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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

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

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

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

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

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

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

*** 

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

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



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

*** 

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

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

*** 

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

É isso! 

Iba Mendes 
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AUGUSTO DE LIMA – ASPECTOS BIOGRÁFICOS 
 
Antônio Augusto de Lima, poeta, político e parlamentar, falecido no 
Rio de Janeiro a 22 de abril de 1934, era natural de Congonhas de 
Sabará, mais tarde Vila Nova de Lima, então província de Minas 
Gerais, onde nasceu a 5 de abril de 1860.  
 
Ainda estudante, na Faculdade de Direito de São Paulo, dedicou-se 
ao jornalismo e, juntamente com Raimundo Correia e outros, 
fundou a Revista de Ciências e Letras.  
 
Também por essa época, cultivava a música, tendo produzido várias 
composições.  
 
Em 1882, colou o grau de bacharel e, no ano seguinte, foi nomeado 
promotor público de Leopoldina, em Minas.  
 
Abolicionista e republicano, exercia o cargo de Juiz de Direito de 
Conceição da Serra no Espírito Santo, quando se verificou a 
transformação política de 15 de novembro de 1889.   
 
Poucos meses depois, foi nomeado para o mesmo cargo em Dores 
de Boa Esperança, na terra natal, mas não chegou a exercê-lo, por ter 
sido indicado para o posto de Chefe de Polícia do Estado.  
 
Nomeado Governador, submeteu ao Congresso Constituinte o 
projeto de mudança da capital mineira de Ouro Preto para Curral 
del-Rei (depois Belo Horizonte).  
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Vitoriosa essa ideia, dois ou três anos depois, tornou a exercer o 
cargo de Juiz na nova capital, em cuja Faculdade de Direito regeu a 
cadeira de Filosofia do Direito.  
 
Até 1919, ano em que foi eleito deputado Federal, dirigiu o Arquivo 
Público de Minas Gerais.  
 
Augusto de Lima teve participação ativa no movimento político de 
que resultou a Revolução de 1930.  
 
Eleito deputado a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, faleceu 
antes de ser promulgada a nova Constituição da República.  
 
Era membro da Academia Brasileira de Letras, da qual foi 
presidente em 1928.  
 
As suas obras constam das seguintes categorias: em verso - 
Contemporâneas, Símbolos, São Francisco de Assis, Tiradentes (ópera 
lírica); em prosa - A Comarca da Capital de Minas e o Juiz de Direito de 
Ouro Preto, Memória Histórica da Faculdade de Direito do Estado de 
Minas Gerais, Discurso de Saudação a João Luiz Alves na Academia 
Brasileira de Letras, Noites de Sábado. 
 

"Vida Carioca", abril de 1955. 
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CONTEMPORÂNEAS 

 
 

 

PREFÁCIO 

A leitura deste interessante, curioso e atraente volume de versos 
denuncia um grande poeta que, prodigamente dotado pela 
natureza, educa todos os dias, com tenacidade, as belas qualidades 
originárias, que lhe enriquecem e singularizam o talento – 
imaginação poderosa, sensibilidade delicada, elocução espontânea, 
individual e própria. 

Augusto de Lima entende a arte como eu a compreendo. 

É talvez este o segredo do irresistível entusiasmo que lhe consagro. 
A meu ver, a arte é a expressão imutável das impressões múltiplas e 
sucessivas que o espetáculo da natureza ou o drama da existência 
refletem no espírito que os contempla e interpreta. O que caracteriza 
o artista é a faculdade de descobrir e aprimorar símbolos que, 
revestindo, com a beleza da forma, o selo e a virtude da 
perpetuidade, conservam e comunicam, sempre viva e enérgica, a 
emoção que se recebe das coisas que passam. 

A principal inspiração é a da forma. A mais fina essência perde-se, 
despercebida e ignorada, quando a encerra um vaso grosseiro. Os 
mais suaves sentimentos repugnam, se contrastam com a expressão 
que os envolve. 

A arte suprema consiste na correspondência exata, na equivalência 
perfeita entre a forma e o pensamento. Os artistas dignos deste 
nobre nome não conhecem outro ideal. 

Entre as inumeráveis expressões a que uma mesma ideia pode 
amoldar-se, há uma única que lhe dá, na existência exterior, a vida 
intensa e completa, que a faz palpitar na imaginação criadora. 
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Para encontrar essa expressão única, insubstituível, escondida 
misteriosamente no vasto abismo das expressões semelhantes, é que 
se requer o dom divino, o prestígio sobrenatural da inspiração. 

Nem sempre se atinge esse ideal, quase inacessível; mas, para 
merecer a imortalidade, é imprescindível procurá-lo sempre e tê-lo 
atingido algumas vezes, ao menos. 

Neste livro, nota-se a preocupação infatigável, o esforço constante 
desta tendência, frequentemente vitoriosa, afirmando-se em 
fragmentos de uma perfeição inimitável, em que não há palavras 
supérfluas, em que cada vocábulo contém uma intenção artística 
complexa, já pelo valor intrínseco, já pelo valor do lugar que no 
verso ocupa: trechos irrepreensíveis, em que tudo concorre para o 
efeito estético, que o poeta quer produzir, e realmente produz. 

Não cito. O leitor por si verificará o que digo. 

Das censuras que devo fazer a este volume, mencionarei apenas 
uma: é um protesto contra o título. Ou melhor: não sou eu quem 
protesta, mas as páginas imorredouras que ele refolha entre 
muitíssimas efêmeras. 

Contemporâneas, este livro! Augusto de Lima blasfemou. 

Se a obra não desmentisse o título, eu não aceitaria a honrosa 
permissão, que o autor me deu, de escrever nesta primeira folha o 
meu modesto e obscuro nome, repetindo, ao mesmo tempo que o 
assino, a célebre quadra de Bocage inspirada pelo pressentimento 
dos aplausos da posteridade: 

Aquela enchente de glórias 
Ou tu voarás comigo, 

Ou hei de, enjeitando o prêmio, 
Morrer de todo contigo. 

TEÓFILO DIAS 
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ILUSÕES QUE EU AMEI... 
 

Ilusões que eu amei ao despontar da vida, 
bonançosa esperança, esmeraldino mar, 

em que vogou meu berço à viração querida 
de suspiros de amor; ó aves de meu lar, 
jardins que alimentou a carícia materna; 

flores que desfolhei, cantando e rindo à luz 
de aurora fulgurante e que eu julgava eterna! 

 
Um momento deixai vossos nimbos azuis, 

onde, há muito, dormis, e vinde, em revoadas, 
robustecer-me a crença, encher-me o coração, 

deslumbrar-me na luz de vossas alvoradas 
e povoar, enfim, a minha solidão. 

Multiplique-se em vós minha, alma a cada passo, 
como a cor no cristal prismático do espaço, 
e aura em vossa memória o intrépido vigor, 

para sempre me achar, valente lutador, 
da vida social na porfiada liça, 

ao lado do dever e ao lado da justiça. 
 

Vós sois o meu passado e sois o meu porvir, 
ensinando-me o Bem e dando-me a sentir 

a eterna aspiração, que o ontem nunca perde; 
porque é a própria Esperança o grande pendão verde, 

atrás do qual desfila o exército vital 
das almas à conquista augusta do Ideal. 

 

 
 

ATRAVÉS DOS SÉCULOS 
 

O globo estava escuro, o firmamento baço. 
Arrebatado na asa invisível dos ventos, 
eu ouvia gemer no indefinido espaço 

as mortas gerações dos séculos poentos. 
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Filhos de antigos sóis, filhos dos novos dias, 

monstros, ídolos, reis, virgens de rostos pulcros, 
corpos vazios de alma, almas de amor vazias, 

erguiam-se a meus pés do fundo dos sepulcros. 
 

Como ondas que as marés vão arrojando às plagas, 
num denso remoinho elétrico de gritos, 

eu via o turbilhão dessas humanas vagas 
bulhando no cairel dos tempos infinitos. 

 
A guerra fratricida, a tirania, o roubo, 

a crápula, o veneno, as tramas hediondas... 
Messalina, a cadela, Heliogabalo, o lobo, 

cruzavam-se a rolar, arrastados nas ondas. 
 

E o vento cada vez se tornava mais forte, 
e o ruído crescia, e a treva era mais densa; 

nisto ouvi rebentar dos vagalhões da morte 
um grito, que ecoou pela abóbada imensa. 

 
E súbito acalmou-se a agitação das massas, 

e o vento me depôs. Um estelino albor 
vinha lavando o céu das fúnebres fumaças: 
– era a constelação das lágrimas do amor. 

 

 
 

A DESCIDA 
 

Homem, remove este rochedo e a rara 
galeria interior contempla e estuda; 
desce, e da terra pela ossada muda 

leva tua razão de ciência avara. 
 

Na treva expira a luz há pouco clara, 
o ar em sulfúreo gás já se transmuda: 
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coragem! desce, e os séculos saúda, 
desce mais, desce mais... agora para. 

 
Mas não! lá fulge um fogo subterrâneo: 

– e mergulhas no cérebro do globo, 
– e lhe penetras de outro lado o crânio. 

 
Desce! não! sobe agora; um brilho intenso 
banha-te o corpo, e num heroico arroubo 

eis-te boiando no oceano imenso. 
 

 
 

ENTRE AS ÁRVORES 
(A Fontoura Xavier) 

 
Aqui eu sinto a Vida em ímpetos sonoros 

devassando-me a luz de seus grandes arcanos 
e esta seiva febril me infiltra pelos poros 

o sangue matinal de meus primeiros anos. 
 

Fascina-me o verdor primaveril das plantas; 
não sei que magnetismo oculto as ervas têm, 

que eu julgo, ó Natureza, em tuas pomas santas 
beber tragos de luz e néctares do Bem. 

 
Vendo o sangue do sol coado entre as ramagens, 

que insólita volúpia incandescente eu sinto! 
e como fito atento as ruínas selvagens 

de uma pedreira antiga, ou de um vulcão extinto! 
 

Amo entranhar-me a sós nos flácidos maciços 
das lianas e ter a alegria pagã 

de no meio me achar dos sátiros roliços, 
ouvindo tocar flauta o harmonioso Pã. 

 
Num turbilhão sonoro, as aves de mil cores 
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enchem a imensidão de límpidas risadas, 
enquanto Flora anseia em convulsões de flores 

na nítida beleza azul das alvoradas. 
 

Como um cactus ao sol, minha alma desabrocha, 
e os perfumes do canto entorno, afrouxo, no ar... 

Depois, escuto o vento, e fito a árida rocha 
e as aves sobre mim que passam a cantar. 

 
O azul do espaço desce em gotas cintilantes 

o seio a fecundar das trêmulas boninas, 
e, numa inundação de vagas de brilhantes, 
a luz serena banha as longínquas campinas. 

 
Os rudes Leviatãs dos mares de verdura 
curvam potentemente a robusta cerviz. 

Range o cedro: – é um hino; e as folhagens n’altura 
torvelinham soando em vibrações sutis. 

 
Nos côncavos sem fim das grutas solitárias, 

à dúbia refração das úmidas piritis, 
corre serenamente, álgida, em fendas várias, 

a linfa que nasceu nas velhas estalactites. 
 

A onça gemedora as pálpebras vermelhas 
escancara e boceja; espreita... e segue após, 

compassada no trilho: uma nuvem de abelhas 
acompanha-a, soltando a zumbidora voz. 

 
Contrastando a altivez do carrascal felpudo, 

em cachões a cascata espumejante tomba 
dos negros alcantis – enquanto sobre tudo 

paira a alegria eterna, assim como uma pomba. 
 

Na natureza, a alma harmônica das coisas, 
complexa, se derrama em formas multicolores, 

ora na robustez das árvores frondosas, 
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ora na muda voz colorida das flores. 
 

O canto de uma ave exprime o anseio extremo 
do coração de um Deus, no espaço a soluçar; 
e espelha-se também a luz do amor supremo 

no fosfóreo clarão dos olhos do jaguar... 
 

Em teu seio, é floresta, onde o Belo descansa, 
ao rebentar da Vida a torrente sonora, 

ouço dentro de mim o canto da Esperança, 
como um clarim vibrante ao despontar da aurora. 

 

 
 

O CÉTICO 
 

“Percorro da ciência o labirinto 
e em tudo encontro um eco duvidoso: 

matéria vã, espírito enganoso, 
mentis, tudo é mentira, eu só não minto. 

 
Vejo, é verdade, a vida e a vida sinto, 

o calórico, a luz, a dor e o gosto, 
a natureza em flor, o sol formoso 
e o céu das cores da Aliança tinto. 

 
Mas quem, senão eu mesmo, vê tudo isto? 

e quem pode afirmar-me que eu existo, 
visões celestes, velhas nebulosas?” 

 
E em seu crânio a razão desponta e morre, 

como o santelmo fátuo, que discorre 
na solidão das minas tenebrosas. 
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ELEVAÇÃO 
(A Américo Lobo) 

 
Outra essência, outra forma, asas tivera 

de um albatroz universal, gigante, 
e eu tentaria a viagem pela esfera, 

embarcação de penas flutuante. 
 

Do globo perlustrar não vistas zonas, 
os trópicos de fogo e o polo frio; 

de manhã beber água no Amazonas 
e à noite adormecer no sacro rio. 

 
Bem afastado do bulício humano, 
sentir, envolto num luar de prata, 
o salso cheiro salutar do oceano 

e os eflúvios balsâmicos da mata. 
 

E quando já de tédio e de cansaço 
gemesse a vida, então, me fosse dado 
ir procurar nas amplidões do espaço, 
junto do sol, meu túmulo dourado. 

 
E abrindo as asas de fulgentes penas, 

num voo imenso que assombrasse os mares, 
desfazer-me na Luz, deixando apenas 
palhetas de ouro esparsas pelos ares. 

 

 
 

EVANGELHO E ALCORÃO 
 

Num tom de voz, que a piedade ungia, 
falava o padre ao crente do Alcorão, 

que no leito da morte se estorcia: 
“Implora de Jesus a compaixão. 
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Deixa Mafoma, ó filho da heresia, 
e abraça a sacrossanta religião 

do que morreu por nós...” e concluía: 
“Se te queres salvar, morre cristão”. 

 
Ao filho de Jesus o moribundo 

ergueu o olhar embranquecido e fundo 
onde da morte já descia o véu. 

 
Mas logo se estorceu na ânsia extrema 

e, ao ver da Redenção o triste emblema, 
ruge, expirando: “Alá nunca morreu!” 

 

 
 

CÓLERA DO MAR 
(A Assis Brasil) 

 
Disse o rochedo ao mar, que plácido dormia: 
“Quantos milênios há que, tu, negro elefante, 

tragas covardemente esses, cuja ousadia 
se arriscou em teu dorso enorme e flutuante?” 

 
O mar não respondeu; mas um tufão horrendo 
cavou-lhe a entranha e fez estremecer de medo 
o coração do abismo. Então o mar se erguendo, 

atirou um navio aos dentes do rochedo! 
 

 
 

OS FERREIROS 
 

Ó vultos varonis, resplandecentes 
ao rutilar fecundo do trabalho, 

que à pobreza buscastes agasalho 
nas forjas inflamadas e candentes: 
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Sois os Messias, que ensinais às gentes 
a despir do Passado o vil frangalho: 

rompe um sol, cada vez que tomba o malho, 
porque sois outros tantos orientes. 

 
Fazei rolar a esplêndida cascata 

do trabalho incessante pelas vasas 
das rochas da Matéria, a progredir... 

 
Que essas chispas ardentes, que desata 
vossa bigorna, orvalho são de brasas 

para a flor luminosa do Porvir. 
 

 
 

O INQUISIDOR 
(A Léo de Afonseca) 

 
O grande Inquisidor escreve à luz de um círio: 

corre de seu tinteiro o sangue do martírio. 
Súbito, uma mulher acerca-se da mesa 

e prostra-se: “Senhor! um dia a natureza 
bradará por meu filho, a vítima inocente, 

que amanhã vai ser posta à morte iniquamente! 
Da sentença riscai, com generoso traço, 

o confisco, o pregão, o anátema e o baraço; 
e mandai demolir a forca que abre a cova 

à decrépita mãe, à esposa ainda nova 
e a três filhos, Senhor, entes que Cristo adora! 

 
A maldição não tisna, é certo, a luz da aurora, 

e nem pode manchar a fronte encanecida, 
que a tarde da velhice é a aurora da outra vida. 

Como Xerxes punindo o mar com ferro em brasa, 
em vão buscais cortar a inacessível asa. 

do pensamento: – o ideal é um lúcido oceano 
e urna invencível águia o pensamento humano; 
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mas, se preciso for, em nome dele abjuro 
a razão, a ciência, os astros, o futuro.” 

 
Fez-se solene pausa; e com acento triste 

fala o grande juiz: “Pois bem! mulher, feriste 
a fibra paternal do Inquisidor austero; 

volta tranquila ao lar, pois choraste, e não quero 
espalhem os clarins da vil maledicência 

que a justiça de Deus mais pode que a clemência. 
Acolhi teu clamor humilde e o vão perdoo, 

vai na paz de Jesus, por Ele te abençoo; 
quanto a teu filho amado, ileso das mais penas, 
há de ser, para exemplo, esquartejado apenas.” 

 

 
 

A VISÃO 
(A Argemiro Galvão) 

 
Pungido pelo dente acerbo das quimeras, 

o espírito sutil de um trágico poeta 
quis ver a desfilar, como o antigo profeta, 
em préstito solene, as porvindouras eras... 

 
No nimbo que produz as verdes primaveras, 

como no Apocalipse, um fúlgido cometa 
dava em ígnea legenda a formidável meta, 

a hecatombe final das rútilas esferas. 
 

Do ponto do zênite, que julgou entreaberto, 
parecia bramir o velho Deus, coberto 

do manto secular, roto como um espólio. 
 

E já cuidava ver a vingadora espada 
do Arcanjo, quando ouviu dar uma gargalhada 

o bíblico Satã, armado de um in folio. 
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UNDA ET IGNIS 

 
Intumesceu o mar no bojo de granito. 

Irado prisioneiro, as vagas encrespadas, 
tumultuando atira às rochas escarpadas, 

num bramido feroz, num portentoso grito: 
e as algas, e os corais, e os monstros, e as sereias 

das correntes febris arrastam-se nas veias. 
 

E as vagas vão subindo... e, líquidas montanhas, 
imergem no horizonte azul e transparente 

os hórridos perfis, e vão ao continente, 
entre um coro infernal e músicas estranhas, 

as marés a ferver frementes, uma a uma, 
estourar, desfazer e reduzir à espuma. 

 
Não perde inda a esperança o rígido oceano: 

um confuso ideal, um ansiar constante 
lhe rói a negra entranha. Homérico gigante, 
vem-lhe da luta a vida; em porte soberano, 

recomeça a peleja, e as legiões de vagas 
quebrar vêm-se de novo às formidáveis plagas. 

 
Como um sombrio herói, a dormir sossegado, 

sob a cota de malha inteiriça, invencível, 
repousa o continente, imóvel e impassível, 
aos gritos do rebelde e eterno sublevado; 

e aos roucos vendavais das cóleras hediondas, 
responde com o silêncio às implacáveis ondas. 

 
E, não podendo, então, os íngremes rochedos 

de uma vez escalar, as insanas guerreiras 
internam-se na rocha e, insólitas mineiras, 
vão devassar da Terra os íntimos segredos; 

abrasam-se em seu seio, e em rudes convulsões, 
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arrojam-se, depois, das bocas dos vulcões! 
 

 
 

VOGANDO 
(A Afonso Celso Júnior) 

 
Desliza rio abaixo incerta proa: 

ninguém a bordo: preso a duro laço, 
chora um caído remo ausente braço. 
Que porto busca a singular canoa? 

 
Mas eis que além, com rápido fracasso, 

um rochedo invisível a abalroa, 
e momentos após, de espaço a espaço, 
fragmentos soltos vão boiando à toa... 

 
Mais infeliz do que o baixel sombrio, 
vou eu singrando da existência o rio, 
tendo a bordo o cadáver do Passado. 

 
E não achar, como ele, um arrecife 

que despedace as tábuas deste esquife, 
na corrente sem fim arrebatado! 

 

 
 

A ILHA DE CORAL 
(A Otávio Ottoni) 

 
Rolam no mar do tempo anos, séculos, eras; 

extinguem-se os vulcões, rompem novas crateras, 
e extinguem-se a seu turno; elevam-se cidades 

das ruínas, o altar das velhas divindades 
é derrocado, e surge um novo culto; em suma, 

a vida universal vai num batel de espuma 
os seres levantando e os seres submergindo. 
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Mas no fundo do mar, num sonho eterno, infindo, 

o paciente pólipo, o artífice fecundo, 
erige lentamente a construção de um mundo. 

É lá na solidão da submarina rocha, 
entre o salso juncal, que o germe desabrocha 

da vida elementar sob a imperfeita forma; 
e eis que aos poucos se estende e aos poucos se 

transforma. 
 

A princípio é um arbusto, após árvore grande, 
mais tarde uma floresta imensa que se expande, 

germina e reproduz outras tantas, e destas 
irrompem triunfais camadas de florestas. 

E dos turvos pegões, rasgando a úmida clâmide, 
vem subindo, vermelha, a altíssima pirâmide... 

Mais um século, e então converte-se em montanha; 
mais uma noite, e o sol o píncaro lhe banha. 

E pela vez primeira ostenta a rica flora, 
e recebe o batismo esplêndido da aurora! 

 

 
 

A AGONIA DE CRISTO 
 

No instante em que Jesus soltou o extremo alento, 
refere a tradição que um grande cataclismo 
convulsionara o mundo, universal lamento 

que a matéria arrancou do pávido organismo. 
 

Os planetas, o mar, a rocha, o bosque, o vento, 
levados na atração de estranho magnetismo, 

soluçavam de dor um tristíssimo acento. 
– Surgiu um osso humano, então, de cada abismo! 

 
Pranto de sangue, o sol abandonara os ares 

e em filetes cobriu a Vítima dorida, 
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como uma estalactite esplêndida de luz. 
 

E o Líbano, curvando as copas seculares, 
o Gólgota saudou: – ó rocha denegrida, 

não és estéril mais, em ti floresce a Cruz! 
 

 
 

AS LÁGRIMAS DO REGATO 
(A Alberto de Oliveira) 

 
Na abóbada sem sol da região dos fósseis, 
o regato calcário os seus meandros dóceis 

desenha pelo vário e tortuoso giro. 
O feldspato irisado, o severo pórfiro 

e os blocos colossais do escultural basalto, 
banha, circunda e enflora, e vai de salto em salto, 

e vai de curva em curva, o báratro descendo, 
do arbóreo cristal fluido os fios estendendo... 
Um deles atravessa a gorja pétrea e ossuda 

do elefante primevo, outro em lago se muda: 
este vai esmaltar os veios de piriti, 

aquele em gotas cai da dura estalactite, 
como o leite que flui de exuberante poma; 

este outro de um repuxo a esparsa forma toma. 
Mas todos vão descendo em ímpeto fremente, 

porque descer é sempre a sorte da corrente. 
E o regato viajor no abismo solitário, 

depois de completar na terra seu fadário, 
lembra-se, com saudade, o mísero e mesquinho! 
do tempo em que tocava a roda de um moinho; 

em que ouvia da tarde as amorosas queixas, 
dos salgueirais banhando as lúridas madeixas 

e do sol refletindo o disco luminoso. 
Quem lhe dera voltar a esse viver ditoso? 

E no silêncio, então, das lágrimas supremas, 
vai-se cristalizando em pérolas e gemas... 
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O POLVO 
 

Polvo da eterna dor, debalde apertas 
em teus fortes tentáculos sedentos 

a humana essência, contra a qual despertas 
em teu furor os vários elementos. 

 
Por mais que o gosto em rudes sofrimentos, 
por mais que em cardos os rosais convertas, 

hão de ao Homem jorrar novos alentos 
da consciência as termas sempre abertas. 

 
Assim ao mar, que canta, estua e brama, 

há séculos o sol, polvo de chama, 
em cada raio suga-lhe uma gota. 

 
Mas a seus pés, batidos, noite e dia, 

os continentes bradam à porfia: 
“Rios ao mar!” e o mar nunca se esgota. 

 

 
 

O AMOR 
(A Teófilo Dias) 

 
Eu nunca desfolhei as verdes esperanças 

sobre o lago letal do negro cepticismo, 
nem nunca derramei nos álbuns de lembranças 

as lágrimas fatais do velho romantismo. 
 

Ó noites ideais dos tristes trovadores, 
ó noites de luar dos trágicos Romeus, 

nunca me deslumbrei nos vossos esplendores, 
nunca vos decantei nos pobres versos meus. 
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Esse mórbido lume, algente, cor de prata, 
que derramais a flux as límpidas alturas, 

é um veneno sutil e pérfido, que mata 
o singelo candor das belas almas puras. 

 
Por isso, eu vos prefiro, a vós, a luz candente 

do intemerato sol possante e abrasador, 
entornando no mundo a ubérrima semente, 

que dá vida à matéria e aos homens dá valor. 
 

Sim! gosto de o fitar, quando como uma bênção 
se derrama na fronte augusta do Trabalho, 

enquanto na bigorna os metais se condensam, 
ao pesado ribombo esplêndido do malho! 

 
Quando o seio febril das massas que intumescem 

da indústria universal os fetos portentosos, 
do comércio ao rumor sem fim se desvanecem 

na fecunda expansão dos risos jubilosos... 
 

*** 
E, pois, o amor que canto, a sacrossanta chama, 

que veste o coração de inextinguíveis galas, 
não tem nem o final triste de um melodrama, 

nem o fino perfume exótico das salas. 
 

Não é o amor ideal tecido de quimeras, 
o amor que se traduz nas doces cavatinas, 

e vive de cantar somente as primaveras 
e de sugar o mel do cálice das boninas... 

 
O amor franzino e meigo, o amor da Decadência, 

que anda nos camarins dos teatros de luneta, 
cheio de pó de arroz e a rescender à essência 

dos extratos sutis da fina violeta... 
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O leão da moda, o chique, o amor das flores belas, 
que do piano aos sons nas salas esvoaça, 

e ora alegre, ora triste, encosta-se às janelas, 
fito o travesso olhar na rua a ver quem passa. 

 
Eu canto o grande amor, a eterna lei dinâmica, 
que imprime movimento às fibras da matéria, 

e como o Maomé, na velha lenda islâmica, 
os seres arrebata à imensidade etérea. 

 
E que, feito atração, percorre os universos, 

suspendendo no espaço os mundos planetários, 
e na terra do olhar das mães pendura os berços, 

espargindo no lar a luz de mil sacrários. 
 

Sim! eu canto esse amor, multiforme e complexo, 
espalhado pela alma universal dos mundos, 
que, num íris eterno e num eterno amplexo, 

liga o azul da amplidão aos báratros profundos! 
 

Nas entranhas da terra, assim como na dorna 
borbulhando referve o vinho em borbotões, 

assim ele referve, intumesce e se entorna 
feito lava, depois, dos antros dos vulcões. 

 
Sobre o leito sem fim da movediça areia 

ele faz soluçar o oceano, enternecido 
aos acordes sutis das líricas sereias 

– e inchado às vibrações do tufão desabrido. 
 

E quando pelo espaço, a rápida centelha 
elétrica espedaça às nuvens condensadas 

o monstruoso bojo em vibrações vermelhas, 
expedindo trovões e raivas abrasadas; 

 
Ele desce sutil nas asas da tormenta, 

nos pingos de cristal das chuvas abundantes, 
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a fecundar da terra a entranha poeirenta 
e a raiz secular das árvores gigantes. 

 
Sacrossanto, profundo, imaculado, eterno, 

ora é como os heróis, robusto, estoico, enorme, 
ora meigo e singelo, é como o olhar materno, 
fitando o doce berço onde a criança dorme. 

 
É o amor, que sorri, que se expande, que lida 

de dia, e noite vela e solícito vem 
a correr fibra a fibra o organismo da Vida, 
deixando em cada uma o tônico do bem. 

 
Que o trabalho ameniza e os homens avigora 

na grande robustez dos fortes corações, 
e nos faz cada peito alegre como a aurora, 
cada aurora o cendal de alígeras canções. 

 
O amor sereno e bom, o grande democrata 

que nivela a cabana e o paço da realeza, 
liga num laço d’ouro os seios cor de prata 

e os seios cor de sangue: – o heroísmo e a beleza. 
 

*** 
Aí tendes o amor do século pujante, 

a portentosa lei que há de reger o mundo, 
quando o sol, que hoje rompe apenas no levante, 

atingir do zênite o páramo fecundo. 
 

É forçoso que, após a morte desastrosa 
das divindades vãs, fantásticas de outrora, 
se eleve, como um astro, a crença luminosa 

de uma igreja maior, mais forte e duradoura. 
 

Seja, pois, o universo a grandiosa Igreja, 
onde o novo ritual em pompas de Tabor 

se celebre, e cada um o sacerdote seja, 
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e cada peito o altar da religião do amor. 
 

 
 

SONHO TRANSFORMISTA 
(A Gaspar da Silva) 

 
O giro do Ser é vário, 

do tempo ao eterno escopro. 
O gozo de hoje é precário, 
e foge-nos como um sopro. 

 
Quem diz que a flor no pedúnculo 

não é uma alma a cismar, 
e que os brilhos do carbúnculo 
não são chamas de um olhar? 

 
A podridão é antitética: 

cria os vermes e os perfumes, 
e na sua treva hermética 
palpitam ridentes lumes. 

 
É uma retorta o ossuário, 
em que se fabricam flores; 

do humor frio de um sudário 
fazem-se as tintas das cores. 

 
É monótona a existência 

antes da Dissolução; 
só depois a nossa essência 
paira livre na amplidão. 

 
Ou pelo deserto lívido 

vai correndo errante, errante... 
ou da flor no cálice vivido 
se faz perfume fragrante. 
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Arranquem-me a ardente túnica 
da vida agitada e vã: 

vejam, minha ambição única 
é de ser lírio amanhã. 

 

 
 

O ABISMO 
(A Alcides Lima) 

 
Eis o monstro voraz aberto no granito, 
cujo rugido o vento aspérrimo levanta; 

Ugolino do horror, do antigo caos proscrito, 
não tem formas, nem corpo: – é todo uma garganta. 

 
Quando o dia desponta, e na esfera azulada 
se expande a grande flor do fúlgido arrebol, 
dir-se-ia o velho abismo um bocejo do nada 

para tragar o Sol! 
 

É o grande monumento exótico das coisas, 
triste como a visão azul de uma montanha, 

que em vez de altear ao céu, a mais vasta das lousas, 
pela terra se entranha... 

 
Calibã nele dorme o sono pré-histórico 

sob o branco montão dos estriados ossos, 
e do mundo primevo o centauro alegórico 
entalha-lhe na pedra os tábidos destroços. 

 
Os evos longamente em seu bojo ressoam... 

os mistérios do Ser ferem-lhe as fibras roucas, 
e os côncavos reboam 

o coro universal, como um milhão de bocas. 
 

E quem o ousa fitar, como Plínio, perece, 
ou ao pé do cairel sente um tremor extremo 
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pela espinha dorsal, bem como se temesse 
ver arder-lhe no fundo o olhar de Polifemo... 

 
Ele canta, é seu canto o coro das tormentas, 
tem soluços de amor, soluça como Fedra, 
e o tempo lhe derrama, em agonias lentas, 

a dura estalactite, a lágrima de pedra. 
 

É a vasta catedral, em cuja nave ingente 
palmeia o velho Deus das legendas sombrias, 

e rumoreja a treva ao acorde plangente 
do órgão das ventanias. 

 
Ele, o filho do caos, sabe também às vezes 
descrer e ser ateu, bramir como os trovões 

e arrojar para o céu da terra as rubras fezes: 
– sabe fundir metais e fabricar vulcões! 

 
E, contudo, ele tem mil atrações suaves 

e músicas sagradas. 
Ele fascina as aves, 

e as aves vão cair-lhe ao seio inanimadas. 
 

Em seu lábio feroz não raro brota o lírio, 
e a viçosa liana a coroa de flores, 

e, à noite, a lua vem num nervoso delírio 
nas veias lhe entornar magnéticos humores. 

 
Durante o temporal, o éter condensado 

arranca à nebulosa um fragmento de luz, 
e o bólido inflamado, 

como um raio fecundo, à face lhe conduz. 
 

*** 
Ele que tem em si a grande força mágica, 
ele também à Arte inspirações sugere... 

Quem nos diz que a amplidão não foi a Musa trágica 
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de Dante Alighieri?! 
 

Creta teve um abismo, o labirinto histórico, 
onde o Passado geme inda um soluço imenso; 

e o crânio que ideou o belo templo Dórico, 
foi talvez um vulcão a vomitar incenso. 

 
Um portentoso, escuro artista de outras eras, 
um gênio, cujo nome a História não atinge, 

apalpou de um abismo as pulsações austeras, 
e levantou na rocha esse outro abismo – a Esfinge. 

 

*** 
É que ele tem as leis do movimento etéreo, 
dinâmica imortal que os seres multiplica, 

e faz brotar a Vida até no cemitério, 
– que a lei do movimento a lei da Vida implica 

 
Quem pode compreender-lhe a extensão tenebrosa, 

ao imenso Proteu, rival do firmamento? 
Quem lhe sabe o mistério e a tragédia assombrosa? 

Quem é que o pode encher? 
Talvez o Pensamento. 

 

 
 

OS DOIS CRISTOS 
(A Assis Brasil) 

 
O velho Satanás soturno divagava 

sob o imenso dócil do negro firmamento, 
e, aos poucos, um rumor confuso lhe chegava 

destas vozes fatais trazidas pelo vento: 
 

“Quando cismavas triste e só no Horto, 
entre as sagradas árvores sombrias, 

na treva hostil de um céu turvado e morto, 
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colada a fronte ardente às pedras frias; 
 

Ó Cristo, até de ti mesmo descreste, 
e pensando na cruz, da angústia escrava, 

tua cabeça fúlgida, celeste, 
longas gotas de sangue porejava... 

 
Não sei que voz oculta e misteriosa 

da treva te bradava com furor: 
‘Ó Nazareno, ó vítima ardilosa, 

tu não és Deus, tu és um impostor!’” 
 

Uma agonia lenta então tomou-te, 
jorrava o rubro sangue cada artéria, 

enquanto teus amigos sob a noite 
ressonavam na inércia da matéria. 

 

*** 
E porque consumaste o sacrifício, 
do cálice místico esgotando o fel 

inutilmente no fatal suplício, 
ó moribundo filho de Israel? 

 
E o que ficou do codex peregrino, 

do Testamento que legaste ao Homem? 
– Folhas como as do livro do Destino, 

que aos ventos do futuro se consomem. 
 

A grande cruz, a ensanguentada vide 
do vinho precioso, hoje se fez 

do clero torpe um sórdido cabide, 
em que pendura a própria hediondez. 

 
Embora o Homem busque atrás da escura 

batina a luz que no Calvário exangue 
acendeste: na febre que o tortura, 

em vez de achar a luz, encontra o sangue. 
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E, quando no passado, o olhar atento, 

busca fitar-te sobre a cruz sagrada, 
entre ele e ti se eleva o atroz, sangrento 

fantasma secular de Torquemada. 
 

Onde o poder divino que dizias 
ter nas mãos, quando em bálsamos supremos, 

os teus rudes apóstolos ungias? 
– Oh! descremos de ti, Cristo, descremos! 

 
Caíste, como cai qualquer na luta; 

profeta, o verbo teu irmão mais ecoa, 
mártir, a tua túnica impoluta, 
a ventania do porvir rasgou-a! 

 
A limpidez azul da antiga crença, 
em que brilhava o místico Tabor, 

toldou-a agora uma caligem densa: 
a fumaça da Indústria e do Vapor. 

 
Rompeu-se o véu do Templo, onde mistérios 

celebravam os rígidos levitas, 
amalgamando ao pó dos cemitérios 

as lágrimas das dores infinitas. 
 

De teu trágico inferno a densa lava 
a rebramir no abismo hórrido, espesso, 

ó malogrado herói, já não bastava 
pra aquecer as caldeiras do Progresso. 

 
Tua missão está completa. Agora 
podes volver à solidão infinda; 

mas vai depressa, porque vem a aurora, 
e te pode encontrar aqui ainda. 

 

*** 
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E tu, homem, eterno caminheiro 
da via dolorosa da Verdade, 

é tempo de elevares, sobranceiro, 
a grande luz de tua majestade. 

 
Não te vença o punhal que dilacera 

esse peito, em que a dor blasfema e chora: 
é no bojo da Noite que se opera 
a luminosa gestação da aurora! 

 
Não envergues a fronte augusta e casta 

ao sofrimento rude, à mágoa funda: 
a dor, que hoje te corta a entranha vasta, 

é como a dor do parto, é dor fecunda. 
 

Abisma o olhar em tua consciência, 
e encontrarás as pérolas do Bem; 

trabalha, colhe a esplêndida opulência, 
que as minas de teu cérebro contém. 

 
Da antiga divindade o grande assento 
ruiu de há muito às lúcidas procelas. 

Não procures mais Deus no firmamento: 
o firmamento só contém estrelas! 

 
E Satanás caiu num meditar profundo; 

e cruzando no peito as mãos, cheio de dor, 
prostrou-se, e ouviu-se, então o tentador do mundo 

num soluço gemer: – Perdoa-me, Senhor! 
 

 
 

O VULCÃO E O SOL 
(A Raimundo Correia) 

 
I 

Treme a montanha e se abre em ímpetos indômitos: 
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ruge-lhe o ventre, e um filtro ardente de atro enxofre 
as veias lhe percorre... até que, em rubros vômitos, 

a descarga de fogo arrebenta de chofre. 
 

A bílis borrascosa estruge-lhe na entranha, 
como um feto maldito. Os calcinados ossos 

do velho paquiderme estremecem na estranha 
e sinistra mudez dos quaternários fossos. 

 
E parecendo ouvir a voz lenta, vibrada, 

da lendária trombeta, o ictiossauro na gruta 
subterrânea escancara a inválida queixada 
e, nas patas firmado, atentamente escuta... 

 
Do túrbido cairel betuminoso e horrendo, 

que a larga face abrindo, arfa estentoreamente, 
o colosso de fogo aos céus alto se erguendo, 

descreve na amplidão mil roscas de serpente. 
 

E dobrando, solene, o dorso audacioso, 
cinge os flancos do espaço em tantálico ardor. 

Entretanto, no céu sereno e grandioso, 
rola o sol triunfante a luz do eterno amor. 

 
II 

Assim tu, coração, enquanto em paroxismos 
despedaças a flor de nossos sentimentos, 

e a atiras desfolhada aos pérfidos abismos, 
aos ímpetos dos ventos; 

 
Não importa! refulge, esplêndido e espontâneo, 

enchendo-nos de luz, caudal veia por veia, 
no pino da razão, no ardente céu do crânio, 

o eterno sol da Ideia! 
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FLOR CARNÍVORA 
(A Lucindo Filho) 

 
Há uma flor de lindo aspecto 

e colorido brilhante, 
cujo perfume fragrante 
atrai ao cálice o inseto. 

 
As asas fechando e abrindo, 

este o mel nectáreo bebe, 
no entanto a flor o recebe, 

as pétalas contraindo. 
 

Contrai-as e se abotoa, 
e tanto os nervos constringe, 

que a corola o suor tinge 
da seiva fecunda e boa. 

 
E na rescendente cela 

o aventureiro encerrado, 
depois de a flor ter sugado, 

ei-lo sugado por ela. 
 

Tal a sorte da alma louca, 
que, atraída pelo gozo, 
o doce filtro amoroso 
vai beber em tua boca. 

 
Pois és a imagem exata 
da bela flor assassina, 
que melifica e fascina, 
perfuma, seduz e mata 
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AMIGO 
 

O rochedo é deserto. Ele avança.... recua... 
e é preciso morrer, contudo. O vento geme 

pavorosas canções nas árvores; a lua 
pela face cio mar, triste, indecisa treme. 

 
Ele vacila; o abismo é pérfido, quem sabe 

se a morte não será pior que a própria vida, 
que a vida tormentosa e estúpida que cabe 

àquele, cujo peito é uma aberta ferida? 
 

Porém, silêncio – um grito ao longe como um canto 
de saudade gemeu, um lamento de dó, 

e logo um cão chegava, em cujo olhar o pranto 
parecia pedir que o não deixasse só. 

 
Ansiava soturno, o olhar na imensidade, 

o tronco erguido ao vento, o aspecto hirto, selvagem; 
meditou: vida... morte... inferno... eternidade... 

– o corpo ergueu, volteou e... tombou na voragem. 
 

Por um momento o cão esperou anelante; 
pressentindo, porém, 

que ele não vinha mais, num uivo lancinante, 
atirou-se também. 

 

 
 

A UM CAÇADOR 
 

Olha essa plumagem linda, 
íris formoso e suave: 

não sentes remorso ainda? 
que mal te fez a pobre ave? 

 
O projétil avicida 
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quebrando-lhe as asas, deu 
um jorro dessa ferida 

de sangue da cor do teu... 
 

Há uma só lei da Existência 
sob a esfera luminosa: 

partilham da mesma essência 
homem, ave, estrela e rosa. 

 
Ela cantando vivia, 

correndo, voando no ar. 
Será delito – a harmonia, 

um atentado – voar? 
 

Vivia tecendo ninhos 
para os filhotes, apenas; 

pobres menores mesquinhos, 
sem mãe e ainda sem penas! 

 
As normas da natureza, 
fiel, não quebrou jamais; 

nunca invadiu da pobreza 
os minguados cereais. 

 
Vê bem que fizeste, dando 
a morte a esse mártir ente. 

És réu de um crime nefando, 
verteste o sangue inocente. 

 
Ai! prole da primavera, 
que será dela amanhã? 

Pela mãe espera, espera... 
porém, esperança vã. 

 
De tudo que canta e voa 

E fulgura és odiado: 
a aurora não te perdoa, 
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condena-te o sol dourado. 
 

 
 

FEBRE ESPIRITUAL 
(A Pereira da Costa) 

 
O espírito infernal que nosso crânio habita, 

muitas vezes no ardor de uma insônia maldita, 
tem risos de Voltaire, 

e nos dá a entrever visões que a febre trazem, 
e faz de nós no leito o que as crianças fazem 

de um títere qualquer. 
 

Então, como o estridor de arrastadas correntes, 
surdo rumor se escuta, em convulsões dementes 

ruge a Dúvida atroz. 
Cada nervo febril vibra como uma corda, 

estala cada artéria e o coração, que acorda, 
dá gritos dentro em nós. 

 
Brada o espírito assim nos círculos da ideia: 

“Carne, eu quero saber tudo o que nos rodeia, 
tudo o que o mundo tem. 

 
Quero da onisciência a vasta claridade, 
caminhando, feliz na via da Verdade, 

ir abraçar o Bem.” 
 

Porém, no crânio vão nenhuma voz responde. 
“Donde vieste assim, argila rude, donde 

houveste a vida, o ser? 
 

Ensina-me do mundo o alto mistério mudo, 
tudo o que a criação contém, me ensina tudo, 

que eu gosto de aprender... 
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A vida no organismo, o sangue a arder na artéria, 
o rugido na fera, a força na matéria, 

o amor no coração... 
a luz que, sendo fogo, erra à face das vagas, 
que se entranha no seio estúpido das fragas 

e brilha na amplidão... 
 

Os risos do loureiro, os prantos do cipreste, 
da noite o luto atroz, da aurora o azul celeste, 

a púrpura do sol... 
Que diferença há entre um corpo esbelto e lindo 

e um corpo morto e vil do lupanar saindo, 
envolto num lençol? 

 
De que matéria-prima os tecidos orgânicos 
se formaram um dia, e de que sons titânicos 

os cânticos do mar? 
Que proporção se dá ao velho caos profundo, 

o diâmetro do espaço e, do infusório, o mundo, 
mundos a germinar? 

 
Se é falsa a Evolução e se há uma Providência, 
se aquilo que nos prende aos fios da existência 

é uma força, ou um Deus... 
Se os côncavos azuis das plagas luminosas 
são camadas sem fim de eternas nebulosas, 

ou simplesmente céus...” 
 

Porém, no crânio vão nenhuma voz responde. 
“Donde vieste assim, argila rude, donde 

houveste a vida, o ser? 
Ensina-me do mundo o alto mistério mudo, 

tudo o que a criação contém, me ensina tudo, 
que eu gosto de aprender.” 

 
Solta uma gargalhada e, mórbido, entorpece 
nos tegumentos vis da Carne que adormece, 
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no caos fitando o olhar... 
Precipita-te nele, Espírito; não rias, 

nem chores, entretanto, às tristes ironias, 
às lutas do pensar. 

 
Perca-te o desespero e, no aniquilamento, 

desfaze-te, mas não vais soltar um lamento 
diante d’uma cruz... 

Como a águia, que no azul buscando o sol fecundo, 
rotas as asas, cai num báratro profundo 

– ou morre, ou bebe a Luz! 
 

 
 

ÍCARO 
 

Busco embalde, librado em minhas asas, 
do espaço o fim num desvario louco: 

ao calor de não sei que olhar em brasas, 
vão elas derretendo pouco a pouco. 

 
A universal orquestra das esferas 

nas orgias da luz retumba em festas, 
e o éter inebria as primaveras, 

que vêm adormecer pelas florestas. 
 

É possível que, em cima, haja a secreta 
chave do enigma místico e profundo, 

que nos cerca, e que possa algum planeta 
informar-me o que somos neste mundo. 

 
Mas não posso subir! O crânio ardente, 

sempre no globo agrilhoado e preso! 
– Orgulhosa razão, és impotente, 

minhas asas de cera, eu vos desprezo. 
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DESENLACE 
(A João de Araújo) 

 
Ora, o triste idiota andava esfarrapado, 

descalço e sem chapéu, pelas ruas e praças: 
além de todo o mal, efeito das desgraças, 
levava a estupidez no olhar esgazeado. 

 
Cadavérico e roto, a sacola pendente, 

entre as vaias brutais dos trêfegos garotos, 
todo o dia esmolava e, à noite, nos esgotos, 

buscava em vão do sono o bálsamo clemente. 
 

Um dia, o Suicídio e a Fome o visitaram, 
e, pela mão tomando-o, a um ermo o transportaram, 

dizendo-lhe: “Isto é teu, nestas paragens mudas, 
jejua como Cristo, ou morre como Judas.” 

 
Um tropel, entretanto, ao longe, pela estrada, 
vinha se aproximando, era uma cavalhada. 

Turvou-lhe o aspecto e o olhar estranha agitação. 
........................................ 

 

O mendigo infeliz fizera-se ladrão! 
 

 
 

PROBLEMA 
H. HEINE 

(A Pedro Lessa) 
 

Por que é que o justo roja ensanguentado, 
da cruz ao peso bárbaro e cruel, 

enquanto o mau, feliz e potentado, 
pavoneia-se altivo em seu corcel? 
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A culpa da desordem a quem cabe? 

Não é Nosso Senhor onipotente, 
Ou ele é disso o causador, quem sabe? 

Mas seria covarde realmente! 
 

Tal é o problema que nossa alma louca 
discute até que, enfim, chega alguém que, 
com um punhado de pó, nos fecha a boca. 

– Mas isto é uma resposta que se dê?! 
 

 
 

O PARADOXO 
 

Quem pode jamais dizer-me 
com certeza donde vim, 

se sou simplesmente um verme, 
ou se Deus está em mim? 

 
Mistério! a vida eu a sinto 

como um fluído incandescente 
nas veias; porém não minto 

dizendo que a acho excelente... 
 

Mata-me o tédio do mundo 
e nisto encontro prazer. 

Como Hamlet meditabundo, 
agito o “ser e não ser”. 

 
Sou uma antítese viva, 

talvez um sonho do caos, 
extrato que Jaweh ou Siva 

fez dos gênios bons e maus. 
 

Contrastes me não surpreendem: 
fascina-me o Bem; o Mal 
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tem atrações que me prendem 
dentro de um fosso fatal. 

 
A metafísica nunca 

fez coisas tão encontradas: 
sou rico, e habito a espelunca, 

choro, dando gargalhadas. 
 

Às vezes, até duvido 
se sou, e me palpo então, 
e, no vivo peito ardido, 
sinto da morte a canção. 

 
É que ardem no paraíso 
infernos, engana o amor, 
o lábio monto e o sorriso 

é uma paródia da dor. 
 

 
 

O HOMEM E O MAR 
BAUDELAIRE 

 
Homem livre, hás de ser sempre amigo do mar, 

o mar é teu espelho, aí vês tua alma ao largo, 
os grandes lamarões no infinito rolar: 

– nem teu espírito é menos profundo e amargo. 
 

Apraz-te mergulhar em tua própria imagem, 
nela imerges o olhar, nadando, e o coração 

não raro se distrai da própria agitação 
ao rumor dessa queixa indômita e selvagem. 

 
Quão discretos sois vós, quão tenebrosos sois! 

Homem, ninguém sondou teus fundos sorvedouros; 
mar, ninguém viu jamais teus íntimos tesouros; 

tanto sabeis guardar vossos segredos, pois. 
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E, do Tempo, no entanto, as rápidas torrentes 
Vão passando e, sem dó, nem pena vos bateis; 

tanto presais a morte e os exícios cruéis, 
implacáveis irmãos, eternos combatentes! 

 

 
 

VERTIGEM DA ARTE 
(A Randolfo Fabrino) 

 
No frontispício de uma antiga igreja, 

talhado em duro mármore polido, 
abre as asas um anjo que branqueja 

entre as flores de pedra adormecido. 
 

O olhar num sonho místico abismado, 
imóvel fita a altura friamente: 

– gênio estranho que aos céus arrebatado, 
em pedra se tornasse de repente! 

 
Era manhã. No rosto alvo e divino, 

que o pó do tempo envolve no seu manto, 
vi cintilar o orvalho matutino, 

deslizando na pedra como um pranto... 
 

E julguei um instante que chorasse 
aquele ente em vida à luz da aurora, 

e que se contraísse aquela face, 
sem me lembrar que o mármore não chora! 

 
Extático ante os góticos primores 

que um talento infeliz, gênio sem palma, 
cinzelasse, talvez, sonhando amores, 

e escondendo na pedra o sangue da alma; 
 

Tive a vertigem (louco desvario!) 
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de perder-me no espaço indefinido, 
só para ver de lá o olhar sombrio 

do triste anjo de pedra adormecido... 
 
 

 
 

FAUST 
(A Valentim Magalhães) 

 
O lívido Alquimista, à morna claridade 

da sonhadora luz de uma lâmpada exótica, 
cismava como Cristo, em torva ansiedade, 

na câmara senil de arquitetura gótica. 
 

Entre os livros de Hermes, aberto um alfarrábio, 
ante o turvado olhar, voejando as mariposas, 
na atitude febril de um saltimbanco, o sábio 

prescrutava o segredo hermético das Coisas... 
 

De um lado o macrocosmo, onde dos mundos a alma 
se agita, e do outro, sobre uns sinais cabalísticos, 

uma caveira ri-se ao luar que lhe espalma, 
na fronte erguida, a luz dos devaneios místicos. 

 
Sonha o sábio alemão com minotauros, grifos, 

e evoca do Caldeu a mítica magia; 
enquanto, em cima, paira entre mil hieróglifos 

o vulto de Satã na abóbada sombria. 
 

Na espelhenta parede umedecida, donde 
pendem drogas letais e ressequidos ramos, 
divisam-se iniciais de algum antigo conde 
e o rugoso perfil do austero Nostradamus. 

 
Lá fora, o etéreo azul se ilumina, arqueado, 

como um sonho a pairar por sobre as catedrais, 
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que, no sono do Tempo, escondem o sagrado 
depósito senil dos túmulos reais. 

 
Nos álamos perpassa a viração tranquila, 

como a sombra fugaz de uma Valquíria pálida, 
e sobre o azul vapor píncaros cintila 

a lua, a rebentar, a esplêndida crisálida. 
 

Um bando de aldeões crestados pelo dia 
em banhos de luar esquecem as fadigas, 
expandindo em canções a rústica alegria, 
esperando a sazão fecunda das espigas. 

 
Mas não lhe importa, ao velho, ao sábio misantropo 

que o mundo se divirta e que o trabalho cante, 
a ele, que só vive a ver pelo horóscopo 

o Nada universal, abrindo a goela hiante... 
 

Ó Fausto, sonhador Quixote da ciência, 
quando buscavas ler no livro do Futuro, 

nos antros da Matéria, o verbo da Existência, 
mais absurdo que tu, mais sibilino e escuro; 

 
Talvez no seu jardim, mais bela das mulheres, 

entre os risos azuis da Natureza nua, 
regasse a Margarida os brancos malmequeres, 

que depois desfolhou por ti, à luz da lua. 
 

 
 

A CONVENÇÃO 
(A Júlio de Castilhos) 

 
Quando a rubra Revolta abria a garra adunca 
para empolgar do trono o velho vulto ingente, 
e os guerreiros febris, como leões da espelunca, 

rompiam-lhe do seio, uivando ferozmente; 
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quando a Razão voando, esguedelhada e tétrica, 

agitava do povo as cóleras bravias, 
e incisiva e veloz como a faísca elétrica, 

fulminava os pendões das rotas monarquias; 
 

quando Danton armava o banquete da morte 
nas praças de Paris; perante toda a terra 
dando prodigamente à sequiosa corte 

as libações de sangue e as saturnais da guerra; 
 

tu rompeste o grilhão de bronze que prendia 
o imortal Prometeu, o coração humano, 

e a noite secular da negra tirania, 
dissipaste, bebendo o sangue do tirano. 

 
A teu grito sangrento escancarava a goela 
a voraz guilhotina, enquanto com fragor 

semelhante ao bramir do mar que se encapela, 
vomitavas no mundo as vagas do Terror. 

 
Caverna de leões! em teu bojo profundo 

que, da História na rocha, o século rasgou, 
retumba inda o trovão ignívomo e fecundo 

do rábido Marat, maior que Mirabeau. 
 

Não te maldiga nunca o novo pensamento, 
o ardor com que lutaste, ó grande Convenção; 
que em ti se patenteou o humano sofrimento 

contra o jugo brutal da cínica opressão. 
 

Do sangue que voraz, pantérica, raivosa, 
bebeste no delírio intenso da Verdade, 
fez-se uma nebulosa, e dessa nebulosa 

foi que surgiu brilhante o sol da Liberdade. 
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A ANDORINHA 
 

Ah! que conte não me peças, 
choravas se eu te contasse... 

Não quero as marcas impressas 
da tristeza em tua face. 

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

Vês tu aquela andorinha, 
que voa de um a outro lado? 
Há muito tempo se aninha 
no beiral de meu telhado. 

 
Na solidão em que vivo, 

tem-me sido companheira: 
se estou alegre e expansivo, 

ela sorri prazenteira; 
 

gira, volteia, incessante, 
chilreando doidamente. 

E vem pousar sobre a estante, 
encarando-me de frente. 

 
Mas, se o prazer me deixando, 

choro, triste e desolada, 
começa então pipilando, 

como quem chora... coitada. 
 

A minha existência insana 
é um ente familiar, 

para ser uma alma humana, 
falta-lhe apenas falar! 

 
Ora, deu-se que, o outro dia, 

o telhado concertaram 



44 

 

e o ninho (que covardia!), 
em minha ausência, arrancaram. 

 
Soube o que havia ocorrido, 
logo que em casa me achei. 

O passarinho sentido 
pensou que eu fui que mandei. 

 
Mas quando, mudo e sombrio, 

sentar-me à mesa de estudo, 
suspirando a ave me viu, 

compreendeu, então, tudo. 
 

E olhou-me com tal tristeza, 
que eu também vim a chorar... 

Tinha filhos com certeza: 
– só de mãe aquele olhar! 

....................................................... 
Mas deixemos a andorinha, 

enxuga o pranto da face: 
– não disse que tu, louquinha, 

choravas, se eu te contasse? 
 

 
 

TURBILHÕES 
 
I 

Não sei que ventos, que vagas 
nos impelem com furor 

para tão longínquas plagas... 
 

Não sei que oculto traidor 
de fibras de sangue quentes 
tece os pendões do Terror; 

 
que, de delírios candentes, 
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vão as almas sem farol, 
arrastadas nas torrentes. 

 
Em vão interrogo o sol, 

a noite, as aves, os ramos 
as neblinas do arrebol; 

 
em vão pergunto: – onde estamos? 

ao mudo rochedo hostil, 
e à lua: – para onde vamos? 

 
Nada responde. No hastil, 
dobra-se a flor descorada 

e tomba no lodo vil. 
 

Empalidece a alvorada, 
na nuvem se esvai a luz 
e fica a noite cerrada... 

 
II 

Em tudo se reproduz 
do Cristo a agonia escura: 

– no bosque é o cedro uma cruz. 
 

E, dentre a verde espessura, 
brota a bela flor de lis, 

como um cálice de amargura. 
 

Nas espessuras sutis 
do crânio, o mesmo tormento 

dardeja golpes febris. 
 

Nosso espírito é sedento, 
quer saciar-se no Bem? 

foge o Bem n’asa do vento. 
 

Se o coração diz: – ninguém 
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há na vida que me reja, 
murmura o túmulo: – Amém! – 

 
E o cérebro, que lateja, 
ressoa a palavra Deus, 

como um clarim na peleja. 
 

Ao largo! é lei sob os céus 
lutar, morrer; e, em seguida, 

ressurgir nos escarcéus... 
 

Girar na roda da Vida, 
como as estrelas no azul 
e da Pátria prometida. 

 
Ser eternamente exul! 
maré maldita rolando, 
rolando de norte a sul! 

 
E tudo vai revoando, 
almas e constelações, 

no redemoinho nefando 
dos eternos turbilhões! 

 
 

 
 

O ÚLTIMO DIA 
 

Um dia decomposta, exânime, inanida, 
como um astro a rolar da túrbida amplidão, 

a matéria senil, a grande mãe da Vida, 
há de volver do caos à velha escuridão. 

 
Cataclismo inaudito! O forte alento de aço, 

que outrora do universo o peito rude enchera, 
em átomos desfeito há de rugir no espaço 
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em delírio feroz de rábida pantera. 
 

De um gelado terror a lívida mortalha 
então envolverá a imensidade etérea... 

E um súbito estampido, igual ao da metralha, 
romperá do profundo abismo da Matéria! 

 
Orbes, constelações, moléculas do Imenso, 
que do espaço habitais o páramo fecundo, 

até vós subirá um negro vapor denso, 
formado do bramido estupendo do mundo. 

 
Quebrado já por fim o equilíbrio e apagadas 

as luzes siderais, um topor tenebroso, 
largas asas de chumbo, atrozes e pesadas, 
abrirá sobre o caos horrendo e silencioso... 

 
Mas apenas soar a hora do Incriado 

no relógio infinito a voz das criações, 
surgirá soluçando um portentoso brado 

do caos, a se estorcer em novas convulsões! 
 

É que, então, Natureza, um novo monstro geras 
no ventre maternal, um mais heroico feto 

do que esses que geraste em perpassadas eras. 
........................................ 

E teu parto será mais belo e mais completo. 
 

 
 

DE TARDE 
 

Eu vi voando caminho do ocidente 
o bando ideal de minhas ilusões; 

do sol um raio trêmulo, dormente 
dourava-as com seus últimos clarões. 
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Para longe corriam doidamente 
a crença, o amor, meigas aspirações... 

Creio até que, entre as aves, tristemente 
iam partindo nossos corações. 

 
Além, além... e os pássaros risonhos 

foram-se todos. Vênus lacrimosa 
brilhou: – no mais, deserta a imensidade. 

 
Não! No ocaso do sol e de meus sonhos 

ficou inda a pairar, triste e formosa, 
a ave formosa e triste da saudade. 

 

 
 

CULTO IDEAL 
 

A embriaguez da luz, dos sons, do aroma 
Fez rebentar-me na alma tua imagem: 
sonhei-te entre a virente e basta coma 

de um bosque, à luz da aurora, aos sons da aragem. 
 

Meu ser ora subia ao sol distante 
pelo deserto azul, como um condor, 

ora adejando, como uma ave errante, 
colhia um pensamento em cada flor. 

 
No veludo sombrio das montanhas, 
longínquas como a idéa do passado, 

harmonias angélicas, estranhas 
atraíram-me o ouvido fascinado. 

 
Nesse instante, brotou em minha mente, 

como um ideal à flor da fantasia, 
a tua imagem cândida, ridente, 
coroada das rosas da alegria. 
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Então, no peito, ó virgem de meus sonhos, 
a ti que o Belo universal resumes, 

ergui castelos rútilos, risonhos, 
feitos de luz, de sons e de perfumes. 

 

 
 

A NUVEM 
 

Nuvem errante, peregrino vaso, 
que flutuas no espaço eternamente, 

ora dourada pelo sol no ocaso, 
ora fendida pelo sol nascente; 

 
Essas formas fantásticas que assumes, 

batida pela luz e pelos ventos, 
nuvem feita de orvalho e de perfumes, 
são imagens dos nossos pensamentos. 

 
Amor ou ilusão que vais levando 

no seio, onde germinam primaveras, 
detêm-te, nuvem, deixa-me sonhando, 

nutrir-me na visão destas quimeras. 
 

 
 

PEREGRINA 
 

Na esteira de ar que, bela e triunfante, 
vais deixando ao passares junto a mim, 
invade-me a alma o aroma estimulante 

da baunilha, do anis e do benjoim. 
 

É monótono e doce o deslizar 
de teus sonoros pés na areia fina 

das estradas: – o raio de luar 
não desliza mais leve na neblina. 
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Vendo os doces contornos sinuosos, 
que às vestes alvas tuas formas dão, 

vêm-me a ideia os desenhos caprichosos, 
que o sol traça de nuvens na amplidão. 

 
Não sei de que país de fadas é 

o filtro, com que encantas os caminhos; 
apenas vais ao longe, onde teu pé 

pousaste, vêm pousar os passarinhos. 
 

Juncam depois o percorrido solo 
de desejos mil flores ideais. 

Bem quisera depô-las em teu colo, 
crestá-las em teus seios virginais. 

 
Meu ser volatiliza em efusões 

o amor, anseio que se não define: 
vão lá contar as lavas dos vulcões, 
vão lá medir as árias de Rossini. 

 
No entanto, passas rica de homenagens, 

e a tudo encantadora te sorris; 
nas árvores inclinam-se as ramagens, 

inclinam-se as corolas nos hastis. 
 

E não te cansas nesse andar sem fim; 
a quem evitas, meiga fugitiva? 

Se te perseguem, porque vais assim, 
fugindo tão alegre e tão festiva? 

 
Minha alma é tua sombra, ó peregrina 

ilha do sol, amiga do luar, 
de te seguir minha alma tem a sina, 

porque ela tem a sina de te amar. 
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DORMINDO 

 
Na vaporosa cama, 

entre os lírios ideais da virgindade, 
da lamparina à frouxa claridade, 

dorme, talvez, o sono de quem ama. 
 

Do lençol a finíssima cambraia 
vela-a e debuxa-lhe o contorno brando: 

– andam desejos pelo ar voando... 
...a lamparina lânguida desmaia... 

 
Um sorriso de leve 

unge-lhe o lábio angélico: – ela sonha, 
e, afagando a visão sempre risonha, 
da pele meiga em rosas tinge a neve. 

 
Extingue-se de todo a lamparina. 

Distende um braço e, apetecidas prendas, 
saltam-lhe as pomas dentre as fofas rendas. 

Lá fora tocam sinos a matina; 
 

ela acorda sonhando... e, molemente 
se espreguiçando à morbidez do sono, 

patenteia, em edênico abandono 
da virgindade, o fruto pubescente. 

 
E o aventureiro louro, 

o sol travesso, que da fresta a espia 
para dar-lhe o “bom dia”, 

vendo-a tão bela na nudez pagã, 
manda-lhe um beijo numa seta d’ouro, 

temperada no orvalho da manhã. 
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NOIVADO CELESTE 
 

De pérolas de orvalho coroada, 
passeia a madrugada 

pelos campos e bosques sussurrantes; 
aqui, um lírio; ali, uma bonina, 

perfuma e beija, carinhosa irmã. 
Ao diadema de luzes tremulantes 

prende-lhe ainda a gaze de neblina 
a estrela da manhã... 

 
Vai às moitas e acorda os passarinhos, 

nos quentes, fofos ninhos, 
os dedos, raios de ouro, introduzindo; 

e as aves, alquimistas do arrebol, 
transformam o ouro em canto e vão cantando. 

No azul do espaço infindo 
perpassa indefinido um sopro brando. 

Lá vem rompendo o sol. 
 

E a madrugada, sacudindo as vestes, 
pelas vagas celestes 

ei-la em caminho do ocidente passa, 
deixando aos ares límpidos, serenos, 

lúcida esteira em íris de cristal; 
e quando o sol à tarde chega e a abraça, 
ela, ao deitar-se, prende à estrela Vênus 

seu róseo cortinado nupcial. 
........................................ 

 

 
 

SONÂMBULA 
 

A moça que mora em frente 
é uma moça indiferente, 
não sei que mistério tem: 
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não chega nunca à janela, 
ninguém olha para ela, 
nem ela para ninguém. 

 
Mas conta-se que a horas mortas, 

fechadas todas as portas 
da vizinhança, ela sai, 
e ao cemitério chorosa 
vai desfolhar uma rosa 

por sobre a campa do pai. 
 

 
 

FASCINAÇÃO 
 

O pingente se torna em perfume no galho, 
o sol se decompõe nas cores, a harmonia 
em vibrações: – tu tens a tríplice magia 

da luz, do som, do orvalho. 
 

A luz! Quem não viu inda as úmidas auroras 
desses olhos azuis, serenos, peregrinos... 

O som! Quem não te escuta os cânticos divinos, 
que quando falas – choras? 

 
Que de orvalhos de pranto, as rosas perfumadas 

de teus seios não têm, talvez, o amor vertido. 
És pálida... dir-se-ia um sonho enfebrecido 

por noites agitadas! 
 

Sinto-te dentro em mim, em ti sou venturoso; 
magnética prisão nos nega a dualidade: 

longe ou perto, eu escuto o canto glorioso 
de tua virgindade. 

 
Sou feliz junto a ti, por ti é que trabalho, 

buscando um ideal nas névoas do futuro; 
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e, quando estás distante, ainda te procuro 
na luz, no som, no orvalho... 

 

 
 

VIUVEZ 
CATULLE MENDÈS 

 
Minha alma é como o solitário ninho, 
que a volta da invernia pôs deserto; 
sob os tetos, que a neve tem coberto, 

nem mais voos, nem canto, nem carinho. 
 

Eu sou como uma antiga cidadela, 
abandonada após longas derrotas; 
negras muralhas, pelas balas rotas, 

e que o tempo a seu turno desmantela. 
 

Mas o ninho viúvo, leva-o a brisa; 
cai, por fim, a muralha, e a praça forte 
fica um rochedo, que o viandante pisa. 

 
Só eu espero um termo à vida, ao ser: 
há muito tempo n’alma tenho a morte 

e o meu corpo obstina-se em viver! 
 

 
 

A MORTE DE SAFO 
 

Do píncaro sagrado da alterosa 
Leucade, solta a cabeleira ao vento, 

as crespas ondas do úmido elemento 
Safo contempla triste e lacrimosa. 

 
Orna-lhe a fronde víride coroa; 

gotas de pranto as meigas faces lhe ornam, 



55 

 

como bagas de orvalho, que se entornam 
na flor, que o aroma à luz desabotoa. 

 
Que mágoa aflige a musa das Helenas, 

por que prantos de mágoa assim derrame-os? 
Não mais os festivais epitalâmios... 

Fechai-vos, portas da sonora Atenas. 
 

Emudeceram com acerbas dores 
as cordas dessa lira, 

em que outrora suaves desferira 
tantas odes de amor, ternos amores. 

 
Cessam do vento, as querulas endeixas, 
as ondas mansas se unem, se misturam, 
e umas às outras, a passar, murmuram 

flebilíssimas queixas; 
 

Queixas, que apenas nascem, logo expiram, 
efêmeras, no espaço em brando choro, 

notas eólias, que na lira de ouro 
“Faon”... leves suspiram. 

 
“Faon”... E Safo numa angústia horrível, 

Pítia de Delfos, desgrenhada e louca, 
o olhar incerto, enlivecida a boca, 

“Faon”... exclama, erguendo-se terrível! 
 

“Belo nume, por quem debalde chamo, 
filho de Vênus, a outro amor entregue, 

fatal destino a sorte me persegue: 
– busco-te, e foges, foges-me, e eu mais te amo. 

 
Beijos ardentes, que os desejos fingem, 

queimam meus lábios e meu rosto abrasam, 
e em minhas veias vazam 

chamas, que todo o coração cingem. 
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Trêmulo o seio em ânsia convulsiva, 
turvos os olhos, sinto a língua presa, 

e, num desmaio lânguido, cativa, 
arde minha alma em teu amor acesa. 

 
Quando em sonhos te bebo o amante bafo, 

e aperto-te a meu peito que lateja, 
até no Olimpo os deuses têm inveja 

à venturosa Safo. 
 

Sonhos? Mentira é tudo quando acordo, 
menos o teu desprezo e o meu martírio, 

e me entregando ao fervido delírio, 
em amorosa raiva o lábio mordo! 

 
Sepulta, Iônio mar, este tormento, 

Alceu, teus hinos imortais se calem, 
Lira de Lesbos, com minha alma estalem 
todas as tuas cordas num momento!!!” 

 
Disse: e do alto rochedo se arrojando, 
caiu no mar. E as aves que passavam, 

suaves murmuravam 
os queixumes da amante em choro brando. 

 
A náiades formosas 

vão levando em triunfo a lira de ouro; 
enquanto no azulado sorvedouro 

embalam Safo ondinas lacrimosas, 
 

crescentes arcos desenhando na água, 
em caprichoso giro; 

e o manso vento, portador de mágoa, 
leva a Faon seu último suspiro... 
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A HERANÇA DE PROMETEU 
 

Na veia de aço que as nações irmana, 
sangue de luz, corre a veloz fagulha, 

como um fragmento da razão humana; 
e a palavra que a ideia desabrocha, 
corta os ares, no pélago mergulha, 

rompe as geleiras, vence a dura rocha 
e, galgando os abismos mais profundos, 
liga os polos e abraça os cinco mundos! 

 
Nem mais rápido, ó sol, ferira o lume 

de teu nascente raio 
o inacessível cume 

do montanhoso píncaro himalaio; 
nem mais brilha, dos trópicos 

entre os vales ciclópicos, 
na mica cintilante ou no ouro raro, 

teu intenso fulgor em dia claro. 
 

Sumiu-se o sol no ocaso? 
Vaga o luto sombrio 

na vastidão da noite? – O débil fio, 
como serpente, enrosca-se e conduz 

secreta força a misterioso vaso... 
e em elétrico jorro esguicha a luz! 

Ao clarão desta aurora, 
(pasmai, povos antigos, deuses novos, 

pasmai, futuros povos!) 
na membrana, metálica, sonora, 

vivo papiro, página animada, 
Edison guarda a Tradição falada... 

 
Houve outrora, no Caucaso, um proscrito, 

diz a legenda grega, 
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que um dia subtraíra, 
no páramo infinito, 

a sagrada faísca à eterna pira, 
porque ao homem guiasse a razão cega. 

 
Pois bem! tempo há de vir em que o Deus Homem, 

no anseio dos esforços que o consomem, 
busque tocar no sideral assento, 

cavalgando um condor de asas de arame; 
irá restituir a chama ao céu 

e obter indulto para o audaz gravame; 
porém, não há de achar mais firmamento. 

 
Serás, então, vingado, ó Prometeu! 

 

 
 

O BONZO DO OCIDENTE 
 

Enquanto, na ara sacra, o ázimo pão elevas 
ante o estático olhar da crente multidão, 

e, alma feita de lodo, alma feita de trevas, 
finges seguir piedoso os Passos da Paixão; 

 
A gangrena roaz dos sôfregos instintos 
imprime-te no corpo asinino e suado, 

os beijos sensuais, tantálicos, famintos, 
da impureza carnal, do lúbrico pecado. 

 
Sacrílego, onde tens recôndita a consciência, 

onde abrigas, Tartufo, a misteriosa fé, 
por que erijas em crime as normas da Existência, 

e calques a virtude honesta com teu pé? 
 

Prostituis a mulher, e a chamas Madalena, 
perdoas o adultério e condenas o berço, 

maculando do amor a grande alma serena, 
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que forma o panteísmo imenso do universo. 
 

Olha, torpe embaidor das vãs consciências cegas, 
mocho da escuridão no século da luz, 

enquanto na tribuna a caridade pregas, 
pregas o Salvador segunda vez na cruz! 

 
Debaixo da aparência humílima e bondosa, 

(e não falta, aliás, quem, ínclita, proclame-a!) 
ocultas uma jaula escura e pavorosa, 

em que ruge, sangrenta, a pantera da infâmia! 
 

Tivesses tu poder, e este formoso mundo, 
que avista agora a luz de um sol prometedor, 
não passaria, então, de um pantanal imundo, 

do qual serias, sapo, o único ditador. 
 

E, nesse esgar canino, hidrófobo nefário, 
cobririas, até, se o pudesses, de rastros, 
com a tua roupeta o espaço planetário, 

só para os Galileus não descobrirem astros. 
 

 
 

VISITA A UMA MINERAÇÃO 
 

Duro penhasco, abre teu seio duro, 
em que a luz primitiva adormecera; 
o aço da Indústria, o cetro do futuro, 

abutre novo, as fibras te lacera. 
 

E eis já rasgada funda galeria, 
túmulo aberto da avareza insana, 

onde nunca chegaste, ó grande Dia, 
mas onde chega a intensa força humana. 

 
Partindo aos estilhaços o veeiro, 
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a dinamite à rocha dá combate 
e, em compassados golpes, o mineiro 

a retumbante picareta bate. 
 

Um estampido – e lasca-se o granito, 
outro tiro – e o granito rola em seixos. 
Das máquinas de ferro ao forte atrito, 
rincham as rodas nos candentes eixos. 

 
E a rica flora mineral desata 

e rompe o véu ao rútilo tesouro: 
– brota o esmeril, em fios corre a prata, 

floresce a gema, abrem-se rosas de ouro. 
 

Feérica visão, mas verdadeira. 
Aqui fantástico alvanel gravara, 

em fino esmalte, na época primeira, 
plástica ideal da perfeição avara. 

 
Colunas, arcarias, arabescos 

brilham, porque a Memória nos esconda 
os fabulosos paços principescos, 

e os tesouros de Ofir e de Golconda. 
 

Creso da Lídia, foste um miserável, 
também, Lúculo, um miserável foste, 

Alambra, arquitetura detestável, 
Coluna de Vendome, humilde poste; 

 
O íris compõe-se em luz, a luz se coalha 

decompõe-se em íris, e de novo 
cintila, ora na luz que o raio espalha, 

ora na suave cor da gema de ovo. 
 

Em cimbre augusto, a abóbada suspendem 
palmeiras de cristal e bronze e cobre; 

racimos de ouro de seus troncos pendem, 
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entre a enroscada silva que as encobre. 
 

E, com a picareta e o camartelo, 
o Homem que tem da criação o reino, 

de destruir o esplêndido castelo, 
novo Átila fatal, nada detém-no. 

 
Demole, arrasa e quebra e faz escombros, 
e ei-lo de novo ascende em áurea insânia, 

levando sobre os suarentos ombros 
os espólios da flora subterrânea. 

 
E toda aquela maravilha imensa, 

que de espanto e de luz nos embebeda, 
se apouca, se constringe e se condensa 

no disco miserável da moeda! 
 

 
 

SÍNTESE 
 

Que importa à natureza o velho tema. 
do ser e do não ser – o berço e a tumba, 

se alguém folgue ao prazer, se à dor sucumba, 
se ria ou chore, se suspire ou gema? 

 
Seio de mãe e entranha de Saturno, 

ela alimenta com intenso afeto 
tudo que produziu, e por seu turno 
devora avidamente o próprio feto. 

 
O trágico problema em vão se agita, 

à velha geração sucede a nova, 
e a cada novo ser, que à luz palpita, 

tece-se um berço, rasga-se uma cova. 
 

E o homem, de um só dia peregrino, 
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de manhã deixa o berço, mal desperta, 
e, ao voltar pela noite – atroz destino! –, 

acha o berço ocupado, a cova aberta. 
 

 
 

SERENATAS 
CATULLE MENDÈS 

(A Américo Lobo) 
 
I 

A madrugada ria-se em festim, 
tu me chamaste: “vem”, e logo vim. 

 
Mais tarde um pouco, “canta”, me disseste, 

e eu cantei tua graça, alma terrestre. 
 

Mas veio a noite (ó noite em que me vi!), 
tu me mandaste: “parte” e eu não parti. 

 
II 

Mesmo assim arrufada, adoro ainda 
o teu semblante, quando se enfurece, 

pois, nesse olhar, que um puro esmalte alinda, 
suave a própria cólera parece. 

 
O amor, que as delicadas leis ensina, 

não raro, inda que sempre doce e liso, 
no lábio que nos prende e nos fascina, 

faz suceder os momos ao sorriso. 
 

E, prudente, concede aos namorados, 
para curar as frouxidões morosas, 

que afetam sempre os peitos bem amados, 
as rixas, esses látegos de rosas. 

 
III 
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Teu coração é de ouro fino; tudo 
é nítido e leal nessa alma pura; 

mas a esperança, que me foi escudo, 
vai descambando em dúvida e tortura. 

 
Ah! minha irmã, eu tenho visto aos centos, 

à hora lânguida em que a noite tomba, 
dispersados meus sonhos pelos ventos, 

como as penas dispersas de uma pomba. 
 

IV 
A fria lua que rola 

com languidez de crioula, 
sonha dolorosamente 

no infinito céu dormente, 
 

enquanto, das cristalinas 
fontes, em vagas surdinas, 
se exala, nos tristes ares, 
o pranto dos nenúfares. 

 
V 

Canta jovem pastor no bosque a sós, 
e o eco vaidoso diz: “sou eu a voz!” 

 
Sob a vidraça que a cortina vela, 

a lâmpada murmura: “eu sou estrela!” 
 

Nos lagos, sobre que pende a ramagem, 
“quem existe sou eu”, diz sua imagem. 

 
Porém, mais falsa, ó sina que deploro! 

era a voz protestando-me: “eu te adoro!” 
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ANGÉLICA 
 

Tu, por seres alvíssima, desdenhas 
a morena de longas tranças pretas: 

dizes que tens razão, talvez não tenhas. 
Por que desprezos para as violetas? 

 
Que tem tua alva cor que sobreleve 

a cor morena em face de um espelho? 
A neve é branca, o sol vermelho, e a neve 

branca é vencida pelo sol vermelho. 
 

Julgo igualmente belas na pintura 
todas as cores, todas as nuanças: 

em toda parte brilha a formosura, 
nas tranças louras, ou nas negras tranças. 

 
Perdoa-me a dureza do conceito, 

voz da verdade, queiras ou não queiras: 
olha, criança, que, a qualquer respeito, 

são parecidas todas as caveiras! 
 

 
 

BUCÓLICA 
 

Na orgia dos sons, das cores, 
ficou minha alma pagã; 

bebendo o aroma das flores, 
bebeu a luz da manhã. 

 
Abriu-se-me a flor da vida 

sob um sol fecundo e ardente; 
amo a palmeira florida 

e o soluçar da torrente... 
 

Tenho taças de verdura 



65 

 

junto aos troncos seculares, 
em que bebo a linfa pura 

do néctar que vem dos ares. 
 

Entendo o canto das aves, 
que agitam o azul dos céus, 

como de um templo nas naves 
as litanias de Deus. 

 
Nas clareiras escalvadas 

das grandes, floridas matas, 
choram frescas alvoradas 

de pérolas as cascatas. 
 

Entro altivo nas imensas 
babilônias vegetais, 

sob as lianas suspensas, 
como arcadas triunfais. 

 
Nas voltas da trepadeira, 

leio estéticos segredos 
e aprecio a sobranceira 
atitude dos rochedos... 

 
A natureza é uma mestra, 

uma mestra maternal, 
que nos dá lições de orquestra 

e nos ensina o ideal. 
 

Na orgia dos sons, das cores, 
ficou minha alma pagã; 

bebendo o aroma das flores, 
bebeu a luz da manhã. 
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CONFIDÊNCIA 
(A meu irmão Bernardino de Lima) 

 
Meu sono é povoado de quimeras, 

que insólitas visões dormindo sinto! 
Acho-me a sós num grande labirinto 
de verdores, de luz, de primaveras; 

mas tudo de um passado há muito extinto. 
 

E cismo então... que dolorosa cisma 
gostosamente verte-me a saudade 
da bela quadra da primeira idade! 

Servem-me as tristes lágrimas de prisma, 
e tudo vejo claro e com verdade. 

 
Vejo além... uma sombra que descansa, 

pequenina e gentil, quase esvaída: 
é minha infância límpida, vestida 
da verdejante túnica – Esperança, 

feita do olhar de nossa mãe querida. 
........................................ 

 

Ó passado, em que as rosas de meus anos 
o tempo desfolhou, ó sorvedouro 

de minhas ilusões e sonhos de ouro, 
descerra-me de novo os teus arcanos, 

e restitui-me o meu gentil tesouro. 
 

Mas nisto acordo, o sol, por uma fresta, 
dardeja-me no rosto um raio puro; 

e, ao fugir do passado o vulto obscuro, 
choro, mas não descreio, ergo-me, em festa 

e saúdo-te, aurora do Futuro! 
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VIDA! 
 

Olha esta gota de água cristalina: 
é tão leve, tão tênue e pequenina, 
que a sede vegetal mais estimula, 

e nem ao menos molha 
do lírio o hastil, o cálice ou a folha, 

em que, líquida pérola, tremula; 
dir-se-ia um pingo de sidérea mágoa. 

Tu, que já penetraste os oceanos 
e devassas recônditos arcanos, 

não a desprezes, olha-a: 
que vês na gota cristallina de água? 

 
Nela se espelham fúlgidos, celestes 
prismas, que a luz exterior difunde, 
como em puro diamante lapidado. 

Mas se o olhar limitado 
de uma lente revestes, 

porque a vista sagaz mais se profunde, 
verás, então, do turbilhão da Vida, 
surdirem novos seres, e estes seres 

aumentando-se em linha indefinida, 
de modo a não poderes 

contar sequer seu número. Detém-te 
e observa a formação vária, infinita 

dos corpos, cujo frêmito latente 
um mesmo protoplasma anima e agita. 

 
Mas não! O olhar perturba-se em vertigens 

de febril paroxismo. 
Nem procures saber-lhes as origens, 

a esses entes anônimos, que viste. 
Para o perscrutador olhar humano, 

como no grande, existe 
no infinito minúsculo – um abismo. 
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Homem, na gota de água há um oceano! 
 

 
 

PALIMPSESTOS 
 
I 

Não há poema, hino ou carme 
que de expressão mais palpite 
do que esse estranho convite 

que te aprouve endereçar-me: 
“Venha discreto.” Pois sinto 

não houvesse no recinto 
algum regente de orquestra 
para ouvir nossa palestra. 

 
II 

Eu sei de uns poucos de sábios, 
que vivem pulsando in folios, 
para entender em teus olhos 
o que não dizem teus lábios. 
Lessem antes no meu peito 

e veriam com despeito 
que a ciência de minha amada 
são quatro letras... mais nada. 

 
III 

Vive-me n’alma este afeto, 
que é notório, tu mo dizes, 
mas eu no vácuo completo 

passo os dias infelizes. 
Bem vês que assim me assemelho 

ao vidro de um liso espelho: 
– as imagens que lhe dão, 

todos as veem, ele não. 
 

IV 
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E assim minha alma vive hoje, 
correndo às dores entregue, 

regato que de si foge 
e que a si mesmo persegue... 

E há de ir, no seu curso insano, 
perder-se, enfim, no oceano, 

contente por ter sofrido, 
sofrendo por ter vivido. 

 
V 

Teu riso a torna amorosa, 
mas não me tira a desgraça: 

nem faz a pétala de rosa 
transbordar a cheia taça. 

Resta, se choras, no entanto, 
uma gota do teu pranto 

e lá se vão minhas mágoas 
na correnteza das águas... 

 
VI 

Estas loas da desgraça, 
recebe-as e queima-as logo, 

e, se o pranto que, as repassa 
extinguir, acaso, o fogo, 

rasga-as e lança os fragmentos 
ao rio: – pobres lamentos! 
irão, como ilhas, errantes, 

pedaços de almas amantes. 
 

 
 

FELICIDADE 
 

Que mais desejo, tendo-vos comigo, 
áureos cabelos, olhos de safira? 

De vosso influxo ao precioso abrigo 
floresce o Bem, o mal é uma mentira. 
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A própria noite, a mãe dos pesadelos, 

é para mim um matinal disfarce, 
quando, fitando-te entre sonhos belos, 
vejo a vida em deslumbres desatar-se. 

 
Ah! quando de ti junto e comovido, 
sinto pulsar teu coração, e o escuto, 
como um suave pêndulo movido 

no relógio do amor casto, impoluto, 
 

minha alma aspira o oxigenado clima 
de um país ideal feito de auroras, 

onde o porvir tranquilo se aproxima 
ao sonoro tintinar das horas... 

 

 
 

O ESPANTALHO 
SOULARY 

(A Raul Pompeia) 
 

Com seu chapéu taful de palha italiana, 
quando ela aparecia, em louco turbilhão, 

vinham logo os pardais ao côncavo da mão 
a bicar-lhe a cereja – amada soberana! 

 
Nem corte mais fiel, nem rainha mais lhana: 

se aquela tinha fome, esta – bom coração. 
O avaro jardineiro agastava-se em vão 

e cuidava em pôr cobro à gulodice insana. 
 

Morre ela! Uma manhã o jardineiro lança 
sobre uma cerejeira o chapéu da criança, 

servindo de espantalho à troça aventureira. 
 

Artifício traidor! as aves familiares, 
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cuidando ver a irmã, acodem aos milhares 
– não tinha uma cereja, à tarde, a cerejeira. 

 

 
 

A RAIMUNDO CORREIA 
 

Sorriu-te a Musa, infante inda no berço, 
e dos “Primeiros sonhos” despertou-te; 

e, desde então, cantando dia e noite, 
leva-te o gênio musical do Verso. 

 
As vastas “Sinfonias” do universo, 

na lira de ouro sóbria, Orfeu legou-te 
e, sem que ao gongorismo vão se afoute, 

o estilo é rico, cinzelado e terso. 
 

Ali, num microcosmo, condensaste 
aromas, sons e luz, e, por contraste, 
os gritos do clarim e a flauta langue. 

 
Nos “Versos e Versões”, porém, conquistas 

o ideal supremo dos geniais artistas, 
molhando a pena no teu próprio sangue. 
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