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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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O POETA DO PAÇO 
 
Quando a festa oficial ia terminar, organizada pela Câmara da cidade do 
Rio Grande, que o Imperador visitava, acompanhando o desenrolar da 
guerra no Sul, contra, o Paraguai, um menino recitou-lhe, após romper a 
massa do povo, uns versos dedicados ao Monarca, dizendo ao terminá-
los: 
 
— “Fui eu quem os fez!" 
 
E pode-se acrescentar que desse momento em diante é que se tornou 
notável a existência de Múcio Teixeira. 
 
D. Pedro II beijou-o, mal contendo as lágrimas, diz o historiador. 
 
Mais tarde, publicadas aos quinze anos suas primeiras poesias, uma 
poetisa pediu numa apresentação, que o escritor Carlos Ferreira, depois 
de ler os escritos do apresentado, o fizesse conhecido nos meios 
espirituais do Rio; Carlos Ferreira dividiu o pedido com Fagundes Varela, 
e ambos trouxeram, pela imprensa, Múcio Teixeira à atenção dos 
intelectuais ali residentes. 
 
Nascera a 13 de setembro de 1857, na capital rio-grandense e até 1864 
deixou-se ficar no sul do país. 
 
Na Escola Militar do Estado natal, tantas fez, em companhia do príncipe 
D. Felipe, que se incompatibilizou com a carreira das armas, com aquela 
vida de disciplinas que não lhe consentia recitar em festa pública versos 
aos heróis da Inconfidência, aventura de que lhe adveio o ser preso... 
 
Poeta revolucionário, autor teatral, foi como se caracterizou sua 
mocidade. Mais tarde, quando o Imperador houvesse de chamá-lo ao 



2 
 

paço, dando-lhe aposentos em palácio, jamais se haveriam de esquecer 
seus inimigos dessa fase primeira em que tanto clamou contra o altar, 
querendo derrubar o trono, coisas que propositadamente iriam causar 
susto ao maldoso Laet...  
 
Em 73, publicara as "Vozes Trêmulas". Para um moço de quinze anos, a 
ninguém pareceu que elas não tivessem de ecoar no porvir. 
 
Não é de espantar que o menino de seis anos, que atravessara 
dificultosamente uma multidão para receber o beijo imperial, menos de 
dez anos mais tarde, adolescente, fosse clamar pela República. Pois 
Múcio, como notou Romero de outra forma, teve sempre em vista duas 
coisas: a "época" e o "meio". 
 
Ninguém esquecerá, por certo — faço então observar — que o meio 
fervilhava. A época era de revolta de alguns, todos esses sendo jornalistas 
e poetas moços; os primeiros em busca de popularidade, os segundos — 
de novas sensações. 
 
Mais tarde, conhecendo de perto essa figura nobre de estudioso e bom 
que foi Pedro II, com quem passou a lidar e a quem estimou como 
poucos, procurando corresponder com gratidão e simpatia aos benefícios 
dele recebidos, esqueceu aquelas revoltas, talvez mais poéticas que 
sinceras, e que eram uma espécie de "tento" que as inteligências moças 
pagavam para poderem entrar no jogo intelectual do tempo e conseguir 
popularidade. 
 
Muitos dos que combatiam o trono, desses a que me refiro, pasmaram, 
como pasmou a nação brasileira toda, diante de um 15 de Novembro de 
1889... A maioria levou muito tempo a acreditar no fato. Quase todos, 
calando a franqueza do pulsar íntimo, aplaudiram a vitória — porque 
haviam instigado as fileiras — ainda que regularmente desconhecendo os 
heróis... 
 
Aos vinte e dois anos, Múcio era autor de dezesseis obras publicadas e 
depois secretário do governo espírito-santense. Aos vinte e três agitou em 
torno de seu nome campanha política no Rio Grande; mas voltou à cidade 
de Vitória. 
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— Já nos "Novos Ideais", aparecia no poeta o cultor da filosofia, em 
"Interrogação Eterna'': 
 

Donde saímos nós?... Da sombra do Mistério... 

Aonde vamos? não sei; a cruz do cemitério 

Pode ser uma porta aberta à eterna vida. 

Mas pode ser também uma barreira erguida 

Entre a luz e a treva. 

 

 

LUÍS PAULA FREITAS 
Ilustração Brasileira, agosto de 1928. 

Pesquisa e adaptação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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DIALOGO DE DÁFNIS E A DONZELA 

 
 
 

A DONZELA 
Páris, que como tu era um vaqueiro, 
Da Prudência de Helena triunfou... 

 
DÁFNIS 

Dize antes, foi Helena quem primeiro 
Com seus beijos de fogo o desvairou. 

 
A DONZELA 

Não sejas fátuo; um beijo, confessemos, 
Consequências não traz... mata o desejo... 

 
DÁFNIS 

Nem diminui os êxtases supremos... 
 

A DONZELA 
Eu limpo os lábios meus: cuspo o teu beijo. 

 
DÁFNIS 

Ah! enxugas os beiços? — Mais desejos 
Eu tenho agora de beijar-te a boca. 

 
A DONZELA 

Vai beijar teus novilhos. — Os meus beijos 
Guardados para um Sátiro!... Estou louca? 

 
DÁFNIS 

Não sejas tão soberba; olha, vaidosa, 
A mocidade é sonho que esvoaça... 
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A DONZELA 
A uva madura — se transforma em passa; 
A rosa, mesmo murcha, — é sempre rosa! 

 
DÁFNIS 

Vem cá para este lado... Ao teu ouvido, 
Quero dizer mil coisas diferentes... 

 
A DONZELA 

Não quero; já assim me tens prendido 
Com teus belos discursos eloquentes. 

 
DÁFNIS 

Debaixo das silvestres oliveiras 
Tu ouvirás os sons da minha flauta. 

 
A DONZELA 

Eu não gosto de músicas fagueiras: 
O canto da sereia ilude o nauta. 

 
DÁFNIS 

Toma cuidado, moça; olha, que Vênus 
Costuma se vingar, com fúria insana... 

 
A DONZELA 

Bem pouco se me dá! e muito menos 
Estando sob as graças de Diana. 

 
DÁFNIS 

Pede aos Deuses que Vênus te não fira 
Com uma seta ou prenda-te em seus laços 

 
A DONZELA 

Pode Vênus seguir-me, acesa em ira, 
Que eu de Diana abrigo-me nos braços. 
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DÁFNIS 
Tu não lhe escaparás. Nenhuma virgem 

Logra eximir-se à lânguida vertigem. 
Do sentimento a que a prudência é vã: 
Vê que é sina de todas as mulheres... 

 
A DONZELA 

Suporta tu seu jugo, se assim queres, 
Que hei de fugir-lhe, sim, — pelo deus Pan! 

 
DÁFNIS 

Receio que te entregue ele a um marido 
Menos digno... 

 
A DONZELA 

Não tenhas tal cuidado: 
Bastantes pretendentes tenho tido, 

Mas nenhum inda foi do meu agrado. 
 

DÁFNIS 
Pois eu venho aumentar neste momento 

A lista dos que aspiram essa mão... 
 

A DONZELA 
Não quero, meu amigo: o casamento 
Traz o trabalho, a dor, a obrigação... 

 
DÁFNIS 

O casamento não tem isso; — apenas a 
Traz alegria e danças! 

 
A DONZELA 
E no entanto 

Dizem que anda a mulher ante o marido 
Tremendo à toda hora... 
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DÁFNIS 
Não é tanto 

Assim como tu dizes ter ouvido... 
Pelo contrário, eu posso de dizer 

Que o marido é quem vai sempre a tremer. 
 

E aqui, que não nos ouve mais ninguém, 
Pois a mulher pôde tremer de alguém?... 

 
A DONZELA 

Eu receio ter filhos... tenho medo 
Das feridas cruéis que Ilítia faz!... 

 
DÁFNIS 

Diana, a quem adoras, em segredo 
Diana não protege e auxilia 

As mulheres de parto? Essas mulheres 
Foram o que tu és... 

 
A DONZELA 
Ainda mais, 

Os filhos devem engrossar um d ia 
Minha bela cintura... 

 
DÁFNIS 
Se tiveres 

Uns filhinhos formosos, bem-queridos, 
Encantadores, fortes, — parecidos 

Contigo, verás neles, ó ventura! 
Renascer tua própria formosura!... 

 
A DONZELA 

Se eu consentir, que dote é que tu tens 
Para o nosso casal? 
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DÁFNIS 
Os dons de Flora: 

Meus rebanhos e bosques serão teus. 
 

A DONZELA 
Jura que não te irás, depois, embora, 

Deixando-me sozinha e com saudade. 
 

DÁFNIS 
Pelo deus Pan!... 

 
A DONZELA 

Terei bem preparado 
O nosso quarto? Acaso tens cuidado 

Na casa e nos currais? Sinto vontade... 
 

DÁFNIS 
Tudo terás. E é pensando em ti 

Que os meus rebanhos apascento ali 
 

A DONZELA 
Pois bem; mas... a meu pai que hei de dizer? 

 
DÁFNIS 

Dir-lhe-ás o meu nome; e é de crer 
Que o velho aprove o nosso casamento, 

 
A DONZELA 

Há nomes que nos dão contentamento, 
De tão doces de ouvir: qual é o teu? 

 
DÁFNIS 

Sou de Lícidas filho e de Noméia, 
Chamo-me Dáfnis. 
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A DONZELA 
Sim, tenho ideia, 

És de boa família; também eu 
Não tenho que invejar tão fina casta. 

 
DÁFNIS 

És filha de Menaba, é quanto basta. 
 

A DONZELA 
Mostra-me os bosques teus casa e curral. 

 
DÁFNIS 

Ei-los... Vê como cresce com vigor 
Meu esbelto e sombrio ciprestal. 

 
A DONZELA 

Minhas cabras, pastai, enquanto estou 
Percorrendo os domínios do pastor... 

 
DÁFNIS 

Pastai, ó touros meus, enquanto vou 
Mostrar meus bosques à gentil donzela! 

 
A DONZELA 

Sátiro!... Como é isso?... Mais cautela! 
Tira esses dedos dos meus seios duros... 

Que procuras aí, impertinente?... 
 

DÁFNIS 
Ora t quero mostrar-te simplesmente 

Que esses pomos do céu já são maduros. 
 

A DONZELA 
Pelo deus Pan! Sossega... não insistas... 
Não vês?... eu desfaleço... Desditosa! 
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DÁFNIS 
Virgem, que é isso?... Assim, tu me contristas, 

Porque tentas fugir?... És tão medrosa!... 
 

A DONZELA 
Lanças-me sobre a terra úmida e fria... 
Amarrotas e manchas meus vestidos... 

 
DÁFNIS 

Olha, tu não quiseste... eu bem queria... 
Mas, inda é tempo, espera: são compridos 
Teus saiotes, meu bem, mas... estás vendo? 
Ainda é mais longo o velo que eu estendo 

Por debaixo de ti... 
 

A DONZELA 
Ai! Não, vaqueiro!... 

Não desates meu cinto... 
 

DÁFNIS 
— É o primeiro 

Presente que ofereço à Vênus!... 
 

A DONZELA 
Não!... 

Detém-te, desgraçado!... Ouço rumor... 
 

DÁFNIS 
Nada receies... olha, doce flor, 

E o meu ciprestal, que enamorado 
Canta em hinos de amor nosso noivado 

Aqui na solidão!... 
 

A DONZELA 
Rasgaste os meus vestidos... — Estou nua!... 
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DÁFNIS 
Formas tão belas nunca viu a lua!... 

Dou-te vestidos novos, doce amante! 
 

A DONZELA 
Sim, tu prometes tudo, neste instante... 

E depois... e depois,.. Sinto-me exangue!... 
 
 

DÁFNIS 
Dou-te alma, vida, coração e sangue! 

 
A DONZELA 

...Ó Diana! — não fiques irritada: 
Bem vês, nestas montanhas desgarrada, 
Por mais que em ti se tenha confiança, 

Não se encontra nos ermos segurança!... 
 

DÁFNIS 
Á Vênus uma vaca, e ao Amor 

Uma novilha — sacrificarei! 
 

A DONZELA 
Quando cheguei aos bosques do pastor 

Era donzela: agora... que farei?!... 
 

DÁFNIS 
Não és mais virgem, mas não tenhas medo, 

Porque és esposa e serás Mãe bem cedo. 
 

Assim, doces palavras murmurando, 
Foram a mocidade os dois gozando, 

Beijando-se a sorrir; 
E ali, unidos num furtivo leito, 

Alma com alma, peito contra peito, 
Sonharam... sem dormir! 
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Ao recolher as cabras esquecidas, 
Ela voltou com as faces incendidas 

E o seio palpitante... 
 

Ele, voltando a recolher os touros, 
Passava os dedos nos cabelos louros, 

Feliz e triunfante! 
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