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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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UM ENIGMA HISTÓRICO 
 
Bernardo Guimarães foi, como se sabe, um boêmio inveterado. É 
famosa a crônica de suas extravagâncias na Faculdade de Direito de 
São Paulo, numa época em que o byronismo estava em moda. O que 
muita gente, porém, talvez ignore, é ter o autor de a Escrava Isaura, 
quando adolescente, fugido do colégio ou do lar, para tomar parte 
na revolução liberal de 1842, que convulsionou as duas províncias 
de Minas e de São Paulo; movimento que, como se sabe, foi abafado 
por Caxias, numa campanha verdadeiramente fulminante, em que o 
grande cabo de guerra revelou seus dotes extraordinários de 
estrategista. 
 
Entretanto, uma dúvida paira sobre a intervenção do jovem 
Bernardo Guimarães na luta. Teria combatido a favor ou contra os 
rebeldes? Antônio Constantino, em artigo publicado na Gazeta de São 

Paulo, a 23 de março de 1941, acha que foi no lado dos rebeldes, 
acrescentando haver o futuro romancista, juntamente com José 
Ferreira de Araújo, tomado parte no combate de Queluz. 
 
Basílio Magalhães, biógrafo de Bernardo Guimarães, ouviu sobre 
esse ponto o depoimento da própria viúva do escritor. Disse ela que 
o tradicionalmente sabido no seio da família era que Bernardo, em 
companhia do irmão Manoel e de alguns escravos, tinha servido em 
Queluz, como artilheiro e acabado o combate, abandonara, sem 
demora, o campo de batalha, chegando à casa faminto, esfarrapado 
e disposto a não mais se arrojar a proezas dessa ordem.  
 
Tais informações fizeram Basílio de Magalhães concluir que 
Bernardo Guimarães não esteve com os rebeldes e sim com os 
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legalistas e por dois motivos: 1º — porque os legalistas é que foram 
derrotados e os que debandaram em Queluz; 2º — porque só eles 
dispunham de artilharia ali — uma peça de calibre 3.  
 
Basílio Magalhães lembra ainda um estudo biográfico de 
Dilermando Cruz sobre Bernardo Guimarães — obra que não 
pudemos encontrar em parte alguma — em que o romancista figura 
ao lado dos legalistas.  
 
Mas como se vê, a posição de Bernardo no movimento liberal ainda 
não está suficientemente esclarecida. Ele não deixou nenhum 
depoimento sobre o caso e sua viúva só soube dar as informações 
acima, em que não acrescenta se a ação do marido foi contra ou a 
favor da ordem. 
 
Será aceitável a hipótese de haver Bernardo pelejado pelos rebeldes, 
dadas as tendências do seu temperamento. Mais ou menos rebelde 
ele sempre o foi durante toda a existência, excedendo-se na boemia, 
quando acadêmico de Direito em São Paulo e terrivelmente infenso 
ao rigor das letras jurídicas e à severidade magistratorial, quando 
juiz em Catalão, na província de Goiás. O próprio espírito de alguns 
dos seus romances ressuma essa tendência não-conformista. Mas ao 
aderir à luta, Bernardo era ainda um adolescente e não devia ter 
opinião firmada sobre nenhum dos partidos. Veria naquilo apenas 
uma aventura, a oportunidade para contar bravatas aos 
companheiros de colégio e é mais lógico tenha seguido o partido do 
pai — um legítimo conservador. 
 

Jornal "Letras e Artes", 23 de julho de 1950. 
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O ELIXIR DO PAJÉ E OUTROS POEMAS 

 
 
 

O ELIXIR DO PAJÉ 
 

Que tens, caralho, que pesar te oprime  
que assim te vejo murcho e cabisbaixo 
sumido entre essa basta pentelheira, 

mole, caindo pela perna abaixo? 
 

Nessa postura merencória e triste 
para trás tanto vergas o focinho, 

que eu cuido vais beijar, lá no traseiro, 
teu sórdido vizinho! 

 
Que é feito desses tempos gloriosos 

em que erguias as guelras inflamadas, 
na barriga me dando de contínuo 

tremendas cabeçadas? 
 

Qual hidra furiosa, o colo alçando, 
com a sanguinosa crista açoita os mares, 

e sustos derramando 
por terras e por mares, 

aqui e além atira mortais botes, 
dando com a cauda horríveis piparotes, 

assim tu, ó caralho, 
erguendo o teu vermelho cabeçalho, 

faminto e arquejante, 
dando em vão rabanadas pelo espaço, 

pedias um cabaço! 
 

Um cabaço! Que era este o único esforço, 
única empresa digna de teus brios; 
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porque surradas conas e punhetas 
são ilusões, são petas, 

só dignas de caralhos doentios. 
 

Quem extinguiu-te assim o entusiasmo? 
Quem sepultou-te nesse vil marasmo? 

Acaso pra teu tormento, 
indefluxou-te algum esquentamento? 

Ou em pívias estéreis te cansaste, 
ficando reduzido a inútil traste? 

Porventura do tempo a dextra irada 
quebrou-te as forças, envergou-te o colo, 

e assim deixou-te pálido e pendente, 
olhando para o solo, 

bem como inútil lâmpada apagada 
entre duas colunas pendurada? 

 
Caralho sem tensão é fruta chocha, 

sem gosto nem cherume, 
linguiça com bolor, banana podre, 

é lampião sem lume 
teta que não dá leite, 

balão sem gás, candeia sem azeite. 
 

Porém não é tempo ainda 
de esmorecer, 

pois que teu mal ainda pode 
alívio ter. 

 
Sus, ó caralho meu, não desanimes, 
que ainda novos combates e vitórias 

e mil brilhantes glórias 
a ti reserva o fornicante Marte, 

que tudo vencer pode com engenho e arte. 
 

Eis um santo elixir miraculoso 
que vem de longes terras, 
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transpondo montes, serras, 
e a mim chegou por modo misterioso. 

 
Um pajé sem tesão, um nigromante 

das matas de Goiás, 
sentindo-se incapaz 

de bem cumprir a lei do matrimônio, 
foi ter com o demônio, 

a lhe pedir conselho 
para dar-lhe vigor ao aparelho, 

que já de encarquilhado, 
de velho e de cansado, 

quase se lhe sumia entre o pentelho. 
À meia-noite, à luz da lua nova, 

com os manitós falando em uma cova, 
compôs esta triaga 

de plantas cabalísticas colhidas, 
por sua próprias mãos às escondidas. 

 
Esse velho pajé de pica mole, 
com uma gota desse feitiço, 

sentiu de novo renascer os brios 
de seu velho chouriço! 

 
E ao som das inúbias, 

ao som do boré, 
na taba ou na brenha, 

deitado ou de pé, 
no macho ou na fêmea 

de noite ou de dia, 
fodendo se via 
o velho pajé! 

 
Se acaso ecoando 
na mata sombria, 
medonho se ouvia 

o som do boré 
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dizendo: "Guerreiros, 
ó vinde ligeiros, 

que à guerra vos chama 
feroz aimoré", 

— assim respondia 
o velho pajé, 

brandindo o caralho, 
batendo com o pé: 

— Mas neste trabalho, 
dizei, minha gente, 

quem é mais valente, 
mais forte quem é? 

Quem vibra o marzapo 
com mais valentia? 
Quem conas enfia 

com tanta destreza? 
Quem fura cabaços 
com mais gentileza? 

 
E ao som das inúbias, 

ao som do boré, 
na taba ou na brenha, 

deitado ou de pé, 
no macho ou na fêmea, 

fodia o pajé. 
 

Se a inúbia soando 
por vales e outeiros, 

à deusa sagrada 
chamava os guerreiros, 

de noite ou de dia, 
ninguém jamais via 

o velho pajé, 
que sempre fodia 
na taba na brenha, 

no macho ou na fêmea, 
deitando ou de pé, 
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e o duro marzapo, 
que sempre fodia, 

qual rijo tacape 
a nada cedia! 

Vassoura terrível 
dos cus indianos, 
por anos e anos, 
fodendo passou, 
levando de rojo 

donzelas e putas, 
no seio das grutas 
fodendo acabou! 
E com sua morte 

milhares de gretas 
fazendo punhetas 
saudosas deixou... 

 
Feliz caralho meu, exulta, exulta! 

Tu que aos conos fizeste guerra viva, 
e nas guerras de amor criaste calos, 

eleva a fronte altiva; 
em triunfo sacode hoje os badalos; 
alimpa esse bolor, lava essa cara, 

que a deusa dos amores, 
já pródiga em favores 

hoje novos triunfos te prepara, 
graças ao santo elixir 

que herdei do pajé bandalho, 
vai hoje ficar em pé 

o meu cansado caralho! 
 

Vinde, ó putas e donzelas, 
vinde abrir as vossas pernas 
ao meu tremendo marzapo, 
que a todas, feias ou belas, 

com caralhadas eternas 
porei as cricas em trapo... 
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Graças ao santo elixir 
que herdei do pajé bandalho, 

vai hoje ficar em pé 
o meu cansado caralho! 

 
Sus, caralho! Este elixir 

ao combate hoje tem chama 
e de novo ardor te inflama 

para as campanhas do amor! 
Não mais ficará à toa, 

nesta indolência tamanha, 
criando teias de aranha, 
cobrindo-te de bolor... 

 
Este elixir milagroso, 

o maior mimo na terra, 
em uma só gota encerra 
quinze dias de tesão... 

Do macróbio centenário 
ao esquecido mazarpo, 

que já mole como um trapo, 
nas pernas balança em vão, 

dá tal força e valentia 
que só com uma estocada 
põe a porta escancarada 
do mais rebelde cabaço, 

e pode em cento de fêmeas 
foder de fio a pavio, 

sem nunca sentir cansaço... 
 

Eu te adoro, água divina, 
santo elixir da tesão, 

eu te dou meu coração, 
eu te entrego a minha porra! 

Faze que ela, sempre tesa, 
e em tesão sempre crescendo, 

sem cessar viva fodendo, 
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até que fodendo morra! 
 

Sim, faze que este caralho, 
por tua santa influência, 

a todos vença em potência, 
e, com gloriosos abonos, 

seja logo proclamado, 
vencedor de cem mil conos... 

E seja em todas as rodas, 
de hoje em diante respeitado 
como herói de cem mil fodas, 
por seus heroicos trabalhos, 

eleito rei dos caralhos! 
 
 

 
 
 

A ORIGEM DO MÊNSTRUO 
 

(De uma fábula inédita de Ovídio, achada nas escavações de Pompeia e 

vertida em latim vulgar por Simão de Nuntua) 
 

Estava Vênus gentil junto da fonte 
fazendo o seu pentelho, 

com todo o jeito, pra que não ferisse 
das cricas o aparelho. 

 
Tinha que dar o cu naquela noite 

ao grande pai Anquises, 
o qual, com ela, se não mente a fama, 

passou dias felizes... 
 

Rapava bem o cu, pois resolvia 
na mente altas ideias: 

— ia gerar naquela heroica foda 
o grande e pio Eneias. 
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Mas a navalha tinha o fio rombo, 

e a deusa, que gemia, 
arrancava os pentelhos e, peidando, 

caretas mil fazia! 
 

Nesse entretanto, a ninfa Galateia, 
acaso ali passava, 

e vendo a deusa assim tão agachada, 
julgou que ela cagava... 

 
Essa ninfeta travessa e petulante 

era de gênio mau, 
e por pregar um susto à mãe do amor 

atira-lhe um calhau... 
 

Vênus se assusta. A Branca mão mimosa 
se agita alvoroçada, 

e no cono lhe prega (oh! caso horrendo!) 
tremenda navalhada. 

 
Da nacarada cona, em sutil fio, 

corre purpúrea veia, 
e nobre sangue do divino cono 

as águas purpureia... 
 

(É fama que quem bebe dessas águas 
jamais perde a tensão 

e é capaz de foder noites e dias, 
até no cu de um cão!) 

 
— "Ora porra" — gritou a deusa irada, 

e nisso o rosto volta... 
E a ninfa, que conter-se não podia, 

uma risada solta. 
 

A travessa menina mal pensava 
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que, com tal brincadeira, 
ia ferir a mais mimosa parte 

da deusa regateira... 
 

— "Estou perdida!" — trêmula murmura 
a pobre Galateia, 

vendo o sangue correr do rosco cono 
da poderosa deia... 

 
Mas era tarde! A Cípria, furibunda, 

por um momento a encara, 
e, após instantes, com severo acento, 

nesse clamor dispara: 
 

"Vê! Que fizeste, desastrada ninfa, 
que crime cometeste! 

Que castigo há no céu, que punir possa 
um crime como este?! 

 
Assim, por mais de um mês inutilizas 

o vaso das delícias... 
E em que hei de gastar das longas noites 

as horas tão propícias? 
 

Ai! Um mês sem foder! Que atroz suplício... 
Em mísero abandono, 

que é que há de fazer, por tanto tempo, 
este faminto cono?... 

 
Ó Adônis! Ó Júpiter potentes! 

E tu, mavorte invito! 
E tu, Aquiles! Acudi de pronto 

da minha dor ao grito! 
 

Este vaso gentil que eu tencionava 
tornar bem fresco e limpo 

para recreio e divinal regalo 
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dos deuses do Alto Olimpo. 
 

Vede seu triste estado, ó! Que esta vida 
em sangue já se esvai-me! 

Ó Deus, se desejais ter foda certa 
vingai-vos e vingai-me! 

 
Ó ninfa, o teu cono sempre atormente 

perpétuas comichões, 
e não aches quem jamais nele queira 

vazar os seus colhões... 
 

Em negra podridão imundos vermes 
roam-te sempre a crica 

e à vista dela sinta-se banzeira 
a mais valente pica! 

 
De eterno esquentamento flagelada, 

verta fétidos jorros, 
que causem tédio e nojo a todo mundo, 

até mesmo aos cachorros!" 
 

Ouviu-lhe estas palavras piedosas 
do Olimpo o Grão-Tonante, 

que em pívia ao sacana do Cupido 
comia nesse instante... 

 
Comovido no íntimo do peito, 

das lástimas que ouviu, 
manda ao menino que, de pronto, acuda 

à puta que o pariu... 
 

Ei-lo que, pronto, tange o veloz carro 
de concha alabastrina, 

que quatro aladas porras vão tirando 
na esfera cristalina 
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Cupido que as conhece e as rédeas bate 
da rápida quadriga, 

com a voz ora as alenta, ora com a ponta 
das setas as fustiga. 

 
Já desce aos bosques onde a mãe, aflita, 

em mísera agonia, 
com seu sangue divino o verde musgo 

de púrpura tingia... 
 

No carro a toma e num momento chega 
à olímpica morada, 

onde a turba dos deuses, reunida, 
a espera consternada! 

 
Já Mercúrio de emplastros se a aparelha 

para a venérea chaga, 
feliz porque naquele curativo 

espera certa a paga... 
 

Vulcano, vendo o estado da consorte, 
mil pragas vomitou... 

Marte arranca um suspiro que as abóbadas 
celestes abalou... 

 
Sorriu o furto a ciumenta Juno, 

lembrando o antigo pleito, 
e Palas, orgulhosa lá consigo, 

resmoneou: — "Benfeito!" 
 

Coube a Apolo lavar dos roxos lírios 
o sangue que escorria, 

e de tesão terrível assaltado, 
conter-se mal podia! 

 
Mas, enquanto se faz o curativo, 

em seus divinos braços, 
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Jove sustém a filha, acalentando-a 
com beijos e com abraços. 

 
Depois, subindo ao trono luminoso, 

com carrancudo aspecto, 
e erguendo a voz troante, fundamenta 

e lavra este DECRETO: 
 

— "Suspende, ó filha, os lamentos justos 
por tão atroz delito, 

que no tremendo Livro do Destino 
de há muito estava escrito. 

 
Desse ultraje feroz será vingado 

o teu divino cono, 
e as imprecações que fulminaste 

agora sanciono. 
 

Mas, inda é pouco: — a todas as mulheres 
estenda-se o castigo 

para expiar o crime que esta infame 
ousou para contigo... 

 
Para punir tão bárbaro atentado, 

toda humana crica, 
de hoje em diante, lá de tempo em tempo, 

escorra sangue em bica... 
 

E por memória eterna chore sempre 
o cono da mulher, 

com lágrimas de sangue, o caso infando, 
enquanto mundo houver..." 

 
Amém! Amém! com voz atroadora 

os deuses todos urram! 
E os ecos das olímpicas abóbadas, 

Amém! Amém! Sussurram... 
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A ORGIA DOS DUENDES 

 
I 

Meia-noite soou na floresta 
No relógio de sino de pau; 

E a velhinha, rainha da festa, 
Se assentou sobre o grande jirau. 

 
Lobisomem apanhava os gravetos 

E a fogueira no chão acendia, 
Revirando os compridos espetos, 

Para a ceia da grande folia. 
 

Junto dele um vermelho diabo 
Que saíra do antro das focas, 

Pendurado num pau pelo rabo, 
No borralho torrava pipocas. 

 
Taturana, uma bruxa amarela, 

Resmungando com ar carrancudo, 
Se ocupava em frigir na panela 
Um menino com tripas e tudo. 

 
Getirana com todo o sossego 
A caldeira da sopa adubava 

Com o sangue de um velho morcego, 
Que ali mesmo com as unhas sangrava. 

 
Mamangava frigia nas banhas 

Que tirou do cachaço de um frade 
Adubado com pernas de aranha, 

Fresco lombo de um frei dom abade. 
 

Vento sul sobiou na cumbuca, 
Galo-Preto na cinza espojou; 
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Por três vezes zumbiu a mutuca, 
No cupim o macuco piou. 

 
E a rainha com as mãos ressequidas 

O sinal por três vezes foi dando, 
A corte das almas perdidas 

Desta sorte ao batuque chamando: 
 

"Vinde, ó filhas do oco do pau, 
Lagartixas do rabo vermelho, 
Vinde, vinde tocar marimbau, 

Que hoje é festa de grande aparelho. 
 

Raparigas do monte das cobras, 
Que fazeis lá no fundo da brenha? 
Do sepulcro trazei-me as abobras, 

E do inferno os meus feixes de lenha. 
 

Ide já procurar-me a bandurra 
Que me deu minha tia Marselha, 

E que aos ventos da noite sussurra, 
Pendurada no arco-da-velha. 

 
Onde estás, que inda aqui não te vejo, 

Esqueleto gamenho e gentil? 
Eu quisera acordar-te com um beijo 

Lá no teu tenebroso covil. 
 

Galo-preto da torre da morte, 
Que te aninhas em leito de brasas, 

Vem agora esquecer tua sorte, 
Vem-me em torno arrastar tuas asas. 

 
Sapo-inchado, que moras na cova 
Onde a mão do defunto enterrei, 
Tu não sabes que hoje é lua nova, 

Que é o dia das danças da lei? 
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Tu também, ó gentil Crocodilo, 
Não deplores o suco das uvas; 

Vem beber excelente restilo 
Que eu do pranto extraí das viúvas. 

 
Lobisomem, que fazes, meu bem 

Que não vens ao sagrado batuque? 
Como tratas com tanto desdém, 

Quem a coroa te deu de grão-duque?” 
 

II 
Mil duendes dos antros saíram 
Batucando e batendo matracas, 
E mil bruxas uivando surgiram, 

Cavalgando em compridas estacas. 
 

Três diabos vestidos de roxo 
Se assentaram aos pés da rainha, 
E um deles, que tinha o pé coxo, 

Começou a tocar campainha. 
 

Campainha, que toca, é caveira 
Com badalo de casco de burro, 
Que no meio da selva agoureira 
Vai fazendo medonho sussurro. 

 
Capetinhas, trepados nos galhos 

Com o rabo enrolado no pau, 
Uns agitam sonoros chocalhos, 

Outros põem-se a tocar marimbau. 
 

Crocodilo roncava no papo 
Com ruído de grande fragor: 

E na inchada barriga de um sapo 
Esqueleto tocava tambor. 
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Da carcaça de um seco defunto 
E das tripas de um velho barão, 

De uma bruxa engenhosa o bestunto 
Armou logo feroz rabecão. 

 
Assentado nos pés da rainha 

Lobisomem batia a batuta 
Com a canela de um frade, que tinha 

Inda um pouco de carne corruta. 
 

Já ressoam timbales e rufos, 
Ferve a dança do cateretê; 

Taturana, batendo os adufos, 
Sapateia cantando — o le rê! 

 
Getirana, bruxinha tarasca, 

Arranhando fanhosa bandurra, 
Com tremenda embigada descasca 

A barriga do velho Caturra. 
 

O Caturra era um sapo papudo 
Com dois chifres vermelhos na testa, 

e era ele, a despeito de tudo, 
O rapaz mais patusco da festa. 

 
Já no meio da roda zurrando 
Aparece a mula-sem-cabeça, 

Bate palmas, a súcia berrando 
— Viva, viva a Sra. Condessa!... 

 
E dançando em redor da fogueira 

vão girando, girando sem fim; 
Cada qual uma estrofe agoureira 
Vão cantando alternados assim: 

 
III 

TATURANA 
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Dos prazeres de amor as primícias, 
De meu pai entre os braços gozei; 

E de amor as extremas delícias 
Deu-me um filho, que dele gerei. 

 
Mas se minha fraqueza foi tanta, 

De um convento fui freira professa; 
Onde morte morri de uma santa; 

Vejam lá, que tal foi esta peça. 
 

GETIRANA 
Por conselhos de um cônego abade 

Dois maridos na cova soquei; 
E depois por amores de um frade 

Ao suplício o abade arrastei. 
 

Os amantes, a quem despojei, 
Conduzi das desgraças ao cúmulo, 
E alguns filhos, por artes que sei, 
Me caíram do ventre no túmulo. 

 
GALO-PRETO 

Como frade de um santo convento 
Este gordo toutiço criei; 

E de lindas donzelas um cento 
No altar da luxúria imolei. 

 
Mas na vida beata de ascético 

Mui contrito rezei, jejuei, 
Até que um dia de ataque apoplético 

Nos abismos do inferno estourei. 
 

ESQUELETO 
Por fazer aos mortais crua guerra 

Mil fogueiras no mundo ateei; 
Quantos vivos queimei sobre a terra, 

Já eu mesmo contá-los não sei. 
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Das severas virtudes monásticas 

Dei no entanto piedosos exemplos; 
E por isso cabeças fantásticas 

Inda me erguem altares e templos. 
 

MULA-SEM-CABEÇA 
Por um bispo eu morria de amores, 
Que afinal meus extremos pagou; 
Meu marido, fervendo em furores 

De ciúmes, o bispo matou. 
 

Do consórcio enjoei-me dos laços, 
E ansiosa quis vê-los quebrados, 
Meu marido piquei em pedaços, 

E depois o comi aos bocados. 
 

Entre galas, veludo e damasco 
Eu vivi, bela e nobre condessa; 

E por fim entre as mãos do carrasco 
Sobre um cepo perdi a cabeça. 

 
CROCODILO 

Eu fui papa; e aos meus inimigos 
Para o inferno mandei com um aceno; 

E também por servir aos amigos 
até nas hóstias botava veneno. 

 
De princesas cruéis e devassas 
Fui na terra constante patrono; 

Por gozar de seus mimos e graças 
Opiei aos maridos sem sono. 

 
Eu na terra vigário de Cristo, 

Que nas mãos tinha a chave do céu, 
Eis que um dia de um golpe imprevisto 

Nos infernos caí de boléu. 
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LOBISOMEM 

Eu fui rei, e aos vassalos fiéis 
Por chalaça mandava enforcar; 

E sabia por modos cruéis 
As esposas e filhas roubar. 

 
Do meu reino e de minhas cidades 

O talento e a virtude enxotei; 
De michelas, carrascos e frades 

Do meu trono os degraus rodeei. 
 

Com o sangue e suor de meus povos 
Diverti-me e criei esta pança, 

Para enfim, urros dando e corcovos, 
Vir ao demo servir de pitança. 

 
RAINHA 

Já no ventre materno fui boa; 
Minha mãe, ao nascer, eu matei; 

E a meu pai, por herdar-lhe a coroa 
Eu seu leito com as mãos esganei. 

 
Um irmão mais idoso que eu, 

Com uma pedra amarrada ao pescoço, 
Atirado às ocultas morreu 

Afogado no fundo de um poço. 
 

Em marido nenhum achei jeito; 
Ao primeiro, o qual tinha ciúmes, 
Uma noite com as colchas do leito 
Abafei para sempre os queixumes. 

 
Ao segundo, da torre do paço 
Despenhei por me ser desleal; 

Ao terceiro por fim num abraço 
pelas costas cravei-lhe um punhal. 
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Entre a turba de meus servidores 

Recrutei meus amantes de um dia; 
Quem gozava meus régios favores 

Nos abismos do mar se sumia. 
 

No banquete infernal da luxúria 
Quantos vasos aos lábios chegava, 

Satisfeita aos desejos a fúria, 
Sem piedade depois os quebrava. 

 
Quem prática proezas tamanhas 

Cá não veio por fraca e mesquinha, 
E merece por suas façanhas 

Inda mesmo entre vós ser rainha. 
 

IV 
Do batuque infernal, que não finda, 

Turbilhona o fatal rodopio; 
Mais veloz, mais veloz, mais ainda 
Ferve a dança como um corrupio. 

 
Mas eis que no mais quente da festa 

Um rebenque estalando se ouviu, 
Galopando através da floresta 
Magro espectro sinistro surgiu 

 
Hediondo esqueleto aos arrancos 

Chocalhava nas abas da sela; 
Era a morte, que vinha de tranco 
Amontada numa égua amarela. 

 
O terrível rebenque zunindo 
A nojenta canalha enxotava; 

E à esquerda e à direita zurzindo 
Com voz rouca desta arte bradava: 
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"Fora, fora! esqueletos poentos, 
Lobisomens, e bruxas mirradas! 
Para a cova esses ossos nojentos! 

Para o inferno essas almas danadas!” 
 

Um estouro rebenta nas selvas, 
Que recendem com cheiro de enxofre; 

E na terra por baixo das relvas 
Toda a súcia sumiu-se de chofre. 

 
V 

E aos primeiros albores do dia 
Nem ao menos se viam vestígios 

Da nefanda, asquerosa folia, 
Dessa noite de horrendos prodígios. 

 
E nos ramos saltavam as aves 

Gorjeando canoros queixumes, 
E brincavam as auras suaves 

Entre as flores colhendo perfumes. 
 

E na sombra daquele arvoredo, 
Que inda há pouco viu tantos horrores, 

Passeando sozinha e sem medo 
Linda virgem cismava de amores. 

 
 

 
 
 

O DEVANEAR DO CÉTICO 
 

Ai da avezinha, que a tormenta um dia 
Desgarrara da sombra de seus bosques, 

Arrojando-a em desertos desabridos 
De brônzeo céu, de férvidas areias; 
Adeja, voa, paira... nem um ramo, 
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Nem uma sombra encontra onde repouse, 
E voa, e voa ainda, até que o alento 
De todo lhe falece; — colhe as asas, 

Cai na areia de fogo, arqueja, e morre... 
Tal é, minh’alma, o fado teu na terra; 

O tufão da descrença desvairou-te 
Por desertos sem fim, onde em vão buscas 

Um abrigo onde pouses, uma fonte 
Onde apagues a sede que te abrasa! 

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

Ó mortal, por que assim teus olhos cravas 
Na abóbada do céu? — Queres ver nela 

Decifrado o mistério inescrutável 
Do teu ser, e dos seres que te cercam? 

Em vão teu pensamento audaz procura 
Arrancar-se das trevas que o circundam, 

E no ardido voo abalançar-se 
Às regiões da luz e da verdade; 

Baldado afã! — no espaço ei-lo perdido, 
Como astro desgarrado de sua órbita, 

Errando às tontas na amplidão do vácuo! 
Jamais pretendas estender teus voos 
Além do escasso e pálido horizonte 

Que mão fatal em torno te há traçado... 
Com barreira de ferro o espaço e o tempo 

Em acanhado círculo fecharam 
Tua pobre razão: — em vão forcejas 
Por transpor essa meta inexorável; 

Os teus domínios entre a terra e os astros, 
Entre o túmulo e o berço estão prescritos: 

Além, que enxergas tu? — o vácuo e o nada!... 
 

Oh! feliz quadra aquela, em que eu dormia 
Embalado em meu sono descuidoso 
No tranquilo regaço da ignorância; 

Em que minh’alma, como fonte límpida 
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Dos ventos resguardada em quieto abrigo, 
Da fé os raios puros refletia! 

Mas num dia fatal encosto à boca 
A taça da ciência; — senti sede 

Inextinguível a crestar-me os lábios; 
Traguei-a toda inteira, — mas encontro 

Por fim travor de fel; — era veneno, 
Que no fundo continha, — era a incerteza! 

Oh! desde então o espírito da dúvida, 
Como abutre sinistro, de contínuo 

Me paira sobre o espírito, e lhe entorna 
Das turvas asas a funérea sombra! 
De eterna maldição era bem digno 

Quem primeiro tocou com mão sacrílega 
Da ciência na árvore vedada, 

E nos legou seus venenosos frutos... 
 

Se o verbo criador pairando um dia 
Sobre a face do abismo, a um só aceno 

Evocava do nada a natureza, 
E do seio do caos surgir fazia 

A harmonia, a beleza, a luz, a ordem, 
Por que deixou o espírito do homem 

Sepulto ainda em tão profundas trevas, 
A debater-se neste caos sombrio, 

Onde embriões informes tumultuam, 
Inda aguardando a voz que à luz os chame? 

 
Quando, espancando as sombras sonolentas, 

Surge a aurora no coche radiante, 
Inundando de luz o firmamento, 

Entre o rumor dos vivos que despertam, 
Levanto a minha voz, e ao sol, que surge, 

Pergunto: — Onde está Deus? — ante meus olhos 
A noite os véus diáfanos desdobra, 

Vertendo sobre a terra almo silêncio, 
Propício ao cismador; — então minha alma 
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Desprende o voo nos etéreos páramos, 
Além dos sóis, dos mundos, dos cometas, 
Varando afouta a profundez do espaço, 

Anelando entrever na imensidade 
A eterna fonte, donde a luz emana... 

Ó pálidos fanais, trêmulos círios, 
Que na esfera guiais da noite o carro, 

Planetas, que em cadência harmoniosa 
No éter cristalino ides boiando, 

Dizei-me — onde está Deus? — sabeis se existe 
Um ente, cuja mão eterna e sábia 

Vos esparziu pela extensão do vácuo, 
Ou do seio do caos desabrochastes 
Por insondável lei do cego acaso? 
Conheceis esse rei, que rege e guia 

No espaço infindo vosso errante curso? 
Eia, dizei-me, em que regiões ignotas 

Se eleva o trono seu inacessível? 
Mas em vão interrogo os céus e os astros, 
Em vão do espaço a imensidão percorro 

Do pensamento as asas fatigando! 
Em vão; — todo o universo imóvel, mudo, 

Sorrir parece de meu vão desejo! 
Dúvida — eis a palavra que eu encontro 
Escrita em toda a parte; — ela na terra, 

E no livro dos céus vejo gravada, 
É ela que a harmonia das esferas 

Entoa sem cessar a meus ouvidos! 
 

Vinde, ó sábios, alâmpadas brilhantes, 
Que ardestes sobre as aras da ciência, 

Agora desdobrai ante meus olhos 
Essas páginas, onde meditando 

Em profundo cismar cair deixastes 
De vosso gênio as vividas centelhas: 
Dai-me o fio sutil, que me conduza 

Pelo vosso intrincado labirinto: 
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Rasgai-me a venda, que me enubla os olhos, 
Guiai meus passos, que embrenhar-me quero 

Do raciocínio nas regiões sombrias, 
E surpreender no seio de atras nuvens 

O escondido segredo... 
 

Oh! louco intento!... 
Em mil vigílias palejou-me a fronte, 

E amorteceu-se o lume de meus olhos 
A sondar esse abismo tenebroso, 

Vasto e profundo, em que as mil hipóteses, 
Os erros mil, os engenhosos sonhos, 

Os confusos sistemas se debatem, 
Se confundem, se roçam, se abalroam, 
Em um caos sem fim turbilhonando: 
Atento a lhe escrutar o seio lôbrego 
Em vão cansei-me; nesse afã penoso 
Uma negra vertigem pouco e pouco 

Me enubla a mente, e a deixa desvairada 
No escuro abismo flutuando incerta! 

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

Filosofia, dom mesquinho e frágil, 
Farol enganador de escasso lume, 
Tu só geras um pálido crepúsculo, 
Onde giram fantasmas nebulosos, 

Dúbias visões, que o espírito desvairam 
Num caos de intermináveis conjeturas. 

Despedaça essas páginas inúteis, 
Triste apanágio da fraqueza humana, 
Em vez de luz, amontoando sombras 

No santuário augusto da verdade. 
Uma palavra só talvez bastara 

Para saciar de luz meu pensamento; 
Essa ninguém a sabe sobre a terra!... 

 
Só tu, meu Deus, só tu dissipar podes 
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A, que os olhos me cerca, escura treva! 
Ó tu, que és pai de amor e de piedade, 

Que não negas o orvalho à flor do campo, 
Nem o tênue sustento ao vil inseto, 

Que de infinda bondade almos tesouros 
Com profusão derramas pela terra, 

Ó meu Deus, por que negas à minha alma 
A luz que é seu alento, e seu conforto? 

Por que exilaste a tua criatura 
Longe do sólio teu, cá neste vale 

De eterna escuridão? — Acaso o homem, 
Que é pura emanação da essência tua, 

E que se diz criado à tua imagem, 
De adorar-te em ti mesmo não é digno, 

De contemplar, gozar tua presença, 
De tua glória no esplendor perene? 

Oh! meu Deus, por que cinges o teu trono 
Da impenetrável sombra do mistério? 
Quando da esfera os eixos abalando 
Passa no céu entre abrasadas nuvens 

Da tempestade o carro fragoroso, 
Senhor, é tua cólera tremenda 

Que brada no trovão, e chove em raios? 
E o íris, essa faixa cambiante, 

Que cinge o manto azul do firmamento, 
Como um laço que prende aos céus a terra, 

É de tua clemência anúncio meigo? 
É tua imensa glória que resplende 
No disco flamejante, que derrama 
Luz e calor por toda a natureza? 

Dize, ó Senhor, por que a mão ocultas, 
Que a flux esparge tantas maravilhas? 

Dize, ó Senhor, que para mim são mudas 
As páginas do livro do universo!... 

Mas, ai! que o invoco em vão! ele se esconde 
Nos abismos de sua eternidade. 

.............................. 
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Um eco só da profundez do vácuo 
Pavoroso retumba, e diz — dúvida!... 

 
Virá a morte com as mãos geladas 
Quebrar um dia esse terrível selo, 

Que a meus olhos esconde tanto arcano? 
.............................. 

 

Ó campa! — atra barreira inexorável 
Entre a vida e a morte levantada! 

Ó campa, que mistérios insondáveis 
Em teu escuro seio muda encerras? 

És tu acaso o pórtico do Elísio, 
Que nos franqueias as regiões sublimes 
Onde a luz da verdade eterna brilha? 

Ou és do nada a fauce tenebrosa, 
Onde a morte para sempre nos arroja 
Em um sono sem fim adormecidos! 
Oh! quem pudera levantar afouto 

Um canto ao menos desse véu tremendo 
Que encobre a eternidade... 

 
Mas debalde 

Interrogo o sepulcro, — e debruçado 
Sobre a voragem tétrica e profunda, 
Onde as extintas gerações baqueiam, 

Inclino o ouvido, a ver se um eco ao menos 
Das margens do infinito me responde! 
Mas o silêncio que nas campas reina, 

É como o nada, — fúnebre e profundo... 
.............................. 

 

Se ao menos eu soubesse que com a vida 
Terminariam tantas incertezas, 

Embora os olhos meus além da campa, 
Em vez de abrir-se para a luz perene, 
Fossem na eterna escuridão do nada 

Para sempre apagar-se... — mas quem sabe? 
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Quem sabe se depois desta existência 
Renascerei — para duvidar ainda?!... 
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