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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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REVELAÇÕES DO "EU" 
 
O autor do "EU" era uma individualidade curiosa. Alto, magro, 
recurvado, habitualmente silencioso, nunca lhe ouvi um riso franco, 
nem a alegria, parece, iluminou jamais aquele rosto. Deixava em 
quem o via uma viva impressão de retraimento e tristeza. Mesmo na 
rua parecia absorto em cogitações profundas. Não raro, no silêncio 
morno das conversas, levava o cabo do chapéu de sol aos lábios e 
como que se alheava a quantos o ouviam e dele se acercavam. Era 
cioso de sua dignidade, altivo, moralizado por índole e por 
princípios. Tinha pavor à morte. Nos últimos anos parece que essa 
preocupação se ia, mais a mais, acentuando. Em 1912, o encontrei no 
Rio de Janeiro, ainda e cada vez mais dominado pela ideia de 
morrer. Sua conversação, pouco espontânea, era sombriamente 
imaginosa. Um tanto incisivo nos conceitos, ao comentar coisas e 
fatos chegava, por vezes, ao paradoxo. O Nirvana búdico era-lhe 
sempre um termo de comparação ou a imagem favorita do poeta.  
 
A obra retrata o escritor e define claramente o homem. Nela revelou 
Augusto dos Anjos a alma bizarra que possuía, difundia naquela 
esquisita ideação de artista, que melhor diria, de pensador, porque, 
para mim, os seus versos não são mais do que a forma ritmada e 
harmoniosa em que ele procurou vazar a grandeza deslumbrante da 
filosofia do século. Porejam haeckelismo. E aí está a sua maior, 
senão a sua única virtude, como esteta.  
 
O ritmo de seus versos rumorosos acompanha o pensamento e o 
domina, cresce, alteia-se e rola, pelas estrofes, como ondas sonoras 
de uma música incompreendida. Não se lhes apanha, a muitos 
deles, o sentido, senão com aturada meditação e grande esforço. De 
modo que, a bem dizer, Augusto fez poesia para o ouvido, musicou 
a filosofia de seu tempo, orquestrou, sombriamente, as suas dores e 
os devaneios de seu espírito malsão. Seus versos fazem-me lembrar, 
sempre que os leio, Les phares, de Baudelaire, na imprecisão das 
imagens, como na cadência musical que os senhoreia.  
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Mas, nas bizarrias de seu estro, no desconcerto de sua vida mental, 
no turbilhão dos fantasmas que criou, pode a gente identificar o 
filho retardado do pessimismo filosófico que varreu, como um sopro 
de morte, o mundo do pensamento, dos primeiros aos últimos dias 
do século XIX. Filosófico, disse eu, e, bem melhor, poderia dizer 
psíquico-psicológico, porque, um pessimismo filosófico, por sua 
natureza mesma, seria, quando muito, uma atitude postiça diante 
do mundo dos fenômenos e um motivo fútil e risível para 
declamações choramingas de poetaços sem valor. Nem se me faça 
notar a influência dos filósofos do pessimismo e dos poetas 
pessimistas sobre a alma contemporânea. 
 
De J. J. Rousseau a Byron, a D’Anunzio, a história do pensamento, 
em suas manifestações filosóficas, morais ou artísticas, é a vibração 
sintomatológica de um século nevrótico, pelo menos nas altas 
esferas de sua mentalidade.  
 
Na poesia, no romance, no drama, nos próprios domínios da 
filosofia, rebenta a fauna dos loucos morais, dos insatisfeitos, dos 
reformadores sombrios, dos paranoicos, dos epiléticos, dos grandes 
criminosos e dos histéricos — de modo a poder-se com segurança 
dizer que a literatura do século que findou, em sua generalidade, 
não foi mais do que a crônica elegante de um hospital, onde se 
observaram todas as moléstias e se estudaram todos os doentes.  
 
Os literatos, em sua maioria, consoante a tendência do tempo, 
escreveram para documentar as observações dos psiquiatras, 
prestando-lhes, aliás, um notável desserviço e a própria crítica 
literária não fugiu à influência da corrente — fez-se um instrumento 
preciso de indagações patogênicas nas mãos de Patrizi, Nordau, 
Roncoroni, Cognetti, Niceforo, Troilo, entre outros.  
 
Como era, pois, de crer, desse movimento geral do espírito científico 
e dessa literatura impregnada do vírus contaminador das nevroses, 
consoante a lei da recíproca influenciação, saiu o espírito de 
Augusto que, por tendências notavelmente pronunciadas, era um 
campo de cultura raro para os pendores do tempo. Nele se 
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cristalizaram as nevroses ancestrais e a herança espiritual de três 
gerações de nevróticos e de gênio. Aquelas prepararam-lhe o 
organismo alheio, por educação, aos corretivos da moderna 
pedologia, esta, deu-lhe a chave do problema da vida insulflando-
lhe, no espírito, a filosofia para a qual devia, por força de inelutável 
fatalidade patológica, gravitar, na construtividade bizarra de sua 
complicada ideação. Mesmo sem as influências culturais, Augusto 
teria sido poeta esquisito que se nos revelou — uma espécie de 
Antônio Nobre, menos doce, menos suave, porém, igualmente triste. 
 
A cultura filosófica de que se abeirou deu-lhe o tom pedantesco do 
poetar, elevou-lhe o pensamento, tirando-lhe o estro, tornando os 
seus versos, vezes, incompreensíveis para as pessoas poucos 
versadas na técnica das ciências naturais. E aí está por onde o nosso 
poeta, com ter altas qualidades, não conseguirá transpor o círculo 
estreito de meia dúzia de leitores cultos, que podem admira-lhe os 
talentos, nunca, porém, sentir-lhe poesia nos versos. As páginas do 
"EU" não abrirão caminho à poesia nova, consoante a expressão do 
seu entusiasta, porque esta não há de sair das abstrações dos 
filósofos, nem dos laboratórios dos sábios.  
 
O caráter abstrativo das ideias é, em Augusto dos Anjos, a feição 
acentuada de sua poesia e a afirmação do seu talento de pensador; 
mas também a negação formal de suas qualidades de artista. Não é 
que a filosofia, no arrojo das sínteses que a constituem, na grandeza 
olímpica de sua ideação, na justeza lógica de suas deduções, no 
largo trabalho indutivo que representa o contingente das ciências 
particulares, nesse imenso material de fatos que ela senhoreia, 
domina e explica, não tenha a sua poesia que é, em última análise, a 
poesia do cosmos, na universalidade de suas leis, na grandeza 
insondável de seus enigmas. Mas, dessa abstração poética, que é 
uma poesia de sábios, à poesia das imagens, que é a que deleita sem 
fatigar e, bem se poderia dizer, a poesia das formas, falando mais 
aos sentidos do que à lógica e à razão, há a distância que vai das 
coisas materiais às mais altas ideias abstrativamente pensadas. E a 
poesia e as belas letras não são mais do que uma espécie de pintura 
para os olhos do espírito, tanto mais poderosa quanto melhor 
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consegue estresir os contornos materiais das imagens ou corporificar 
as relações abstrativas em que essas imagens se transformam, no 
jogo complexo das ideias, mercê das funções compostas da apercepção. 
Mesmo porque os termos concretos produzem impressões mais fortes do 

que os abstratos, pela “economia do esforço requerido por traduzir 
palavras em pensamentos” e ideias gerais em imagens. As ideias 
abstratas, porém, não se apresentam ao espírito com forma definida, 
requerendo, assim, da parte do leitor, maior soma de atenção e um 
duplo esforço para a reconstrução precisa do pensamento 
enunciado.  
 
De modo que o processo ideativo do poeta deve ser mais elementar 
do que do filósofo, mais imaginoso, menos claro, menos preciso, de 
maneira a deixar a quem lê, a parte construtiva que lhe está 
destinada nesse responder continuado às excitações recebidas. A 
imagem é a vida e a alma da poesia, por isso que uma ideia geral e 

abstrata é um nome e nada mais. 
 
Eis porque, consoante observa Veron, a abundância de imagens é o 
que faz o caráter poético das obras da antiguidade. E não somente 
da antiguidade, releva acrescentar, senão das obras poéticas de 
todos os séculos.  
 
Dante mesmo, falando do céu, na parte por excelência abstrativa do 
seu poema, não se perdeu no mundo vão da filosofia de seu tempo 
e, cedendo, talvez, a essa elementaríssima necessidade de dar forma 
e relevo às próprias ideias é, ainda assim, abundantíssimo em 
imagens.  
 
E não será o pensar por imagens o segredo da força estilística de Eça 
de Queirós? Acaso Flaubert, em Madame Bovary ou em Salammbô 
usou linguagem abstrativa? O próprio Zola, com fazer romances de 
teses sociais e ter a notável preocupação de ilustrar, com os tipos de 
suas obras, as conclusões dos psicopatologistas, Zola não sai da 
esfera de sua grande arte, toda de emoção e de imagens, para galgar 
aquela em que se exercitam a capacidade analítica e os poderes 
abstrativos dos Magnans e epígonos.  
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Demais, a poesia científica, como a tentou, por vezes, Augusto, é, a 
bem dizer uma contradição em palavras. Para o poeta ser um 
homem do seu tempo, cantar as maravilhas da vida, as grandes 
conquistas da ciência, o progresso das indústrias e o arrojo das 
criações humanas, não precisa fazer ciência, e da pior espécie, ou 
seja aquela em que a técnica toma o lugar aos processos regulares de 
crítica, de análise e de síntese ou, o que mesmo fora dizer, aquela em 
que as inovações são aceitas como verdades incontestadas.  
 
Poesia científica e ciência poética se equivalem.  
 
Não se segue daí que o Poeta deva ignorar as ideias e as verdades 
científicas da época em que vive. Nem Dante, nem Camões, nem 
Tasso desconheciam as ciências de seu tempo. 
 

ÁLVARO DE CARVALHO 
ABC, edição de 27 de setembro de 1930. 
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OUTRAS POESIAS 

 
 
 

MÁGOAS 
 

Quando nasci, num mês de tantas flores, 
Todas murcharam, tristes, langorosas, 

Tristes fanaram redolentes rosas, 
Morreram todas, todas sem olores. 

 
Mais tarde da existência nos verdores 
Da infância nunca tive as venturosas 

Alegrias que passam bonançosas, 
Oh! Minha infância nunca tive flores! 

 
Volvendo à quadra azul da mocidade, 

Minh’alma levo aflita à Eternidade, 
Quando a morte matar meus dissabores. 

 
Cansado de chorar pelas estradas, 
Exausto de pisar mágoas pisadas, 

Hoje eu carrego a cruz de minhas dores! 
 

 
 

O CONDENADO 
 

Folga a Justiça e Geme a natureza. 

BOCAGE 
 

Alma feita somente de granito, 
Condenada a sofrer cruel tortura 

Pela rua sombria d’amargura 
— Ei-lo que passa — réprobo maldito. 
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Olhar ao chão cravado e sempre fito, 
Parece contemplar a sepultura 

Das suas ilusões que a desventura 
Desfez em pó no hórrido delito. 

 
E, à cruz da expiação subindo mudo, 

A vida a lhe fugir já sente prestes 
Quando ao golpe do algoz, calou-se tudo. 

 
O mundo é um sepulcro de tristeza. 

Ali, por entre matas de ciprestes, 
Folga a justiça e geme a natureza. 

 

 
 

SONETO 
 

Ouvi senhora, o cântico sentido 
Do coração que geme e s’estertora 

N’ânsia letal que mata e que o devora 
E que tornou-o assim, triste e descrido. 

 
Ouvi, senhora, amei; de amor ferido, 

As minhas crenças que alentei outrora 
Rolam dispersas, pálidas agora, 

Desfeitas todas num guaiar dorido. 
 

E como a luz do sol vai-se apagando! 
E eu triste, triste pela vida afora, 
Eterno pegureiro caminhando. 

 
Revolvo as cinzas de passadas eras, 
Sombrio e mudo e glacial, senhora, 

Como um coveiro a sepultar quimeras! 
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INFELIZ 
 

Alma viúva das paixões da vida, 
Tu que, na estrada da existência em fora, 

Cantaste e riste, e na existência agora 
Triste soluças a ilusão perdida; 

 
OH! tu, que na grinalda emurchecida 

De teu passado de felicidade 
Foste juntar os goivos da Saudade 

Às flores da Esperança enlanguescida; 
 

Se nada te aniquila o desalento 
Que te invade, e pesar negro e profundo, 

Esconde à Natureza o sofrimento, 
 

E fica no teu ermo entristecida, 
Alma arrancada do prazer do mundo, 

Alma viúva das paixões da vida. 
 

 
 

SONETO 
 

Na augusta solidão dos cemitérios, 
Resvalando nas sombras dos ciprestes, 
Passam meus sonhos sepultados nestes 

Brancos sepulcros, pálidos, funéreos. 
 

São minhas crenças divinais, ardentes 
— Alvos fantasmas pelos merencórios 

Túmulos tristes, soturnais, silentes, 
Hoje rolando nos umbrais marmóreos, 

 
Quando da vida, no eternal soluço, 

Eu choro e gemo e triste me debruço 
Na laje fria dos meus sonhos pulcros, 
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Desliza então a lúgubre coorte. 

E rompe a orquestra sepulcral da morte, 
Quebrando a paz suprema dos sepulcros. 

 

 
 

NOIVADO 
 

Os namorados ternos suspiravam, 
Quando há de ser o venturoso dia?! 

Quando há de ser?! O noivo então dizia 
E a noiva e ambos d’amores s’embriagavam. 

 
E a mesma frase o noivo repetia; 

Fora no campo pássaros trinavam. 
Quando há de ser?! E os pássaros falavam, 

Há de chegar, a brisa respondia. 
 

Vinha rompendo a aurora majestosa, 
Dos rouxinóis ao sonoroso arpejo 

E a luz do sol vibrava esplendorosa. 
 

Chegara enfim o dia desejado, 
Ambos unidos, soluçara um beijo, 
Era o supremo beijo de noivado! 

 

 
 

SONETO 
 

No meu peito arde em chamas abrasada 
A pira da vingança reprimida, 

E em centelhas de raiva ensurdecida 
A vingança suprema e concentrada 

 
E espuma e ruge a cólera entranhada, 
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Como no mar a vaga embravecida 
Vai bater-se na rocha empedernida, 

Espumando e rugindo em marulhada 
 

Mas se das minhas dores ao calvário, 
Eu subo na altitude dolorida 

De um Cristo a redimir um mundo vário, 
 

Em luta co’a natura sempiterna, 
Já que do mundo não vinguei-me em vida, 

A morte me será vingança eterna. 
 

 
 

TRISTE REGRESSO 
(A Dias Paredes) 

 
Uma vez um poeta, um tresloucado, 

Apaixonou-se duma virgem bela; 
Vivia alegre o vate apaixonado, 
Louco vivia, enamorado dela. 

 
Mas a Pátria chamou-o. Era soldado. 
E tinha que deixar pra sempre aquela 

Meiga visão, olímpica e singela?! 
E partiu, coração amargurado. 

 
Dos canhões ao ribombo, e das metralhas, 

Altivo lutador, venceu batalhas, 
Juncou-lhe a fronte aurifulgente estrela. 

 
E voltou, mas a fronte aureolada, 

Ao chegar, pendeu triste e desmaiada, 
No sepulcro da loura virgem bela. 
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AMOR E RELIGIÃO 
 

Conheci-o: era um padre, um desses santos 
Sacerdotes da Fé de crença pura, 

Da sua fala na eternal doçura 
Falava o coração. Quantos, oh! Quantos 

 
Ouviram dele frases de candura 

Que d’infelizes enxugavam prantos! 
E como alegres não ficaram tantos 

Corações sem prazer e sem ventura. 
 

No entanto dizem que este padre amara. 
Morrera um dia desvairado, estulto, 

Su’alma livre para o céu se alara. 
 

E Deus lhe disse: “És duas vezes santo, 
Pois se da Religião fizeste culto, 

Foste do amor o mártir sacrossanto”. 
 

 
 

SONETO 
(Ao meu prezado irmão Alexandre Júnior, pelas nove primaveras que hoje 

completou) 
 

Canta no espaço a passarada e canta 
Dentro do peito o coração contente, 

Tu’alma ri-se descuidosamente, 
Minh’alma alegre no teu rir s’encanta. 

 
Irmão querido, bom Papa, consente 

Que neste dia de ventura tanta 
Vá, num abraço de ternura santa, 

Mostrar-te o afeto que meu peito sente. 
 

Somente assim festejarei teus anos; 
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Enquanto outros podem, dão-te enganos, 
Joias, bonecos de formoso busto, 

 
Eu só encontro no primor da rima 

A justa oferta, a joia que te exprima 
O amor fraterno do teu mano. 

 

 
 

SAUDADE 
 

Hoje que a mágoa me apunhala o seio, 
E o coração me rasga atroz, imensa, 
Eu a bendigo da descrença em meio, 
Porque eu hoje só vivo da descrença. 

 
À noite quando em funda soledade 
Minh’alma se recolhe tristemente, 

Pra iluminar-me a alma descontente, 
Se acende o círio triste da Saudade. 

 
E assim afeito às mágoas e ao tormento, 

E à dor e ao sofrimento eterno afeito, 
Para dar vida à dor e ao sofrimento, 

 
Da saudade na campa enegrecida 

Guardo a lembrança que me sangra o peito, 
Mas que no entanto me alimenta a vida. 

 

 
 

A ESMOLA DE DULCE 
(Ao Alfredo A.) 

 
E todo o dia eu vou como um perdido 
De dor, por entre a dolorosa estrada, 
Pedir a Dulce, a minha bem amada 



 

13 

 

A esmola dum carinho apetecido. 
 

E ela fita-me, o olhar enlanguescido, 
E eu balbucio trêmula balada: 

— Senhora dai-me uma esmola — e estertorada 
A minha voz soluça num gemido. 

 
Morre-me a voz, e eu gemo o último arpejo, 

Estendendo à Dulce a mão, a fé perdida, 
E dos lábios de Dulce cai um beijo. 

 
Depois, como este beijo me consola! 
Bendita seja a Dulce! A minha vida 
Estava unicamente nessa esmola. 

 

 
 

SONETO 
 

Gênio das trevas lúgubres, acolhe-me, 
Leva-me o espírito dessa luz que mata, 

E a alma me ofusca e o peito me maltrata, 
E o viver calmo e sossegado tolhe-me! 

 
Leva-me, obumbra-me em teu seio, acolhe-me 

N’asa da morte redentora, e à ingrata 
Luz deste mundo em breve me arrebata 
E num pallium de tênebras recolhe-me! 

 
Aqui há muita luz e muita aurora, 

Há perfumes d’amor — venenos d’alma — 
E eu busco a plaga onde o repouso mora, 

 
E as trevas moram, e, onde d’água raso 

O olhar não trago, nem me turba a calma 
A aurora deste amor que é o meu ocaso! 
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O MAR 
 

O mar é triste como um cemitério; 
Cada rocha é uma eterna sepultura 

Banhada pela imácula brancura 
De ondas chorando num alvor etéreo. 

 
Ah! dessas vagas no bramir funéreo 

Jamais vibrou a sinfonia pura 
Do amor; lá, só descanta, dentre a escura 
Treva do oceano, a voz do meu saltério! 

 
Quando a cândida espuma dessas vagas, 

Banhando a fria solidão das fragas, 
Onde a quebrar-se tão fugaz se esfuma, 

 
Reflete a luz do sol que já não arde, 
Treme na treva a púrpura da tarde, 

Chora a Saudade envolta nesta espuma! 
 

 
 

SONETO 
 

Aurora morta, foge! Eu busco a virgem loura 
Que fugiu-me do peito ao teu clarão de morte 
E Ela era a minha estrela, o meu único Norte, 

O grande Sol de afeto — o Sol que as almas doura! 
 

Fugiu... E em si levou a Luz consoladora 
Do amor — esse clarão eterno d’alma forte — 

Astro da minha Paz, Sírius da minha Sorte 
E da Noite da vida a Vênus redentora. 

 
Agora, oh! minha Mágoa, agita as tuas asas, 
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Vem! Rasga deste peito as nebulosas gazas 
E, num pálio auroral de Luz deslumbradora, 

 
Ascende à Claridade. Adeus oh! Dia escuro, 
Dia do meu Passado! Irrompe, meu Futuro; 

Aurora morta, foge — eu busco a virgem loura! 
 

 
 

SONETO 
 

Canta teu riso esplêndido sonata, 
E há, no teu riso de anjos encantados, 
Como que um doce tilintar de prata 

E a vibração de mil cristais quebrados. 
 

Bendito o riso assim que se desata 
— Cítara suave dos apaixonados, 

Sonorizando os sonhos já passados, 
Cantando sempre em trínula volata! 

 
Aurora ideal dos dias meus risonhos, 

Quando, úmido de beijos em ressábios 
Teu riso esponta, despertando sonhos... 

 
Ah! Num delíquio de ventura louca, 

Vai-se minh’alma toda nos teus beijos, 
Ri-se o meu coração na tua boca! 

 

 
 

CRAVO DE NOIVA 
(Ao Dias Paredes) 

 
Cravo de noiva. A nívea cor de cera 

Que o seu seio branqueja, é como os prantos 
Níveos, que a virgem chora, entre os encantos 
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Dum noivado risonho em primavera. 
 

Flor de mistérios d’alma, sacrossantos, 
Guarda segredos divinais que eu dera 

Duas vidas, se duas eu tivera 
Pra desvendar os seus segredos santos. 

 
E tudo quer que nessa flor se enleve 

O poeta. É que dessa concha armínea, 
Da lactescência angélica da neve, 

 
Se evolam castos, virginais aromas 

De essência estranha; olências de virgínea 
Carne fremindo num langor de pomas. 

 

 
 

PLENILÚNIO 
 

Desmaia o plenilúnio. A gaze pálida 
Que lhe serve de alvíssimo sudário 

Respira essências raras, toda a cálida 
Mística essência desse alampadário. 

 
E a lua é como um pálido sacrário, 

Onde as almas das virgens em crisálida 
De seios alvos e de fronte pálida, 

Derramam a urna dum perfume vário. 
 

Voga a lua na etérea imensidade! 
Ela, eterna noctâmbula do amor, 

Eu, noctâmbulo da dor e da Saudade. 
 

Ah! Como a branca e merencória lua, 
Também envolta num sudário — a dor, 

Minh’alma triste pelos céus flutua! 
 



 

17 

 

 
 

CÍTARA MÍSTICA 
 

Cantas... E eu ouço etérea cavatina! 
Há nos teus lábios — dois sangrentos círios — 

A gêmea florescência de dois lírios 
Entrelaçados numa unção divina. 

 
Como o santo levita dos Martírios, 

Rendo piedosa dúlia peregrina 
À tua doce voz que me fascina, 

— Harpa virgem brandindo mil delírios! 
 

Quedo-me aos poucos, penseroso e pasmo, 
E a Noite afeia como num sarcasmo 
E agora a sombra vesperal morreu... 

 
Chegou a Noite... E para mim, meu anjo, 

Teu canto agora é um salmodiar de arcanjo, 
É a música de Deus que vem do céu! 

 

 
 

SÚPLICA NUM TÚMULO 
 

Maria, eis-me a teus pés. Eu venho arrependido, 
Implorar-te o perdão do imenso crime meu! 

Eis-me, pois, a teus pés, perdoa o teu vencido, 
Açucena de Deus, lírio morto do céu! 

 
Perdão! E a minha voz estertora um gemido, 
E o lábio meu para sempre apartado do teu 
Não há de beijar mais o teu lábio querido! 

Ah! Quando tu morreste, o meu Sonho morreu! 
 

Perdão, pátria da Aurora exilada do Sonho! 
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— Irei agora, assim, pelo mundo, para onde 
Me levar o Destino abatido e tristonho... 

 
Perdão! E este silêncio e esta tumba que cala! 

Insânia, insânia, insânia, ah! ninguém me responde... 
Perdão! E este sepulcro imenso que não fala! 

 

 
 

AFETOS 
 

Bendito o amor que infiltra n’alma o enleio 
E santifica da existência o cado, 

— amor que é mirra e que é sagrado nardo, 
Turificando a languidez dum seio! 

 
O amor, porém, que da Desgraça veio 

Maldito seja, seja como o fardo 
Desta descrença funeral em que ardo 

E com que o fogo da paixão ateio! 
 

Funambulescamente a alma se atira 
À luta das paixões, e, como a Aurora 
Que ao beijo vesperal anseia e expira, 

 
Desce para a alma o ocaso da Carícia 

Ora em sonhos de dor, supremos, e ora 
Em contorções supremas de Delícia! 

 

 
 

MARTÍRIO SUPREMO 
 

Duma Quimera ao fascinante abraço, 
Por um Cocito ardente e luxurioso, 

Onde nunca gemeu o humano passo, 
Transpus um dia o Inferno azul do Gozo! 
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O amor em lavas de candência d’aço, 

Banhou-me o peito... Em ânsia de repouso, 
Da Messalina fria no regaço, 

Chora saudades do terreno pouso! 
 

Como um mártir de estranho sacrifício, 
Tinha os lábios crestados pela ardência 

Da luz letal do grande Sol do Vício! 
 

E mergulhei mais fundo no estuário... 
Mas, no Inferno do Gozo, sem Calvário, 

Cristo d’amor morri pela inocência! 
 

 
 

RÉGIO 
 

Festa no paço! Noite... E no entretanto 
Luzes, flores, clarões por toda a festa 

E há nos régios salões, em cada aresta, 
Credências d’ouro de supremo encanto. 

 
No baldaquino a orquestra real se apresta 
E o áureo dossel finge um relevo santo... 

— Bissos egípcios d’alto gosto, a um canto, 
Flordilisados de nelumbo e giesta. 

 
Morreu a noite e veio o Sol Eterno 

— Âmbar de sangue que desceu do Inferno 
No turbilhão dos alvos raios diurnos... 

 
Brilham no paço refulgências de elmo 

E a princesa assomou como um santelmo 
Na realeza branca dos coturnos. 
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MÁRTIR DA FOME 

 
Nesta da vida lúgubre caverna 

De ossos e frios funerais que eu sinto 
Como um chacal saciando o eterno instinto 

Vou saciando a minha Fome Eterna. 
 

— Fome de sangue de um Passado extinto, 
De extintas crenças — bacanal superna, 
Horrível assim como a Hidra de Lerna 

E muda como o bronze de Corinto! 
 

Ânsias de sonhos, desespero fundo! 
E a alma que sonha no marnel do Mundo, 

Morre de Fome pelas noites belas... 
 

E como o Cristo — o Mártir do Calvário 
Morre. E no entanto vai para o estelário 
Matar a Fome num festim de estrelas! 

 

 
 

FESTIVAL 
(Para Jônatas Costa) 

 
Címbalos soam no salão. O dia 

Foge, e ao compasso de arrabis serenos 
A valsa rompe, em compassados trenos 

Sobre os veludos da tapeçaria. 
 

Estatuetas de mármore de Lemnos 
Estão dispostas numa simetria 

Inconfundível, recordando a estria 
Dos corpos de Afrodite e Vênus. 

 
Fulgem por entre mil cristais vermelhos 
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O alvo cristal dos nítidos espelhos 
E a seda verde dos arbustos glabros. 

 
E em meio às refrações verdes e hialinas, 

Vibra, batendo em todas as retinas, 
A incandescência irial dos candelabros. 

 

 
 

NOTURNO 
 

Chove. Lá fora os lampiões escuros 
Semelham monjas a morrer... Os ventos, 

Desencadeados, vão bater, violentos, 
De encontro às torres e de encontro aos muros. 

 
Saio de casa. Os passos mal seguros 

Trêmulo movo, mas meus movimentos 
Susto, diante do vulto dos conventos, 
Negro, ameaçando os séculos futuros! 

 
De São Francisco no plangente bronze 

Em badaladas compassadas onze 
Horas soaram... Surge agora a Lua. 

 
E eu sonho erguer-me aos páramos etéreos 

Enquanto a chuva cai nos cemitérios 
E o vento apaga os lampiões da rua! 

 

 
 

SONETO 
(Feito no decurso de dois minutos, em homenagem ao aniversário natalício 

de Alexandre Rodrigues dos Anjos — 28 de abril de 1905) 
 

Para quem tem na vida compreendido 
Toda a grandeza da Fraternidade 
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O aniversário dum irmão querido 
A alma de alegres emoções invade. 

 
Depois quando no irmão estremecido 
Fazem aliança o gênio e a probidade, 

Atinge o amor um grau nunca atingido 
No termômetro santo da Amizade. 

 
O Alexandre dos Anjos merecia 

Grandes coroas nesse grande dia, 
Tesouros reais, auríferos tesouros... 

 
Terá no entanto indubitavelmente 
A admiração do século presente 

E a sagração dos séculos vindouros! 
 

 
 

O NEGRO 
 

Oh! Negro, oh! Filho da Hotentoia ufana 
Teus braços brônzeos como dois escudos, 
São dois colossos, dois gigantes mudos, 
Representando a integridade humana! 

 
Nesses braços de força soberana 

Gloriosamente à luz do sol desnudos 
Ao bruto encontro dos ferrões agudos 

Gemeu por muito tempo a alma africana! 
 

No colorido dos teus brônzeos braços, 
Fulge o fogo mordente dos mormaços 

E a chama fulge do solar brasido... 
 

E eu cuido ver os múltiplos produtos 
Da Terra — as flores e os metais e os frutos 

Simbolizados nesse colorido! 
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SENECTUDE PRECOCE 
 

Envelheci. A cal da sepultura 
Caiu por sobre a minha mocidade... 

E eu que julgava em minha idealidade 
Ver inda toda a geração futura! 

 
Eu que julgava! Pois não é verdade?! 

Hoje estou velho. Olha essa neve pura! 
— Foi saudade? Foi dor? — Foi tanta agrura 

Que eu nem sei se foi dor ou foi saudade! 
 

Sei que durante toda a travessia 
Da minha infância trágica, vivia, 

Assim como uma casa abandonada. 
 

Vinte e quatro anos em vinte e quatro horas... 
Sei que na infância nunca tive auroras, 
E afora disto, eu já nem sei mais nada! 

 

 
 

ANDRÉ CHÉNIER 
 

Na real magnificência dos gigantes 
Grave como um lacedemônio harmoste 

André Chénier ia subir ao poste 
A que Luís XVI subira dantes! 

 
Que a sua morte a homem nenhum desgoste 
E incite o heroísmo das nações distantes!... 

Por isso, ele, a morrer, canta vibrantes 
Versos divinos que arrebatam a hoste. 
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Não há quem nele um só tremor denote! 
— Continua a cantar, a alma serena... 
Mas, de repente, pressentindo a lousa, 

 
Batendo com a cabeça no barrote 

Da guilhotina, diz ao povo: — “É pena! 
— Aqui ainda havia alguma coisa...” 

 

 
 

MYSTICA VISIO 

 
Vinha passando pelo meu caminho 

Um vulto estranhamente iluminado... 
Para onde eu ia, o vulto ia a meu lado 

E desde então, não andei mais sozinho! 
 

Abraçou-me, beijou-me com um carinho 
Que a um ser divino não seria dado... 
E eu me elevava, sendo assim beijado 
Muito acima do humano burburinho! 

 
Falou-me de ilusões e de luares, 

Da tribo alegre que povoa os ares... 
— Assombrava-me aquela claridade! 

 
Mas através daquelas falsas luzes 
Pude rever enfim todas as cruzes 

Que têm pesado sobre a Humanidade! 
 

 
 

ILUSÃO 
 

Dizes que sou feliz. Não mentes. Dizes 
Tudo que sentes. A infelicidade 
Parece às vezes com a felicidade 



 

25 

 

E os infelizes mostram ser felizes! 
 

Assim, em Tebas — a tumbal cidade, 
A múmia de um herói do tempo de Ísis, 

Ostenta ainda as mesmas cicatrizes 
Que eternizaram sua heroicidade! 

 
Quem vê o herói, inda com o braço altivo, 
Diz que ele não morreu, diz que ele é vivo, 

E, persuadido fica do que diz... 
 

Bem como tu, que nessa crença infinda 
Feliz me viste no Passado, e a inda 

Te persuades de que sou feliz! 
 

 
 

GOZO INSATISFEITO 
 

Entre o gozo que aspiro, e o sofrimento 
De minha mocidade, experimento 

O mais profundo e abalador atrito... 
Queimam-me o peito cáusticos de fogo 

Esta ânsia de absoluto desafogo 
Abrange todo o círculo infinito. 

 
Na insaciedade desse gozo falho 
Busco no desespero do trabalho, 

Sem um domingo ao menos de repouso, 
Fazer parar a máquina do instinto, 

Mas, quanto mais me desespero, sinto 
A insaciabilidade desse gozo! 
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DOLÊNCIAS 
 

Oh! lua morta de minha vida, 
Os sonhos meus 

Em vão te buscam, andas perdida 
E eu ando em busca dos rastos teus... 

 
Vago sem crenças, vagas sem norte, 

Cheia de brumas e enegrecida, 
Ah! Se morreste pra minha vida! 
Vive, consolo de minha morte! 

 
Baixa, portanto, coração ermo 

De lua fria 
À plaga triste, plaga sombria 

Dessa dor lenta que não tem termo. 
 

Tu que tombaste no caos extremo 
Da Noite imensa do meu Passado, 
Sabes da angústia do torturado... 

Ah! Tu bem sabes por que é que eu gemo! 
 

Instilo mágoas saudoso, e enquanto 
Planto saudades num campo morto, 

Ninguém ao menos dá-me um conforto, 
Um só ao menos! E no entretanto 

 
Ninguém me chora! Ah! Se eu tombar 

Cedo na lida... 
Oh! lua fria vem me chorar 

Oh! lua morta da minha vida! 
 

 
 

IDEALIZAÇÕES 
(A Santos Neto) 
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I 
Em vão flameja, rubro, ígneo, sangrento 

O sol, e, fulvos, aos astrais desígnios, 
Raios flamejam e fuzilam ígneos, 

Nas chispas fulvas de um vulcão violento! 
 

É tudo em vão! Atrás da luz dourada, 
Negras, pompeiam (triste maldição!) 

— Asas de corvo pelo coração... 
— Crepúsculo fatal vindo do Nada! 

 
Que importa o Sol! A Treva, a Sombra — eis tudo! 

E no meu peito — condenada treva — 
A sombra desce, e o meu pesar se eleva 
E chora e sangra, mudo, mudo, mudo... 

 
E há no meu peito — ocaso nunca visto, 

Martirizado porque nunca dorme 
As Sete Chagas dum martírio enorme, 
E os Sete Passos que magoaram Cristo! 

 
II 

Agora dorme o astro de sangue e de ouro 
Como um sultão cansado! As nuvens como 

Odaliscas, da Noite ao negro assomo 
Beijam-lhe o corpo ensanguentado d’ouro. 

 
Legiões de névoas mortas e finadas 

Como fragmentações d’ouro e basalto 
Lembram guirlandas pompeando no Alto 

Eterizadas, volaterizadas. 
 

E a Noite emerge, santa e vitoriosa 
Dente um velarium de veludos. Atros, 

Descem os nimbos... No ar há malabatros 
Turiferando a negridão tediosa. 
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Além, dourando as névoas dos espaços, 
Na majestade dum condor bendito, 

Subindo à majestade do Infinito, 
A Via-Láctea vai abrindo os braços! 

 
Áureas estrelas, alvas, luminosas, 

Trazem no peito o branco das manhãs 
E dormem brancas como leviatãs 

Sobre o oceano astral das nebulosas. 
 

Eu amo a noite que este Sol arranca! 
Namoro estrelas... Sírius me deslumbra, 

Vésper me encanta, e eu beijo na penumbra 
A imagem lirial da Noite Branca. 

 
III 

De novo, a Aurora, entre esplendores, há de 
Alva, se erguer, como tombou outrora, 

E como a Aurora — o Sol — hóstia da Aurora, 
Abençoada pela Eternidade! 

 
E ei-lo de novo, ontem moribundo, 
Hoje de novo, curvo ao seu destino, 

Fantástico, ciclópico, assassino 
Ébrio de fogo, dominando o mundo! 

 
Mas de que serve o Sol, se triste em cada 

Raio que tomba no marnel da terra, 
Mais em meu peito uma ilusão se enterra, 
Mais em minh’alma um desespero brada?! 

 
De que serve, se, à luz áurea que dele 
Emana e estua e se refrange e ferve, 
A Mágoa ferve e estua, de que serve 
Se é desespero e maldição todo ele?! 

 
Pois, de que serve, se aclarandoos cerros 
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E engalanando os arvoredos gaios, 
A alma se abate, como se esses raios 
N’alma caindo, se tornassem ferros?! 

 
IV 

Poeta, em vão na luz do sol te inflamas, 
E nessa luz queimas-te em vão! És todo 
Pó, e hás de ser após as chamas, lodo, 

Como Herculanum foi após as chamas. 
 

Ah! Como tu, em lodo tudo acaba, 
O leão, o tigre, o mastodonte, a lesma, 
Tudo por fim há de acabar na mesma 

Tênebra que hoje sobre ti desaba. 
 

Ninguém se exime dessa lei imensa 
Que, em plena e fulva reverberação, 

Arrasta as almas pela Escuridão, 
E arrasta os corações pela Descrença. 

 
Ergue, pois poeta, um pedestal de tanta 

Treva e dor tanta, e num supremo e insano 
E extraordinário e grande e sobre-humano 

Esforço, sobre ao pedestal, e... canta! 
 

Canta a Descrença que passou cortando 
As tuas ilusões pelas raízes, 

E em vez de chagas e de cicatrizes 
Deixar, foi valas funerais deixando. 

 
E foi deixando essas funéreas, frias, 

Medonhas valas, onde, como abutres 
Medonhos, de ossos, de ilusões te nutres, 

Vives de cinzas e de ruinarias! 
 

V 
Agora é noite! E na estelar coorte, 
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Como recordação da festa diurna, 
Geme a pungente orquestração noturna 

E chora a fanfarra triunfal da morte. 
 

Então, a lua que no céu se espalha, 
Iluminando as serranias, banha 
As serranias duma luz estranha, 

Alva como um pedaço de mortalha! 
 

Nessa música que a alma me ilumina 
Tento esquecer as minhas próprias dores, 

Canto, e minh’alma cobre-se de flores 
— Fera rendida à música divina. 

 
Harpas concertam! Brandas melodias 

Plangem... Silêncio! Mas de novo as harpas 
Reboam pelo mar, pelas escarpas, 
Pelos rochedos, pelas penedias... 

 
Eu amo a Noite que este Sol arranca! 

Namoro estrelas... Sírius me deslumbra, 
Vésper me encanta, e eu beijo na penumbra 

A imagem lirial da Noite Branca! 
 

 
 

A VITÓRIA DO ESPÍRITO 
 

Era uma preta, funeral mesquita, 
Abandonada aos lobos e aos leopardos 

Numa floresta lúgubre e esquisita. 
 

Engalanava-lhe as paredes frias 
Uma coroa de urzes e de cardos 
Coberta em pálio pelas laçarias. 

 
Uma vez, aos lampejos derradeiros 
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Das irisadas vespertinas velas, 
Feras rompiam tojos e balseiros. 

 
E pelas catacumbas desprezadas, 

Mochos vagavam como sentinelas, 
Em atalaia às gerações passadas! 

 
Um crepúsculo imenso, nunca visto 

Tauxiava o céu de grandes roxos 
Da mesma cor da túnica de Cristo. 

 
Fulgia em tudo uma estriação violeta 

E um violáceo clarão banhava os mochos 
Quem em torno estavam da mesquita preta. 

 
Já na eminência da amplidão sidérea 
Como uma umbela, se desenrolava 
A esteira astral da retração etérea. 

 
Os astros mortos refulgiam vivos 

E a noite, ampla e brilhante, rutilava 
Lantejoulada de opalinos crivos. 

 
Súbito alguém, o passo constrangendo,  
Parou em frente da mesquita morta... 
— Um vento frio começou gemendo. 

 
Era uma viúva, e o olhar errante, a viúva, 
Em passo lento, foi transpondo a porta, 

Eternamente aberta ao sol e à chuva. 
 

A lua encheu o espaço sem limites 
E, dentro, nos altares esboroados, 
Foram caindo como estalactites. 

 
Sobre o ouro e a prata das alfaias priscas 

Um dilúvio de fósforos prateados 
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E uma chuva dourada de faíscas. 
 

Fora, entretanto, por um chão de onagras 
Vinha passeando como numa viagem 
Um grupo feio de panteras magras. 

 
E havia no atro olhar dessas panteras 

Essa alegria doida da carnagem 
Que é a alegria única das feras. 

 
E ardendo na impulsão das ânsias doidas 

E em sevas fúrias, infernais ardendo 
Todas as feras, as panteras todas 

 
Avançam para a viúva desvalida. 

E raivosas, contra ela, arremetendo, 
Tiram-lhe todas ali mesmo a vida. 

 
Morria a noite. As flâmulas altivas 

Do sol nascente erguiam-se vermelhas, 
Como uma exposição de carnes vivas. 

 
E iam cair em pérolas de sangue 

Sobre as asas douradas das abelhas, 
E sobre o corpo da viúva exangue. 

 
A Natureza celebrava a festa 

Do astro glorioso em cantos e baladas 
— O próprio Deus cantava na floresta! 

 
Nos arvoredos rejuvenescidos, 

Estrugiam canções desesperadas 
De misereres e de sustenidos. 

 
Além, entanto, na redoma clara 

Que envolve a porta da região etérea, 
O espírito da viúva se quedara 
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Ao contemplar dessa fulgente porta 
E dessa clara e alva redoma aérea, 

No desfilar de sua carne morta 
A transitoriedade da matéria! 

 

 
 

CANTO ÍNTIMO 
 

Meu amor, em sonhos erra, 
Muito longe, altivo e ufano 

Do barulho do oceano 
E do gemido da terra! 

 
O Sol está moribundo. 

Um grande recolhimento 
Preside neste momento 

Todas as forças do Mundo. 
 

De lá, dos grandes espaços, 
Onde há sonhos inefáveis 
Vejo os vermes miseráveis 

Que hão de comer os meus braços. 
 

Ah! Se me ouvisses falando! 
(E eu sei que às dores resistes) 

Dir-te-ia coisas tão tristes 
Que acabarias chorando. 

 
Que mal o amor me tem feito! 

Duvidas?! Pois, se duvidas, 
Vem cá, olha estas feridas, 

Que o amor abriu no meu peito. 
 

Passo longos dias, a esmo... 
Não me queixo mais da sorte 
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Nem tenho medo da morte 
Que eu tenho a morte em mim mesmo! 

 
“Meu amor, em sonhos, erra, 
Muito longe, altivo e ufano 

Do barulho do oceano 
E do gemido da terra!” 

 

 
 

A LUVA 
(Para o Augusto Belmont) 

 
Pansa na glória! Arfa-lhe o peito, opresso. 

— O pensamento é uma locomotiva — 
Tem a grandeza duma força viva 

Correndo sem cessar para o Progresso. 
 

Que importa que, contra ele, horrendo e preto 
O áspide abjeto do Pesar se mova!... 

E só, no quadrilátero da alcova, 
Vem-lhe à imaginação este soneto: 

 
“A princípio escrevia simplesmente 
Para entreter o espírito... Escrevia 

Mais por impulso de idiossincrasia 
Do que por uma propulsão consciente. 

 
Entendi, depois disso, que devia, 

Como Vulcano, sobre a forja ardente 
Da Ilha de Lemnos, trabalhar contente, 
Durante as vinte e quatro horas do dia! 

 
Riam de mim, os monstros zombeteiros, 

Trabalharei assim dias inteiros, 
Sem ter uma alma só que me idolatre... 
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Tenha a sorte de Cícero proscrito 
Ou morra embora, trágico e maldito, 

Como Camões morrendo sobre um catre!” 
 

Nisto, abre, em ânsias, a tumbal janela 
E diz, olhando o céu que além se expande: 
“— A maldade do mundo é muito grande, 

Mas meu orgulho ainda é maior do que ela! 
 

Ruja a boca danada da profana 
Coorte dos homens, com o seu grande grito, 

Que meu orgulho do alto do Infinito 
Suplantará a própria espécie humana! 

 
Quebro montanhas e aos tufões resisto 

Numa absoluta impassibilidade”, 
E como um desafio à eternidade 

Atira a luva para o próprio Cristo! 
 

Chove. Sobre a cidade geme a chuva, 
Batem-lhe os nervos, sacudindo-o todo, 

E na suprema convulsão o doido 
Parece aos astros atirar a luva! 

 

 
 

A CARIDADE 
 

No universo a caridade 
Em contraste ao vício infando 

É como um astro brilhando 
Sobre a dor da humanidade! 

 
Nos mais sombrios horrores 

Por entre a mágoa nefasta 
A caridade se arrasta 

Toda coberta de flores! 
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Semeadora de carinhos 
Ela abre todas as portas 

E no horror das horas mortas 
Vem beijar os pobrezinhos. 

 
Torna as tormentas mais calmas 

Ouve o soluço do mundo 
E dentro do amor profundo 

Abrange todas as almas. 
 

O céu de estrelas se veste 
Em fluidos de misticismo 
Vibra no nosso organismo 

Um sentimento celeste. 
 

A alegria mais acesa 
Nossas cabeças invade... 
Glória, pois, à Caridade 

No seio da Natureza! 
 

ESTRIBILHO 
 

Cantemos todos os anos 
Na festa da Caridade 

A solidariedade 
Dos sentimentos humanos. 

 

 
 

ABANDONADA 
 

Bem depressa sumiu-se a vaporosa 
Nuvem de amores, de ilusões tão bela; 

O brilho se pagou daquela estrela 
Que a vida lhe tornava venturosa! 
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Sombras que passam, sombras cor-de-rosa 
— Todas se foram num festivo bando, 

Fugazes sonhos, gárrulos voando 
— Resta somente um’alma tristurosa. 

 
Coitada! o gozo lhe fugiu correndo, 

Hoje ela habita a erma soledade, 
Em que vive e em que aos poucos vai morrendo! 

 
Seu rosto triste, seu olhar magoado, 
Fazem lembrar em noite de saudade 
A luz mortiça dum olhar nublado. 

 

 
 

CETICISMO 
 

Desci um dia ao tenebroso abismo, 
Onde a Dúvida ergueu altar profano; 
Cansado de lutar no mundo insano 

Fraco que sou volvi ao ceticismo. 
 

Da Igreja — a grande Mãe — o exorcismo 
Terrível me feriu, e então sereno 
De joelhos aos pés do Nazareno 

Baixo rezei em fundo misticismo: 
 

— Oh! Deus, eu creio em ti, mas me perdoa! 
Se esta dúvida cruel qual me magoa 

Me torna ínfimo, desgraçado réu. 
 

Ah, entre o medo que o meu ser aterra, 
Não sei se viva pra morrer na terra, 
Não sei se morra p’ra viver no céu! 
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A MÁSCARA 
 

Eu sei que há muito pranto na existência, 
Dores que ferem corações de pedra, 

E onde a vida borbulha e o sangue medra, 
Aí existe a mágoa em sua essência. 

 
No delírio, porém, da febre ardente 

Da ventura fugaz e transitória 
O peito rompe a capa tormentória 
Para sorrindo palpitar contente. 

 
Assim a turba inconsciente passa, 

Muitos que esgotam do prazer a taça 
Sentem no peito a dor indefinida. 

 
E entre a mágoa que a máscara eterna apouca 

A Humanidade ri-se e ri-se louca 
No carnaval intérmino da vida. 

 

 
 

O COVEIRO 
 

Uma tarde de abril suave e pura 
Visitava eu somente ao derradeiro 

Lar; tinha ido ver a sepultura 
De um ente caro, amigo verdadeiro. 

 
Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 
Eu senti a minh’alma entristecida 

E interroguei-o: “Eterno companheiro 
 

Da morte, quem matou-te o coração?” 
Ele apontou para uma cruz no chão, 

Ali jazia o seu amor primeiro! 
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Depois, tomando a enxada, gravemente, 

Balbuciou, sorrindo tristemente: 
— “Ai, foi por isso que me fiz coveiro!” 

 

 
 

PECADORA 
 

Tinha no olhar cetíneo, aveludado, 
A chama cruel que arrasta os corações, 

Os seios rijos eram dois brasões 
Onde fulgia o símbolo do pecado. 

 
Bela, divina, o porte emoldurado 

No mármore sublime dos contornos, 
Os seios brancos, palpitantes, mornos, 

Dançavam-lhe no colo perfumado. 
 

No entanto, esta mulher de grã beleza, 
Moldada pela mão da Natureza, 

Tornou-se a pecadora vil. Do fado 
 

Do destino fatal, presa, morria, 
Uma noite entre as vascas da agonia, 
Tendo no corpo o verme do pecado! 

 

 
 

NO CLAUSTRO 
 

Pelas do claustro salas silenciosas, 
De lutulentas, úmidas arcadas, 
Na vastidão silente das caladas 
Abóbadas sombrias tenebrosas, 

 
Vagueiam tristemente desfiladas 
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De freiras e de monjas tristurosas, 
Que guardam cinzas de ilusões passadas,  
Que guardam pét’las de funéreas rosas. 

 
E à noite quando rezam na clausura, 

No sigilo das rezas misteriosas, 
Nem a sombra mais leve de ventura! 

 
Só as arcadas ogivais desnudas, 

E as mesmas monjas sempre tristurosas, 
E as mesmas portas impassíveis, mudas! 

 

 
 

IL TROVATORE 

 
Canta da torre o trovador saudoso 

— Addio, Eleonora! oh! sonhos meus! 
E o canto se desprende harmonioso, 
Na vibração final do extremo adeus. 

 
Repercute dolente, mavioso, 

Subindo pelo azul da Inspiração; 
Assim canta também meu coração, 
Trovador torturado e angustioso, 

 
Ai! não, não acordeis, lembranças minhas! 

Saudade dumas noites em que vinhas 
Cantar comigo um doce desafio! 

 
Mas, pouco a pouco, os sons esmorecendo, 

Perdem-se as notas pelo azul morrendo, 
— Addio Eleonora, addio, addio! 
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A LOUCA 
 

Quando ela passa: — a veste desgrenhada, 
O cabelo revolto em desalinho, 
No seu olhar feroz eu adivinho 

O mistério da dor que a traz penada. 
 

Moça, tão moça e já desventurada; 
Da desdita ferida pelo espinho, 

Vai morta em vida assim pelo caminho, 
No sudário da mágoa sepultada. 

 
Eu sei a sua história. — Em seu passado 

Houve um drama d’amor misterioso 
— O segredo dum peito torturado — 

 
E hoje, para guardar a mágoa oculta, 
Canta, soluça — o coração saudoso, 

Chora, gargalha, a desgraçada estulta. 
 

 
 

PRIMAVERA 
 

Primavera gentil dos meus amores, 
— Arca cerúlea de ilusões etéreas, 
Chova-te o céu cintilações sidéreas 
E a terra chova no teu seio flores! 

 
Esplende, Primavera, os teus fulgores, 

Na auréola azul, dos dias teus risonhos, 
Tu que sorveste o fel das minhas dores 

E me trouxeste o néctar dos teus sonhos! 
 

Cedo virá, porém, o triste outono, 
Os dias voltarão a ser tristonhos 
E tu hás de dormir o eterno sono, 
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Num sepulcro de rosas e de flores, 
Arca sagrada de cerúleos sonhos, 

Primavera gentil dos meus amores! 
 

 
 

A ESPERANÇA 
 

A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença, 

Vão-se sonhos nas asas da Descrença, 
Voltam sonhos nas asas da Esperança. 

 
Muita gente infeliz assim não pensa; 

No entanto o mundo é uma ilusão completa, 
E não é a Esperança por sentença 

Este laço que ao mundo nos manieta? 
 

Mocidade, portanto, ergue o teu grito, 
Sirva-te a Crença do fanal bendito, 

Salve-te a glória no futuro — avança! 
 

E eu, que vivo atrelado ao desalento, 
Também espero o fim do meu tormento, 
Na voz da morte a me bradar; descansa! 

 

 
 

SONETO 
 

Senhora, eu trajo o luto do Passado, 
Este luto sem fim que é o meu Calvário 

E anseio e choro, delirante e vário, 
Sonâmbulo da dor angustiado. 

 
Quantas venturas que me acalentaram! 
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Meu peito túmulo do prazer finado 
Foi outrora do riso abençoado, 

O berço onde as venturas se embalaram. 
 

Mas não queiras saber nunca risonha 
O mistério dum peito que estertora 

E o segredo de uma alma que não sonha! 
 

Não, não busques saber porque, Senhora, 
É minha sina perenal, tristonha 

— Cantar o Ocaso quando surge a Aurora. 
 

 
 

SOFREDORA 
 

Cobre-lhe a fria palidez do rosto 
O sendal da tristeza que a desola; 

Chora — o orvalho do pranto lhe pérola 
As faces maceradas de desgosto. 

 
Quando o rosário de seu pranto rola, 
Das brancas rosas do seu triste rosto 

Que rolam murchas como um sol já posto 
Um perfume de lágrimas se evola. 

 
Tenta às vezes, porém, nervosa e louca 

Esquecer por momento a mágoa intensa 
Arrancando um sorriso à flor da boca. 

 
Mas volta logo um negro desconforto, 

Bela na dor, sublime na Descrença, 
Como Jesus a soluçar no Horto. 
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ECOS D’ALMA 
 

Oh! madrugada de ilusões, santíssima, 
Sombra perdida lá do meu Passado, 
Vinde entornar a clâmide puríssima 
Da luz que fulge no ideal sagrado! 

 
Longe das tristes noites tumulares 

Quem me dera viver entre quimeras, 
Por entre o resplendor das Primaveras 

Oh! madrugada azul dos meus sonhares. 
 

Mas quando vibrar a última balada 
Da tarde e se calar a passarada 

Na bruma sepulcral que o céu embaça 
 

Quem me dera morrer então risonho 
Fitando a nebulosa do meu sonho 

E a Via-Láctea da Ilusão que passa! 
 

 
 

AMOR E CRENÇA 
 

Sabes que é Deus? Esse infinito e santo 
Ser que preside e rege os outros seres, 
Que os encantos e a força dos poderes 

Reúne tudo em si, num só encanto? 
 

Esse mistério eterno e sacrossanto, 
Essa sublime adoração do crente,  

Esse manto de amor doce e clemente 
Que lava as dores e que enxuga o pranto? 

 
Ah! Se queres saber a sua grandeza 

Estende o teu olhar à Natureza, 
Fita a cúpula do céu santa e infinita! 
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Deus é o Templo do Bem. Na altura imensa, 

O amor é a hóstia que bendiz a crença, 
Ama, pois, crê em Deus e... sê bendita! 

 

 
 

ARANA 
 

Ela é o tipo perfeito da ariana. 
Branca, nevada, púbere, mimosa, 

A carne exuberante e capitosa 
Trescala a essência que de si dimana. 

 
As níveas pomas do candor da rosa, 
Rendilhando-lhe o colo de sultana, 

Emergem da camisa cetinosa 
Entre as rendas sutis de filigrana. 

 
Dorme talvez. Em flácido abandono 
Lembra formosa no seu casto sono 
A languidez dormente da indiana. 

 
Enquanto o amante pálido, a seu lado, 
Medita, a fronte triste, o olhar velado, 

No Mistério da Carne Soberana. 
 

 
 

TEMPOS IDOS 
 

Não enterres, coveiro, o meu Passado, 
Tem pena dessas cinzas que ficaram; 

Eu vivo d’essas crenças que passaram, 
E quero sempre tê-las ao meu lado! 

 
Não, não quero o meu sonho sepultado 
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No cemitério da Desilusão, 
Que não se enterra assim sem compaixão 

Os escombros benditos do Passado! 
 

Ai! não me arranques d’alma este conforto! 
— Quero abraçar o meu Passado morto 

— Dizer adeus aos sonhos meus perdidos! 
 

Deixa ao menos que eu suba à Eternidade 
Velado pelo círio da Saudade, 

Ao dobre funeral dos tempos idos! 
 

 
 

SONETO 
 

Na rua em funeral ei-la que passa 
A romaria eterna dos aflitos, 

A procissão dos tristes, dos proscritos, 
Dos romeiros saudosos da desgraça. 

 
E na choça a lamúria que traspassa 

O coração, além, ânsias e gritos 
De mães que arquejam sobre os pobrezitos 

Filhos que a fome derrubou na praça. 
 

Entre todos, porém, lânguida e bela, 
Da juventude a virginal capela 

A lhe cingir de luz a fronte baça, 
 

Vai Corina mendiga e esfarrapada, 
A alma saudosa pelo amor vibrada 
— A Stella Matutina da Desgraça. 
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SONETO 
 

Adeus, adeus, adeus! E suspirando 
Saí deixando morta a minha amada, 
Vinha o luar iluminando a estrada 
E eu vinha pela estrada soluçando. 

 
Perto um ribeiro claro murmurando 
Muito baixinho como quem chorava, 

Parecia o ribeiro estar chorando 
As lágrimas que eu triste gotejava. 

 
Súbito ecoou o sino o som profundo! 

Adeus! — eu disse. Para mim no mundo 
Tudo acabou-se, apenas restam mágoas. 

 
Mas no mistério astral da noite bela 
Pareceu-me inda ouvir o nome dela 
No marulhar monótono das águas! 

 

 
 

A AERONAVE 
 

Cindindo a vastidão do azul profundo, 
Sulcando o espaço, devassando a terra, 
A Aeronave que um mistério encerra 

Vai pelo espaço acompanhando o mundo. 
 

E na esteira sem fim da azúlea esfera 
Ei-la embalada n’amplidão dos ares, 

Fitando o abismo sepulcral dos mares 
Vencendo o azul que ante si s’erguera. 

 
Voa, se eleva em busca do Infinito, 

É como um despertar de estranho mito, 
Auroreando a humana consciência. 
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Cheia da luz do cintilar de um astro, 
Deixa ver na fulgência do seu rastro 

A trajetória augusta da Ciência. 
 

 
 

LIRIAL 
 

Porque choras assim, tristonho lírio, 
Se eu sou o orvalho eterno que te chora, 

P’ra que pendes o cálice que enflora 
Teu seio branco do palor do círio?! 

 
Baixa a mim, irmã pálida da Aurora, 

Estrela esmaecida do martírio; 
Envolto da tristeza no delírio, 

Deixa beijar-se a face que descora! 
 

Fosses antes a rosa purpurina 
E eu beijaria a pétala divina 

Da rosa onde não pousa a desventura. 
 

Ai! que ao menos talvez na vida escassa 
Não chorasses à sombra da desgraça, 
Para eu sorrir à sombra da ventura! 

 

 
 

A MINHA ESTRELA 
 

Eu disse — Vai-te, estrela do Passado! 
Esconde-te no azul da Imensidade, 

Lá onde nunca chegue esta saudade, 
— A sombra deste afeto estiolado. 

 
Disse, e a estrela foi p’ra o céu subindo, 
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Minh’alma que de longe a acompanhava, 
Viu o adeus que ela do céu enviava, 
E quando ela no azul foi se sumindo 

 
Surgia a Aurora — a mágica princesa! 

E eu vi o Sol do céu iluminando 
A Catedral da grande Natureza. 

 
Mas a noite chegou, triste, com ela 

Negras sombras também foram chegando, 
E eu nunca mais vi a minha estrela! 

 

 
 

SONETO 
 

A praça estava cheia. O condenado 
Transpunha nobremente o cadafalso, 

Puro de crime, isento de pecado, 
Vítima augusta de indelével falso. 

 
E na atitude do Crucificado, 

O olhar azul pregado n’amplidão, 
Pude rever naquele desgraçado 

O drama lutuoso da Paixão. 
 

Quando do algoz cruento o braço alçado 
Se dispunha a vibrar sem compaixão 

O golpe na cabeça do culpado 
 

Ele, o algoz — o criminoso — então, 
Caiu na praça como fulminado 

A soluçar: perdão, perdão, perdão! 
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VERSOS DUM EXILADO 
 

Eu vou partir. Na límpida corrente 
Rasga o batel o leito d’água fina 

— Albatroz deslizando mansamente 
Como se fosse vaporosa Ondina. 

 
Exilado de ti, oh! Pátria! ausente 

Irei cantar a mágoa peregrina 
Como canta o pastor a matutina 

Trova d’amor, à luz do sol nascente! 
 

Não mais virei talvez e, lá sozinho, 
Hei de lembrar-me do meu pátrio ninho 

D’onde levo comigo a nostalgia 
 

E esta lembrança que hoje me quebranta 
E que eu levo hoje como a imagem santa 

Dos sonhos todos que já tive um dia! 
 

 
 

AVE DOLOROSA 
 

Ave perdida para sempre — crença 
Perdida — segue a trilha que te traça 

O Destino, ave negra da Desgraça, 
Gêmea da Mágoa e núncia da Descrença! 

 
Dos sonhos meus na Catedral imensa 
Que nunca pouses. Lá, na névoa baça, 

Onde o teu vulto lúrido esvoaça, 
Seja-te a vida uma agonia intensa! 

 
Vives de crenças mortas e te nutres, 
Empenhada na sanha dos abutres, 
Num desespero rábido, assassino... 
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E hás de tombar um dia em mágoas lentas, 

Negrejada das asas lutulentas 
Que te emprestar o corvo do Destino! 

 

 
 

NIMBUS 

 
Nimbos de bronze que empanais escuros 

O santuário azul da Natureza, 
Quando vos vejo negros palinuros 
Da tempestade negra e da tristeza, 

 
Abismados na bruma enegrecida, 

Julgo ver nos reflexos da minh’alma 
As mesmas nuvens deslizando em calma, 

Os nimbos das procelas desta vida; 
 

Mas quando céu é límpido, sem bruma 
Que a transparência tolda, sem nenhuma 

Nuvem sequer, então, num mar de esperança, 
 

Que o céu reflete, a vida é qual risonho 
Batel, e a alma é a flâmula do sonho, 

Que o guia e leva ao porto da bonança. 
 

 
 

NO CAMPO 
 

Tarde. Um arroio canta pela umbrosa 
Estrada; as águas límpidas alvejam 
Como cristais. Aragem suspirosa 
Agita os roseirais que ali vicejam. 

 
No Alto, entretanto, os astros rumorejam 
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Um presságio de noite luminosa 
E ei-la que assoma — a Louca Tenebrosa, 

Branca, emergindo às trevas que a negrejam. 
 

Chora a corrente múrmura, e, à dolente 
Unção da noite, as flores também choram 

Num chuveiro de pétalas, nitente, 
 

Pendem e caem — os roseirais descoram 
E elas boiam no pranto da corrente 

Que as rosas, ao luar, chorando enfloram. 
 

 
 

INSÂNIA 
 

No mundo vago das idealidades 
Afundei minha louca fantasia; 

Cedo atraiu-me a auréola fugidia 
Da refulgência antiga das idades. 

 
Mas ao esplendor das velhas majestades 

Vacila a mente e o seu ardor esfria; 
Busquei então na nebulosa fria 

Das Ilusões, sonhar novas idades. 
 

Que desespero insano me apavora! 
Aqui, chora um ocaso sepultado; 

Ali, pompeia a luz da branca aurora 
 

E eu tremo e hesito entre um mistério escuro 
— Quero partir em busca do Passado 
— Quero correr em busca do Futuro. 
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O BANDOLIM 
 

Cantas, soluças, bandolim do Fado 
E de Saudade o peito meu transbordas; 
Choras, e eu julgo que nas tuas cordas 
Choram todas as cordas do Passado! 

 
Guardas a alma talvez dum desgraçado, 

Um dia morto da Ilusão às bordas, 
Tanto que cantas, e ilusões acordas, 

Tanto que gemes, bandolim do Fado. 
 

Quando alta noite, a lua é triste e calma, 
Teu canto, vindo de profundas fráguas, 

É como as nênias do Coveiro d’alma! 
 

Tudo eterizas num coral de endechas... 
E vais aos poucos soluçando mágoas, 
E vais aos poucos soluçando queixas! 

 

 
 

ARA MALDITA 
 

Como um’ave, cindindo os céus risonhos, 
Meiga, tu vinhas a cindir os ares, 
E, qual hóstia, caindo dos altares, 

Foste caindo n’ara dos meus sonhos. 
 

E eu vi os seios teus virem inconhos 
— Esses teus seios que os cerúleos lares 

Branquejaram de eternos nenúfares, 
Para nunca tocarem negros sonhos! 

 
Caíste enfim no meu sacrário ardente, 

Quiseste-me beijar a ara do peito, 
E eu quis beijar-te o lábio redolente. 
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E beijei-te, mas eis que neste enleio, 
Tocando n’ara negra o níveo seio, 
Caíste morta ao celestial preceito. 

 

 
 

SONETO 
 

Na etérea limpidez de um sonho branco, 
Lúcia sorriu-se à bruma nevoenta, 

E a procela chorou num fundo arranco 
De mágoa triste e de paixão violenta. 

 
E Lúcia disse à bruma lutulenta: 

— Foge, senão co’o o meu olhar te espanco! 
E eu vi que, à voz de Lúcia, grave e lenta, 

O céu tremia em seu trevoso flanco. 
 

Fulgia a bruma para sempre. A vida 
Despontava na aurora amortecida 

À rutilância mágica do dia. 
 

Aquele riso despertava a aurora! 
E tudo riu-se, e como Lúcia, agora, 
O sol, alegre e rubro, também ria! 

 

 
 

TREVA E LUZ 
 

Neste pélago escuro em que te afundas, 
Longe das sombras aurorais e amadas, 

Sentes o peito em ânsias revoltadas, 
Diluis teu peito em sensações profundas. 

 
Mas, eis que emerges, luminosa, às fundas 
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Águas do mar das glórias obumbradas, 
E, ante o branco estendal das madrugadas, 
Nua, em banho ideal de amor te inundas. 

 
Agora, à luz das alvoradas santas 

Ungem-te o corpo redolências tantas, 
Que, ao ver-te nua, o Mundo se concentre, 

 
E a lua, a Virgem Mãe dos céus escampos, 
Que beija a terra e que abençoa os campos, 

Beije-te o seio e te abençoe o ventre! 
 

 
 

SONETO 
 

O Templo da Descrença — ei-lo que avisto. A imensa 
Cruz da dor está serena como um lírio! 

E vejo o pedestal que sustenta o martírio; 
E vejo o pedestal que sustenta a Descrença! 

 
— A colunata êxul do Sonho Morto — o círio 

Da Quimera Falaz, o túmulo da Crença, 
Tudo! até o altar onde a Angústia vibra intensa 

Numa fúria assombral de feras em delírio! 
 

Penetro louco enfim o abismo funerário, 
E a rasgar, a rasgar o lúrido sacrário, 

Em mim como no Templo a Angústia se condensa, 
 

E em mim como no Templo, urnas de Sonho; e, em bando, 
Flores mortas da Aurora, e, eu sombrio chorando 

Ante a imagem fatal do Sepulcro da Crença! 
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A PESTE 
 

Filha da raiva de Jeová — a Peste 
Num insano ceifar que aterra e espanta, 

De espaço a espaço sepulturas planta 
E em cada coração planta um cipreste! 

 
Exulta o Eterno e... tudo chora, tudo! 

Quando Ela passa, semeando a morte, 
Todos dizem co’os olhos para a Sorte 

— É o castigo de Deus que passa mudo! 
 

— Fúlgido foco de escaldantes brasas 
— O sol a segue, e a Peste ri-se, enquanto 

Vai devastando o coração das casas... 
 

E como o sol que a segue e deixa um rastro 
De luz em tudo, ela, como o sol — o astro — 

Deixa um rastro de luto em cada canto! 
 

 
 

IDEAL 
 

Quero-te assim, formosa entre as formosas, 
No olhar d’amor a mística fulgência 

E o misticismo cândido das rosas, 
Plena de graça, santa de inocência! 

 
Anjo de luz de astral aurifulgência, 

Etéreo como as Wilis vaporosas, 
Embaladas no albor da adolescência, 

— Virgens filhas das virgens nebulosas! 
 

Quero-te assim, formosa, entre esplendores, 
Colmado o seio de virentes flores, 

A alma diluída em eterais cismares... 
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Quero-te assim — e que bendita sejas 

Como as aras sagradas das igrejas, 
Como o Cristo sagrado dos altares. 

 

 
 

SOMBRA IMORTAL 
 

— E tu elas, a sós, no pó da fulgurância 
Como uma velha cruz vela na sombra morta! 

Fora, a noite é tumbal... e a saudade da infância, 
Como um’alma de mãe, me acalenta e conforta! 

 
Noite! E somente tu velas a rutilância... 

Lua que já passou e que hoje ainda corta 
O penetral que guia à derradeira estância, 

O penetral que leva à derradeira porta! 
 

Revejo em ti, mulher, num lânguido smorzando 
A sombra virginal qu’eu adoro chorando 

E há de um dia amparar-me na luta correndo... 
 

Ah! que um dia da Vida, estes dardos acúleos 
Caíam, também da dor, lá dos braços hercúleos, 

Domados pela meiga Ônfale a que me rendo! 
 

 
 

CORAÇÃO FRIO 
 

Frio o sagrado coração da lua, 
Teu coração rolou da luz serena! 
E eu tinha ido ver a aurora tua 

Nos raios d’ouro da celeste arena... 
 

E vi-te triste, desvalida e nua! 
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E o olhar perdi, ansiando a luz amena 
No silêncio notívago da rua... 

— Sonâmbulo glacial da estranha pena! 
 

Estavas fria! A neve que a alma corta 
Não gele talvez mais, nem mais alquebre 

Um coração como a alma que está morta... 
 

E estavas morta, eu vi, eu que te almejo, 
Sombra de gelo que me apaga a febre, 
— lua que esfria o sol do meu desejo! 

 

 
 

NOTURNO 
 

Para o vale noital da eterna gaza 
Rolou o Sol — imenso moribundo — 

E a noite veio na negrura d’asa, 
Santificada pela dor do Mundo! 

 
Uma luz, entanto, no negror me abrasa, 
E um canto vai morrer no vale fundo... 

Que luz é esta que das brumas vasa, 
Que canto é este, virginal, profundo?! 

 
Rumores santos... e no santo arpejo, 
Somente tristes os teus olhos vejo, 

Para o Infinito e para o céu voltados! 
 

Cantas, e é noite de fatais abrolhos... 
Choras, e no meu peito estes teus olhos 

Como que cravam dois punhais gelados! 
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SEDUTORA 
 

Alva d’aurora, e em lânguida sonata 
Vinhas transpondo a margem do caminho, 
Branca bem como empalidecido arminho, 

Alvorejando em arrebol de prata. 
 

Bendita a Santa do Carinho, inata! 
E, ajoelhando à imagem do Carinho, 

O roble altivo entreteceu-te um ninho, 
Alva d’aurora, te acolheu a mata. 

 
Pérolas e ouro pela serrania... 
No lago branco e rútilo do dia 

O azul pompeava para sempre vasto. 
 

Chegaste, o seio branco, e, tu, chegando, 
Uma pantera foi-se ajoelhando, 

Rendida ao eflúvio do teu seio casto! 
 

 
 

PELO MUNDO 
 

Ânsias que pungem, mórbidos encantos, 
Crepitações de flamas incendidas 

N’alma explodindo como fogos santos, 
Vão pelo mundo ensanguentando as Vidas. 

 
Eflúvios quentes e fatais quebrantos 

Crestam a alma das virgens adormidas... 
E as brumas velam nos sinistros mantos 

E as virgens dormem nas tumbais jazidas! 
 

Súbitos fremem espasmos derradeiros... 
E a paixão morre e os corações coveiros 
Vão como duendes pelos céus risonhos, 
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Chorando auroras músicas perdidas 

Na estrada santa ensanguentando as Vidas, 
Nos campos-santos enterrando os Sonhos! 

 

 
 

SONETO 
 

E o mar gemeu a funda melopeia 
À luz feral que a tarde morta instila, 

Triste como um soluço de Dalila, 
Fria como um crepúsculo da Judeia. 

 
Já Vésper, no Alto, a lânguida, cintila! 

Naquela hora morria para a Ideia 
A minha branca e desgraçada Déa, 

Qual rosa branca que ao tufão vacila. 
 

E o mar chamou-a para o fundo abismo! 
E o céu chamou-a para o Misticismo. 

Nesse momento a lua vinha calma 
 

E céu e mar num desespero mudo 
Não viram que num halo de veludo 
À alma de Déa se evolava est’alma. 

 

 
 

O RISO 
“Ri, coração, tristíssimo palhaço”. 

CRUZ E SOUSA 
 
 

O Riso — o valtairesco clown — quem mede-o?! 
— Ele, que ao frio alvor da Mágoa Humana, 

Na Via-Láctea fria do Nirvana, 
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Alenta a Vida que tombou no Tédio! 
 

Que à dor se prende, e a todo o seu assédio, 
E ergue à sombra da dor a que se irmana 

Lauréis de sangue de volúpia insana, 
Clarões de sonho em nimbos de epicédio! 

 
Bendito sejas, Riso, clown da Sorte 

— Fogo sagrado nos festins da morte 
— Eterno fogo, saturnal do Inferno! 

 
Eu te bendigo! No mundano cúmulo 

És a Ironia que tombou no túmulo 
Nas sombras mortas de um desgosto eterno! 

 

 
 

SONETO 
 

Vamos, querida! Já é Ave-Maria 
— A hora dos tristes e dos descontentes. 

Desfaz-se o peito em vibrações dormentes 
E o Fado geme sob a névoa fria! 

 
Que eu sinta n’alma o que tu n’alma sentes! 

Nesta Missa de Atroz Melancolia 
Bebes chorando o vinho da Agonia 

— Consagração das almas padecentes! 
 

Foi numa tarde assim que nos amamos. 
Silfos morriam... No ar, os gaturamos 
Num recesso de névoa, adormecida... 

 
Punge-me o peito da Saudade o cardo 

Enquanto num mocho, sonolento e tardo, 
Canta no espaço a maldição da Vida! 
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A UM MÁRTIR 
 

Alma em cilício, vem, enrista a clava, 
Brande no seio o espículo e o acinace 
E unjam-te o seio que d’auroras nasce 

Sangrentas bênçãos eclodindo em lava! 
 

Nossa Senhora te unge a face escrava, 
Cristo saudoso te abençoa a face 

De monja — violeta que do céu baixasse 
À Virgem Santa Natureza brava! 

 
Vais caminhando para a terra extrema, 
Rosa dos Sonhos! e o teu galho trema 
E a tua crença, o desespero mate-a... 

 
E em nuvens d’ouro ascende enfim ao plaustro 

Da Neve Eterna, estrela azul do claustro, 
Levada para o azul da Via-Láctea! 

 

 
 

PELO MAR 

Manhã em flor. O mar é um policromo 
E imenso lago d’íris e alabastros... 

À aurora é branco e ao sol, o mar é como 
Um pálio imenso que caiu dos astros. 

 
Longe, bem longe, no alvoral assomo 
Ergue um navio os altanados mastros 

E o Oceano dorme — alourecido pomo 
Num leito irial de pérolas e nastros. 

 
A alma da Mágoa vai pelo seu dorso, 
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Em sonhos geme... Um coração de corso 
Geme no mar, vibra no mar, entanto, 

 
Colma-lhe o seio a opala das esponjas... 
E à noite morta choram vagas — monjas 

Purificadas no cristal do pranto! 
 

 
 

PALLIDA LUNA 

 
És do Passado! Vieste d’alvorada 

N’asa dos elfos pela morte espalma... 
Cantas... e eu ouço esta berceuse calma 
Da harpa dos mundos ideais do Nada! 

 
Ergue o Missal brilhante de tu’alma, 

Mas nessa elevação mistificada, 
Vem, que eu te espero, deusa constelada 
Desce, anêmona êxul que o céu ensalma! 

 
Venhas e desças, lua dos Martírios, 

Desças, mas venhas pela unção dos lírios. 
Visão de Ocaso de anluaradas comas, 

 
Vaso de Unção descido dos espaços, 

Para ungirmos nós dois, os nossos paços, 
Na tule idealizada dos aromas. 

 

 
 

A MORTE DE VÊNUS 
 

Velhos berilos, pálidas cortinas, 
Morno frouxel de nardos recendendo 

Velam-lhe o sono, e Vênus vai morrendo 
No berço azul das névoas matutinas! 
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Halos de luz de brancas musselinas 
Vão-lhe do corpo virginal descendo 
— Abelha irial que foi adormecendo 
Sobre um coxim de pérolas divinas. 

 
E quando o Sol lhe beija a espádua nua, 

Cai-lhe da carne o resplendor da Lua 
No reverbero dos deslumbramentos... 

 
Enquanto no ar há sândalos, há flores 

E haustos de morte — os últimos clangores 
Da música chorosa dos mementos! 

 

 
 

SONHO DE AMOR 
 

Sobre o aromal e amplo coxim de Flora, 
Que os vapores da tarde inca incensavam 

E que um incenso tênue e bom vapora, 
Os namorados lânguidos sonhavam. 

 
A alma do Ocaso entrava o céu agora 
E havia pelas tênebras que entravam 

Ora estrangulamentos surdos, ora 
Ruídos de carnes que se estrangulavam. 

 
E sonharam assim durante toda 

A noite, e toda a alva manhã durante! 
— O Sol jorrava largos raios longos 

 
E em roda víride e nevado, em roda, 

Lembrava o campo um colorido ondeante 
De vidros verdes e cristais oblongos! 
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SONETO 

 
A orgia mata a mocidade, quando 
Rugem na carne do delírio as feras, 

E o moço morre como está sonhando 
Nas suas vinte e cinco primaveras. 

 
Em cima — o ouro sem mancha das esferas, 

Embaixo ouro manchado de execrando 
Festim de sibaritas, de heteras 

Lubricamente se despedaçando! 
 

Em cima, a rede do estelário imáculo 
Suspensa no alto como um tabernáculo 
— A orgia, embaixo, e no delírio doido 

 
Como arvoredos juvenis tombados 

Os moços mortos, os brasões manchados, 
E um turbilhão de púrpuras no lodo! 

 

 
 

SONETO 
 

E ele morreu. Ele que foi um forte 
Que nunca se quebrou pelo Desgosto 

Morreu... mas não deixou na ara do rosto 
Um só vestígio que acusasse a morte! 

 
O anatomista que investiga a sorte 

Das vidas que se abismam no Sol-posto 
Ficaria admirado do seu rosto 

Vendo-o tão belo, tão sereno e forte! 
 

Quando meu Pai deixou o lar amigo 
Um sabiá da casa muito antigo, 
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Que há muito tempo não cantava lá, 
 

Diluiu o silêncio em litanias... 
E hoje, poetas, já faz sete dias 

Que eu ouço o canto desse sabiá! 
 

 
 

VAE VICTIS 

 
A dor meu coração torça e retorça 

E me retalhe como se retalha 
Para escárnio e alegria da canalha 

Um leão vencido que perdeu a força! 
 

Sobre mim caia essa vingança corsa, 
Já que perdi a última batalha! 

E, enquanto o Tédio a carne me trabalha, 
A dor meu coração torça e retorça! 

 
Cubra-me o corpo a podridão dos trapos! 

Os vibriões, os vermes vis, os sapos 
Encontrem nele pábulo eviterno... 

 
— Repositório de milhões de miasmas 

Onde se fartem todos os fantasmas, 
Primavera, verão, outono, inverno! 

 

 
 

A DOR 
 

Chama-se a dor, e quando passa, enluta 
E todo mundo que por ela passa 

Há de beber a taça da cicuta 
E há de beber até o fim da taça! 
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Há de beber, enxuto o olhar, enxuta 
A face, e o travo há de sentir, e a ameaça 

Amarga dessa desgraçada fruta 
Que é a fruta amargosa da Desgraça! 

 
E quando o mundo todo paralisa 

E quando a multidão toda agoniza, 
Ela, inda altiva, ela, inda o olhar sereno 

 
De agonizante multidão rodeada, 

Derrama em cada boca envenenada 
Mais uma gota do fatal veneno! 

 

 
 

TERRA FÚNEBRE 
 

Aqui morreram tantos poetas! Tanta 
Guitarra morta este lugar encerra!... 

Aqui é o Campo-Santo, aqui é a Terra! 
Em que a alma chora e em que a Saudade canta! 

 
O caminheiro que o Pesar desterra, 
Pare chorando nesta Terra Santa, 

E se cantar como a Saudade canta, 
O caminheiro fique nesta Terra! 

 
À noite aqui um trovador eterno 

Chora, abraçado às campas dos poetas, 
— Esse sombrio trovador é o Inverno! 

 
Aqui é a Terra, onde, ao noturno açoite, 

Carpem na sombra pássaros ascetas, 
Gemem poetas — pássaros da Noite! 
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SONETO 
 

O sonho, a crença e o amor, sendo a risonha 
Santíssima Trindade da Ventura 

Pode ser venturosa a criatura 
Que não crê, que não ama e que não sonha?! 

 
Pois a alma acostumada a ser tristonha 

Pode achar por acaso ou porventura 
Felicidade numa sepultura, 

Contentamento numa dor medonha?! 
 

Há muito tempo, o sonho, do meu seio  
Partiu num célere arrebatamento 

De minha crença arrebentando a grade 
 

Pois se eu não amo e se também não creio 
De onde me vem este contentamento, 

De onde me vem esta felicidade?! 
 

 
 

MEDITANDO 
 

Penso em venturas! A alma do homem pensa 
Sempre em venturas! Sorte do homem! O homem 

Há de embalar eternamente a crença 
Sem ter grilhões e sem ter leis que o domem! 

 
Punjam-no os vermes da Desgraça, assomem 

Descrenças, surjam tédios na Descrença, 
Luta, e morrem os vermes que o consomem, 

Vence, e por fim, nada há que o abata e o vença! 
 

Por isso, poeta, eu penso na Ventura! 
E o pensamento, na Suprema Altura 

Sinto, no imenso azul do Firmamento 
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Ir rolando pelo ouro das estrelas, 

E esse ouro santo vir rolando pelas 
Trevas profundas do meu pensamento! 

 

 
 

SONETO 
 

Para que nesta vida o espírito esfalfaste 
Em vãs meditações, homem meditabundo?! 

Escalpelaste todo o cadáver do mundo 
E, por fim, nada achaste... e, por fim, nada achaste! 

 
A loucura destruiu tudo que arquitetaste 

E a Alemanha tremeu ao teu gemido fundo!... 
De que te serviu, pois, estudares, profundo, 

O homem e a lesma e a rocha e a pedra e o carvalho e a haste?! 
 

Pois, para penetrar o mistério das lousas, 
Foi-te mister sondar a substância das coisas 
Construíste de ilusões um mundo diferente, 

 
Desconheceste Deus no vidro do astrolábio 
E quando a ciência vã te proclamava sábio 
A tua construção quebrou-se de repente! 

 

 
 

O ÉBRIO 
 

Bebi! Mas sei porque bebi!... Buscava 
Em verdes nuanças de miragens, ver 

Se nesta ânsia suprema de beber, 
Achava a Glória que ninguém achava! 

 
E todo o dia então eu me embriagava 
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— Novo Sileno, — em busca de ascender 
A essa Babel fictícia do Prazer 

Que procuravam e que eu procurava. 
 

Trás de mim, na atra estrada que trilhei, 
Quantos também, quantos também deixei, 

Mas eu não contarei nunca a ninguém. 
 

A ninguém nunca eu contarei a história 
Dos que, como eu, foram buscar a Glória 

E que, como eu, irão morrer também. 
 

 
 

O CANTO DA CORUJA 
 

A coruja cantara-lhe na porta 
Sinistramente a noite inteira! Indício 

Mais certo não havia! — Era o suplício!... 
Daí a pouco, ela seria morta. 

 
Saiu. O Sol ardia. A estrada torta 

Lembrava a antiga ponte de Sublício... 
Havia pelo chão um desperdício 

De folhas que a áurea xantofila corta. 
 

Nisto, ouve o canto aziago da coruja! 
— Quer fugir, e não vê por onde fuja. 

Implora a Deus como a um fetiche vago... 
 

— Se ao menos voasse! — E o horror começa! Rasga 
As vestes; uma convulsão a engasga 

E morre ouvindo o mesmo canto aziago! 
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NOME MALDITO 
 

Das trombetas proféticas o alarde 
Falou-lhe, por seus onze augúrios certos: 

“É maldito o teu nome! E aos céus abertos, 
Não há divina proteção que o guarde!” 

 
Dúvidas cruéis! Momentos cruéis! Incertos 

E cruéis momentos! Ânsias cruéis! E, à tarde, 
Saiu aos tombos, como um cão covarde, 

A percorrer desertos e desertos... 
 

E, assombrado, com medo do Infinito, 
Por toda a parte, onde, aos tropeços, ia, 
Por toda a parte viu seu nome escrito! 

 
Vieram-lhe as ânsias. Teve sede e fome... 

E foi assim que ele morreu um dia 
Amaldiçoado pelo próprio nome! 

 

 
 

DOLÊNCIAS 
 

Eu fui cadáver antes de viver! 
Meu corpo, assim como o de Jesus Cristo, 

Sofreu o que olhos de homem não têm visto 
E olhos de fera não puderam ver! 

 
Acostumei-me, assim, pois, a sofrer 
E acostumado a assim sofrer existo... 
Existo! — E apesar disto, apesar disto 

Inda cadáver hei também de ser! 
 

Quando eu morrer de novo, amigos, quando 
Eu, de saudades me despedaçando 

De novo, triste e sem cantar, morrer, 
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Nada se altere em sua marcha infinda 

— O tamarindo reverdeça ainda, 
A lua continue sempre a nascer! 

 

 
 

A LÁGRIMA 
 

— Faça-me o obséquio de trazer reunidos 
Clorureto de sódio, água e albumina... 

Ah! Basta isto, porque isto é que origina 
A lágrima de todos os vencidos! 

 
— A farmacologia e a medicina 
Com a relatividade dos sentidos 

Desconhecem os mil desconhecidos 
Segredos dessa secreção divina. 

 
— O farmacêutico me obtemperou. — 
Vem-me então à lembrança o pai ioiô 
Na ânsia psíquica da última eficácia! 

 
E logo a lágrima em meus olhos cai. 

Ah! Vale mais lembrar-me eu de meu Pai 
Do que todas as drogas da farmácia! 

 

 
 

AVE LIBERTAS 

 
Ao clarão da madrugada, 

Da liberdade ao toque alvissareiro, 
Banhou-se o coração do Brasileiro 

Num eflúvio de luz auroreada. 
 

É que baqueia a vida escravizada! 
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Já se ouvem os clangores do pregoeiro, 
Como um Tritão, levando ao mundo inteiro, 

Da República a nova sublimada. 
 

E ali do despotismo entre os escombros, 
Rola um drama que a Pátria exalça e doura 

Numa auréola de paz imorredoura, 
A República rola-lhe nos ombros; 

 
Enquanto fora na trevosa agrura 

Sucumbe o servilismo, e, esplendorosa, 
A liberdade assoma majestosa, 

— estrela d’Alva imaculada e pura! 
 

É livre a Pátria outrora opressa e exangue! 
Esse labéu que mancha a glória pública, 

Que apouca o triunfo e que se chama sangue, 
Manchar não pode as aras da República. 

 
Não! que esse ideal puro, risonho, 
Há de transpor sereno os penetrais 

Da Pátria, e há de elevar-se neste sonho 
Ao topo azul das Glórias Imortais! 

 
Esplende, pois, oh! Redentora d’alma, 
Oh! Liberdade, essa bendita e branca 

Luz que os negrores da opressão espanca, 
Essa luz etereal bendita e calma. 

 
Vós, oh Pátria, fazei que destes brilhos, 

Caia do santuário lá da História, 
Fulgente do valor da vossa glória, 

A bênção do valor dos vossos filhos! 
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QUADRAS 
 

Embala-me em teus braços, 
De amores bons à sombra — 
Quero em cheirosa alfombra 

Pousar os sonhos lassos! 
 

Teus seios, oh! morena 
— Relíquias de Carrara — 

Têm a ambrosia rara 
Da mais rara verbena. 

 
Aperta-me em teu peito, 
E dá-me assim, divina, 

De lírios e boninas 
Um veludíneo leito. 

 
Assim como Jesus, 

Eu quero o meu Calvário 
— Anelo morrer vário 

Dos braços teus na Cruz! 
 

Por que não me confortas?! 
Bem sei, perdeste a ciência, 

Morreu-te a redolência, 
Alma das virgens mortas — 

 
Mas não! Apaga os traços 
De tão funesto aspeito... 
Aperta-me em teu peito, 

Embala-me em teus braços! 
 

 
 

VÊNUS MORTA 
 

A Via-Sacra azul do amor primeiro 
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Veste hoje o luto que a desgraça veste 
No miserere do meu desespero... 

 
— Lotus diluído n’alma dum cipreste! 
Como um lilás eternizando abrolhos 
Tinge de roxo o arminho da grinalda, 

Rola a violeta santa dos teus olhos 
— Tufos de goivo em conchas de esmeralda. 

 
No vácuo imenso das desesperanças 

E dos passados viços, 
Recordo o beijo que te dei nas tranças 

Emolduradas num florão de riços. 
 

E como um nume de pesar, plangente, 
Guarda a saudade que levou do Marne, 
Eu guardo o travo deste beijo ardente 
E a Nostalgia desta Pátria — a Carne. 

 
Sonho abraçar-te, pálida camélia, 

Mas neste sonho, langue e seminua, 
Pareces reviver a antiga Ofélia, 

Opalescência trágica da lua! 
 

Tu, oh Quimera, de reverberantes 
E rubras asas de beliantos pulcros, 

Crava-lhe n’alma o tirso das bacantes, 
Brande-lhe n’alma o frio dos sepulcros. 

 
Reza-lhe todo o cantochão memento 

Dessa Missa de amor da Extrema Agrura, 
Abençoada pelo meu tormento 
E consagrada pela sepultura. 

 
E que ela suba na serena gaza 

Dos mistérios dourados e serenos 
À terra Ideal das púrpuras em brasa 
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E ao céu dourado e auroreal de Vênus! 
 

 
 

ODE AO AMOR 
 

Enches o peito de cada homem, medras 
N’alma de cada virgem, e toda a alma 

Enches de beijos de infinita calma... 
E o aroma dos teus beijos infinitos 
Entra na terra, bate nos granitos 

E quebra as rochas e arrebenta as pedras! 
 

És soberano! Sangras e torturas! 
Ora, tangendo tiorbas em volatas, 

Cantas a Vida que sangrando matas, 
Ora, clavas brandindo em seva e insana 

Fúria, lembras, amor, a soberana 
Imagem pétrea das montanhas duras. 

 
Beijam-te o passo multidões escravas 
Dos Desgraçados! — Estas multidões 
Sonham pátrias douradas de ilusões 
Entre os tórculos negros da Desgraça 

— flores que tombam quando a neve passa 
No turblhão das avalanches bravas! 

 
Tudo dominas! — Dos vergéis tranquilos 

Aos Capitólios, e dos Capitólios 
Aos claros pulcros e brilhantes sólios 

De esplendor pulcro e de fulgências claras, 
Rendilhados de fulvas gemas raras 

E pontilhados de crisoberilos. 
 

Sobes ao monte ôndeo edelweiss pompeia 
N’alma do que subiu àquele monte! 

Mas, vezes, desces ao segredo insonte 
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Do mar profundo onde a sereia canta 
E onde a Alcíone trêmula se espanta 

Ouvindo a gusla crebra da sereia! 
 

Rompe a manhã. Sinos além bimbalham. 
Troa o conúbio dos amores velhos 
— As borboletas e os escaravelhos 

Beijam-se no ar... Retroa o sino. E, quietos 
Beijam-se além os silfos e os insetos 

Sob a esteira dos campos que se orvalham. 
 

E em tudo estruge a tua dúlia — dúlia 
Que na fibra mais forte e até na fibra 

Mais tênue, chora e se lamenta e vibra... 
E em cada peito onde um Ocaso chora 
Levanta a cruz da redenção da Aurora 

Como a Judite a redimir Betúlia! 
 

Bem haja, pois, esse poder terrível, 
— Essa dominação aterradora 
— Enorme força regeneradora 

Que faz dos homens um leão que dorme 
E do amor faz uma potência enorme 

Que vela sobre os homens, impassível! 
 

Esta de amor onde queixosa, Irene, 
Quedo, sonhei-a, aos astros, ontem, quando 

Entre estrias de estrelas, fosforeando, 
Egrégia estavas no teu plaustro egrégio 
Mais bela do que a Virgem de Corrégio 
E os quadros divinais de Guido Reni! 

 
Qual um crente em asiático pagode, 
Entre timbales e anafis estrídulos, 

Cativo, beija os áureos pés dos ídolos, 
Assim, Irene, eis-me de ti cativo! 

Cativaste-me, Irene, e eis o motivo, 
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Eis o motivo porque fiz esta ode. 
 

 
 

CANTO DE AGONIA 
 

Agonia de amor, agonia bendita! 
— Misto de infinita mágoa e de crença infinita. 

Nos desertos da Vida uma estrela fulgura 
E o Viajeiro do amor, vendo-a, triste, murmura: 

— Que eu nunca chore assim! Que eu nunca chore como 
Chorei, ontem, a sós, num volutuoso assomo, 

Numa prece de amor, numa felícia infinda, 
Delícia que ainda gozo, oração, prece que ainda 

Entre saudades rezo, e entre sorrisos e entre 
Mágoas soluço, até que esta dor se concentre 
No âmago de meu peito e de minha saudade. 

Amor, escuridão e eterna claridade... 
— Calor que hoje me alenta e há de matar-me em breve, 

Frio que me assassina, amor e frio, neve, 
Neve que me embala como um berço divino, 

Neve da minha dor, neve do meu destino! 
E eu aqui a chorar nesta noite tão fria! 

Agonia, agonia, agonia, agonia! 
— Diz e morre-lhe a voz, e cansado e morrendo 

O Viajeiro vai, e vê a luz e vendo 
Uma sombra que passa, uma nuvem que corre, 

Caminha e vai, o louco, abraça a sombra e... morre! 
E a alma se lhe dilui na amplidão infinita... 

Agonia de amar, agonia bendita! 
 

 
 

HISTÓRIA DE UM VENCIDO 
 
I 

Sol alto. A terra escalda: é um forno. A flama oriunda 
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Da solar refração bate no mundo, acende 
O pó, aclara o mar e por tudo se estende 

E arde em tudo, mordendo a atra terra infecunda. 
 

E o Velho veio para o labor cotidiano, 
Triste, do alegre Sol ao grande globo quente 

E pôs-se para aí, desoladoramente 
A revolver da terra o atro e infecundo arcano. 

 
Por seis horas seu braço empenhado na luta, 
Fez reboar pelo solo, alta e descompassada 

A dura vibração incômoda da enxada, 
Rasgando, do agro solo, a superfície bruta. 

 
Mas o braço cansou! Trabalhou... e o trabalho 

— Do Eterno Bem motor principal e alavanca — 
Arrancara-lhe a Crença assim como se arranca 

De um ninho a seda branca e de uma árvore o galho! 
 

Sangrou-lhe o coração e a saudade da Aurora! 
— O Hércules que ele fora! O fraco que ele hoje era! 

E surpreendido viu que um abismo se erguera 
Entre o fraco que era hoje, e entre o Hércules de outrora! 

 
Pois havia de assim, nesta maldita senda 

De sofrimento ignaro em sofrimento ignaro 
Ir caminhando até tombar sem um amparo 

No tremendo marnel da Desgraça tremenda?! 
 

II 
Noite! O silêncio vinha entrando pelo mundo 

E ele, lúgubre e só, trôpego e cambaleando 
Foi-se arrastando, foi aos poucos se arrastando, 

Para as bordas fatais dum precipício fundo! 
 

Quis um momento ainda olhar para o Passado... 
E em tudo que o rodeava, oito vezes, funéreo 
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Horrorizado viu como num cemitério 
Cadáveres de um lado e cinzas de outro lado! 

 
De súbito, avistando uma frondosa tília 

Julgou, louco, avistar a Árvore da Esperança... 
E bateram-lhe então de chofre na lembrança 

A casa que deixara, os filhos, a família! 
 

Não morreria, pois! Somente morreria 
Se da Vida, sozinho, ele pisasse os trilhos... 

Que mal lhe haviam feito a esposa e a irmã e os filhos?! 
Preciso era viver! Portanto, viveria! 

 
Viveria! E a fecunda e deleitosa seara 

Verde dos campos, onde arde e floresce a Crença, 
Compensaria toda a sua dor imensa 

Tal qual o céu a dor de Cristo compensara! 
 

E aos tropeços, tombando, o Velho caminhava... 
Caminhava, e a sonhar, bêbado de miragem, 

Nem viu que era chegado o termo da viagem, 
E amplo, a rugir-lhe aos pés, o precipício estava. 

 
Num instante viu tudo, e compreendendo tudo, 

Quis fazer um esforço — o último esforço, e o braço 
Pendeu exangue, o peito arqueou-se, o cansaço 

Empolgara-o, e ele quis falar e estava mudo! 
 

Mudo! E a quem contaria agora as suas mágoas?! 
E trágico, no horror bruto da despedida 

Abraçou-se com a dor, abraçou-se com a Vida 
E sepultou-se ali no coração das águas! 

 
Cantavam muito ao longe uns carmes doloridos! 

Eram tropeiros, era a turba trovadora 
Que assim cantava, enquanto a Terra Vencedora 

Celebrava ao luar a Missa dos Vencidos! 
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E o cadáver, a toa, a flux d’água, flutua! 

Ninguém o vê, ninguém o acalenta, o acalenta... 
Somente entre a negrura atra da terra poenta 
Alguém beija, alguém vela o cadáver: a Lua! 

 

 
 

ESTROFES SENTIDAS 
 

Eu sei que o amor enche o Universo todo 
E se prende dos poetas à guitarra 

Como o pólipo que se agarra ao lodo 
E a ostra que às rochas eternais se agarra. 

 
O amor reduz-nos a uniformes placas, 

Uniformiza todos os anelos 
E une organizações fortes e fracas 

Nos mesmos laços e nos mesmos elos. 
 

Por muito tempo eu lhe sorvi o aroma, 
E, desvairado, sem prever o abismo 
Fiz desse amor um ídolo de Roma, 
Eleito Deus no altar do fetichismo! 

 
Tudo sacrifiquei para adorá-lo 

— Mas hoje, vendo o horror dos meus destroços, 
Tenho vontade de estrangulá-lo 
E reduzi-lo muitas vezes a ossos! 

 
Todo o ser que no mundo turbilhona 

Veja do amor, à luz das minhas frases, 
Uma montanha que se desmorona, 

Estremecendo em suas próprias bases. 
 

E em qualquer parte do Universo veja — 
Sombrias ruínas de um solar egrégio 
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E o desmoronamento duma Igreja 
Despedaçada pelo sacrilégio. 

 
A Natureza veste extraordinárias 

Roupagens de ouro. Além, nas oliveiras, 
Aves de várias cores e de várias 
Espécies, cantam óperas inteiras. 

 
A compreensão da minha niilidade 

Aumenta à proporção que aumenta o dia 
E pouco a pouco o encéfalo me invade 

Numa clareza de fotografia. 
 

Na área em que estou, ao matinal assomo, 
Passa um rebanho de carneiros dóceis... 
E o Sol arranca as minhas crenças como 
Boucher de Perthes arrancava fósseis. 

 
Observo então a condição tristonha 

Da Humanidade, ébria de fumo e de ópio, 
Tal qual ela é, e não tal qual a sonha 

E a vê o Sábio pelo telescópio. 
 

O Sábio vê em proporções enormes 
Aquilo que é composto de pequenas 

Partes, construindo corpos quase informes 
E aquilo que é uma parcela apenas. 

 
Da observação nos elevados montes 
Prefiro, à nitidez real dos aspectos, 

Ver mastodontes onde há mastodontes 
E insetos ver onde há somente insetos. 

 
A inanidade da Ilusão demonstro 

Mas, demonstrando-a, sinto um violento 
Rancor da Vida — este maldito monstro 
Que no meu próprio estômago alimento! 
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Nisto a alma o ofício da Paixão entoa 

E vai cair, heroicamente, na água 
Da misteriosíssima lagoa 

Que a língua humana denomina Mágoa! 
 

Dos meus sonhos o exército desfila 
E, à frente dele, eu vou cantando a nênia 
Do amor que eu tive e que se fez argila, 

Como Tirteu na guerra de Messênia! 
 

Transponho assim toda a sombria escarpa 
Sinistro como quem medita um crime... 

E quando a dor me dói, tanjo minha harpa 
E a harpa saudosa a minha dor exprime! 

 
Estes versos de amor que agora findo 

Foram sentidos na solidão de uma horta, 
À sombra dum verdoengo tamarindo 

Que representa a minha infância morta! 
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