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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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O POETA CESÁRIO VERDE 
 
De Cesário Verde se pode dizer o que Dickens disse de Gray: 
"Nenhum poeta penetrou na imortalidade com tão pequeno volume 
debaixo do braço". A sua obra é curta. Nela passa um aborrecimento 
cinzento, um tédio de viver, um desdém altivo pela existência, uma 
indiferença fria como uma lesma e áspera como a casca da avicênia. 
A felicidade era para o poeta, aquele cisne negro de Horácio, uma 
miragem enganadora, um paraíso que jamais abrirá as portas de 
ouro. Daí a sua sensibilidade tisnar-se dum amolecimento acre, dum 
pessimismo pastoso, dum vácuo abafante. A vida para ele nunca 
poderia ser Aglaé coroada de prímulas, mas uma triste sombra 
escondendo decepções mais venenosas que a napelina... Esta 
melancolia provinha do íntimo contato da sua aguçada 
sensibilidade com a tragédia anônima das vidas humildes. O 
espetáculo confrangedor de certas existências remendadas, 
submersas na penumbra, respirando à luz frouxa dum candeeiro de 
petróleo a sua mísera condição de seres vegetativos, de rodilhas 
humanas enfarruscadas por aflições, sacrifícios, renúncias e 
pesadelos, e onde todos os minutos amargos puseram nódoas, esse 
cenário de mansarda, de côdeas duras e enxergas frias, 
impressionou-lhe tão vivamente o espírito que lhe deu uma 
percepção muito especial para apalpar a dor que comporta.  
 
Ninguém como Cesário soube ver, ou melhor escutar, esse rolar de 
ondas mansas que esconde a fúria oceânica do sofrimento. E pôs-se 
a pintar a esmo, em traços vigorosos, com as melhores tintas da 
paleta da sua arte a costureira tísica que passa toda a noite 
acorrentada à fadiga dum trabalho exaustivo, a rapariga que leva as 
duas colheres de sopa do almoço ao pai dependurado num 
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andaime, a velhota que sobe e desce as escadas dum bairro inteiro 
para vender três tostões de alfinetes.  
 
Cesário Verde refugiou-se como que a fugir destas visões reais no 
naturalismo da sua inspiração de esteta e de panteísta, e ei-lo a 
descrever-nos, com um vigor de fanfarra, a música pintada dum pôr 
de sol, a imagem de rara originalidade que lhe é sugerida pelas 
coisas mais vulgares. Não há motivos ingratos para esse 
extraordinário visualista de larga concepção. O naturalismo de 
Cesário é pujante como o realismo de Zola, mas tem uma forma 
delicada e sutil que se reveste duma graciosidade transparente e 
alada. A sua imaginação transborda capitosa, mas não arrasta 
apenas sonoridades opulentas na orquestração do verso: agarra as 
coisas e as almas, retrata-as com um poder de expressão inimitável. 
Amava a Natureza, cujos segredos ele compreendia, perscrutando-
lhe as recônditas vibrações de cor; pôs em clarões de gênio o que ela 
tem de irreal e de sublime. Também a sua ternura pelos pobres, 
pelos tristes, pelos desconfortados, é a voz mais sincera que se tem 
erguido na terra para protestar e para consolar. Sonhou a verdade 
redimida, a vitória do bem, a ascensão do homem ao direito de ser 
feliz num mundo melhor.  
 
E o seu sonho continua ainda debaixo da terra, esse eterno 
laboratório onde tudo se transforma — cárcere estreito demais para 
conter uma alma de Poeta. 
 

JORGE RAMOS 
Revista “Careta”, 25 de outubro de 1952. 
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POESIAS DISPERSAS 

 
 
 

 IMPOSSÍVEL 
 

Nós podemos viver alegremente, 
Sem que venham, com fórmulas legais, 

Unir as nossas mãos, eternamente, 
As mãos sacerdotais. 

 
Eu posso ver os ombros teus desnudos, 
Palpá-los, contemplar-lhes a brancura, 

E até beijar teus olhos tão ramudos, 
Cor d'azeitona escura. 

 
Eu posso, se quiser, cheio de manha, 
Sondar, quando vestida, para dar fé, 

A tua camisinha de bretanha, 
Ornada de crochet. 

 
Posso sentir-te em fogo, escandecida, 

De faces cor-de-rosa e vermelhão, 
Junto a mim, com langor, entredormida, 

Nas noites de Verão. 
 

Eu posso, com valor que nada teme, 
Contigo preparar lautos festins, 
E ajudar-te a fazer o leite-creme, 

E os mélicos pudins. 
 

Eu tudo posso dar-te, tudo, tudo, 
Dar-te a vida, o calor, dar-te cognac. 
Hinos de amor, vestidos de veludo, 

E botas de duraque. 
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E até posso com ar de rei, que o sou! 
Dar-te cautelas brancas, minha rola, 

Da grande lotaria que passou, 
Da boa, da espanhola. 

 
Já vês, pois, que podemos viver juntos, 
Nos mesmos aposentos confortáveis, 

Comer dos mesmos bolos e presuntos, 
E rir dos miseráveis. 

 
Nós podemos, nós dois, por nossa sina, 
Quando o sol é mais rúbido e escarlate, 

Beber na mesma chávena da China, 
O nosso chocolate. 

 
E podemos até, noites amadas! 

Dormir juntos dum modo galhofeiro, 
Com as nossas cabeças repousadas, 

No mesmo travesseiro. 
 

Posso ser teu amigo até à morte, 
Sumamente amigo! Mas por lei, 
Ligar a minha sorte à tua sorte, 

Eu nunca poderei! 
 

Eu posso amar-te como o Dante amou, 
Seguir-te sempre como a luz ao raio, 

Mas ir, contigo, à Igreja, isso não vou, 
Lá nessa é que eu não caio! 

 
 

 
 LÁGRIMAS 

 
Ela chorava muito e muito, aos cantos, 

Frenética, com gestos desabridos; 
Nos cabelos, em ânsias desprendidos, 
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Brilhavam como pérolas os prantos. 
 

Ele, o amante, sereno como os santos, 
Deitado no sofá, pés aquecidos, 

Ao sentir-lhe os soluços consumidos, 
Sorria-se cantando alegres cantos. 

 
E dizia-lhe então, de olhos enxutos: 

– “Tu pareces nascida de rajada, 
Tens despeitos raivosos, resolutos; 

 
Chora, chora, mulher arrenegada; 
Lacrimeja por esses aquedutos... 

Quero um banho tomar d'água salgada.” 
 

 
 

 PROH PUDOR 
 

Todas as noites ela me cingia 
Nos braços, com brandura gasalhosa; 

Todas as noites eu adormecia, 
Sentindo-a desleixada e langorosa. 

 
Todas as noites uma fantasia 

Lhe emanava da fronte imaginosa; 
Todas as noites tinha uma mania 

Aquela concepção vertiginosa. 
 

Agora, há quase um mês, modernamente, 
Ela tinha um furor dos mais soturnos, 

Furor original, impertinente... 
 

Todas as noites ela, ó sordidez! 
Descalçava-me as botas, os coturnos, 

E fazia-me cócegas nos pés... 
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 MANIAS! 
 

O mundo é velha cena ensanguentada, 
Coberta de remendos, picaresca; 
A vida é chula farsa assobiada, 

Ou selvagem tragédia romanesca. 
 

Eu sei um bom rapaz, – hoje uma ossada, – 
Que amava certa dama pedantesca, 
Perversíssima, esquálida e chagada, 
Mas cheia de jactância quixotesca. 

 
Aos domingos a deia já rugosa, 

Concedia-lhe o braço, com preguiça, 
E o dengue, em atitude receosa, 

 
Na sujeição canina mais submissa, 
Levava na tremente mão nervosa, 

O livro com que a amante ia ouvir missa! 
 

 
 

 A FORCA 
 

Já que adorar-me dizes que não podes, 
Imperatriz serena, alva e discreta, 
Ai, como no teu colo há muita seta 
E o teu peito é peito dum Herodes. 

 
Eu antes que encaneçam meus bigodes 

Ao meu mister de amar-te hei de pôr meta, 
O coração mo diz – feroz profeta, 

Que anões faz dos colossos lá de Rodes. 
 

E a vida depurada no cadinho 
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Das eróticas dores do alvoroço, 
Acabará na forca, num azinho, 

 
Mas o que há de apertar o meu pescoço 

Em lugar de ser corda de bom linho 
Será do teu cabelo um menos grosso. 

 

 
 

NUM TRIPÚDIO DE CORTE RIGOROSO 
 

Num tripúdio de Corte rigoroso 
Eu sou quem descobriu Vênus linfática, 

– Beleza escultural, grega, simpática, 
Um tipo peregrino e luminoso. – 

 
Foi lâmpada no mundo cavernoso, 

Inspiradora foi de carta enfática, 
Onde a alma candente mas sem tácita, 

Se espraiava num canto lacrimoso. 
 

Mas ela em papel fino e perfumado, 
Respondeu certas coisas deslumbrantes, 

Que o puseram, ó céus, desapontado! 
 

Eram falsas as frases palpitantes 
Pois que tudo, ó meu Deus, fora roubado 

Ao bom do “Secretário dos Amantes”. 
 

 
 

Ó ÁRIDAS MESSALINAS 
 

 Ó áridas Messalinas 
não entreis no santuário, 
transformareis em ruínas 
o meu imenso sacrário! 
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Oh! a deusa das doçuras, 

a mulher! eu a contemplo! 
Vós tendes almas impuras, 
não me profaneis o templo! 

 
A mulher é ser sublime, 
é conjunto de carinhos, 

ela não propaga o crime, 
em sentimentos mesquinhos. 

 
Vós sois umas vis afrontas, 
que nos dão falsos prazeres, 
não sei se sois más se tontas, 

mas sei que não sois mulheres! 
 

 
 

 EU E ELA 
 

Cobertos de folhagem, na verdura, 
O teu braço ao redor do meu pescoço, 

O teu fato sem ter um só destroço, 
O meu braço apertando-te a cintura; 

 
Num mimoso jardim, ó pomba mansa, 

Sobre um banco de mármore assentados. 
Na sombra dos arbustos, que abraçados, 

Beijarão meigamente a tua trança. 
 

Nós havemos de estar ambos unidos, 
Sem gozos sensuais, sem más ideias, 

Esquecendo para sempre as nossas ceias, 
E a loucura dos vinhos atrevidos. 

 
Nós teremos então sobre os joelhos 

Um livro que nos diga muitas coisas 
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Dos mistérios que estão para além das lousas, 
Onde havemos de entrar antes de velhos. 

 
Outras vezes buscando distração, 

Leremos bons romances galhofeiros, 
Gozaremos assim dias inteiros, 

Formando unicamente um coração. 
 

Beatos ou pagãos, vida à paxá, 
Nós leremos, aceita este meu voto, 
O Flos-Sanctorum místico e devoto 

E o laxo Cavaleiro de Faublas... 
 

 
 

 LÚBRICA 
 

Mandaste-me dizer, 
No teu bilhete ardente, 

Que hás de por mim morrer, 
Morrer muito contente. 

 
Lançaste no papel 

As mais lascivas frases; 
A carta era um painel 
De cenas de rapazes! 

 
Ó cálida mulher, 

Teus dedos delicados 
Traçaram do prazer 

Os quadros depravados! 
 

Contudo, um teu olhar 
É muito mais fogoso, 
Que a febre epistolar 

Do teu bilhete ansioso: 
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Do teu rostinho oval 
Os olhos tão nefandos 
Traduzem menos mal 
Os vícios execrandos. 

 
Teus olhos sensuais 
Libidinosa Marta, 

Teus olhos dizem mais 
Que a tua própria carta. 

 
As grandes comoções 

Tu, neles, sempre espelhas; 
São lúbricas paixões 

As vívidas centelhas... 
 

Teus olhos imorais, 
Mulher, que me dissecas, 
Teus olhos dizem mais, 
Que muitas bibliotecas! 

 

 
 

 HEROÍSMOS 
 

Eu temo muito o mar, o mar enorme, 
Solene, enraivecido, turbulento, 

Erguido em vagalhões, rugindo ao vento; 
O mar sublime, o mar que nunca dorme. 

 
Eu temo o largo mar rebelde, informe, 

De vítimas famélico, sedento, 
E creio ouvir em cada seu lamento 
Os ruídos dum túmulo disforme. 

 
Contudo, num barquinho transparente, 

No seu dorso feroz vou blasonar, 
Tufada a vela e n'água quase assente, 
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E ouvindo muito ao perto o seu bramar, 
Eu rindo, sem cuidados, simplesmente, 
Escarro, com desdém, no grande mar! 

 

 
 

 CINISMOS 
 

Eu hei de lhe falar lugubremente 
Do meu amor enorme e massacrado, 
Falar-lhe com a luz e a fé dum crente. 

 
Hei de expor-lhe o meu peito descarnado, 
Chamar-lhe minha cruz e meu calvário, 
E ser menos que um Judas empalhado. 

 
Hei de abrir-lhe o meu íntimo sacrário 

E desvendar-lhe a vida, o mundo, o gozo, 
Como um velho filósofo lendário. 

 
Hei de mostrar, tão triste e tenebroso, 

Os pegos abismais da minha vida, 
E hei de olhá-la dum modo tão nervoso, 

 
Que ela há de, enfim, sentir-se constrangida, 

Cheia de dor, tremente, alucinada, 
E há de chorar, chorar enternecida! 

 
E eu hei de, então, soltar uma risada. 

 

 
 

 ARROJOS 
 

Se a minha amada um longo olhar me desse 
Dos seus olhos que ferem como espadas, 
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Eu domaria o mar que se enfurece 
E escalaria as nuvens rendilhadas. 

 
Se ela deixasse, extático e suspenso 

Tomar-lhe as mãos mignonnes e aquecê-las, 
Eu com um sopro enorme, um sopro imenso 

Apagaria o nome das estrelas. 
 

Se aquela que amo mais que a luz do dia, 
Me aniquilasse os males taciturnos, 
O brilho dos meus olhos venceria 

O clarão dos relâmpagos noturnos. 
 

Se ela quisesse amar, no azul do espaço, 
Casando as suas penas com as minhas, 

Eu desfaria o sol como desfaço 
As bolas de sabão das criancinhas. 

 
Se a Laura dos meus loucos desvarios 

Fosse menos soberba e menos fria, 
Eu pararia o curso aos grandes rios 

E a terra sob os pés abalaria. 
 

Se aquela por quem já não tenho usos 
Me concedesse apenas dois abraços, 

Eu subiria aos róseos paraísos 
E a lua afogaria nos meus braços. 

 
Se ela ouvisse os meus cantos moribundos 

E os lamentos das citaras estranhas, 
Eu ergueria os vales mais profundos 

E abalaria as sólidas montanhas. 
 

E se aquela visão da fantasia 
Me estreitasse ao peito alvo como arminho, 

Eu nunca, nunca mais me sentaria 
Às mesas espelhentas do martinho. 
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 ESPLÊNDIDA 
 

Ei-la! Como vai bela! Os esplendores 
Do lúbrico Versailles do Rei-Sol 

Aumenta-os com retoques sedutores. 
É como o refulgir dum arrebol 

Em sedas multicores. 
 

Deita-se com langor no azul celeste 
Do seu landau forrado de cetim; 

E os negros corcéis que a espuma veste, 
Sobem a trote a Rua do Alecrim, 

Velozes como a peste. 
 

É fidalga e soberba. As incensadas 
Dubarry, Montespan e Maintenon 

Se a vissem ficariam ofuscadas. 
Tem a altivez magnética e o bom tom 

Das cortes depravadas: 
 

É clara como os pós à marechala, 
E as mãos que o Jock Club embalsamou 

Entre peles de tigres as regala; 
De tigres que por ela apunhalou, 

Um amante, em Bengala. 
 

É ducalmente esplêndida! A carruagem 
Vai agora subindo devagar; 

Ela, no brilhantismo da equipagem, 
Ela, de olhos cerrados, a cismar 

Atrai como, a voragem! 
 

Os lacaios vão firmes na almofada; 
E a doce brisa dá-lhes de través 
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Nas capas de borracha esbranquiçada, 
Nos chapéus com roseta, e nas librés 

De forma aprimorada. 
 

E eu vou acompanhando-a, corcovado, 
No trottoir, como um doido, em convulsões, 

Febril, de colarinho amarrotado, 
Desejando o lugar dos seus truões, 

Sinistro e mal trajado. 
 

E daria, contente e voluntário, 
A minha independência e o meu porvir, 

Para ser, eu poeta solitário, 
Para ser, ó princesa sem sorrir, 

Teu pobre trintanário. 
 

E aos almoços magníficos do Mata 
Preferiria ir, fardado, ai 

Ostentando galões de velha prata, 
E de costas voltadas para ti 

Formosa aristocrata. 
 

 
 

 CADÊNCIAS TRISTES 
(A João de Deus) 

 
Ó bom João de Deus, ó lírico imortal, 

Eu gosto de te ouvir falar timidamente 
Num beijo, num olhar, num plácido ideal; 
Eu gosto de te ver contemplativo e crente, 

Ó pensador suave, ó lírico imortal! 
 

E fico descansada, à noite, quando cismo 
Que tentam proscrever a sensibilidade, 
E querem denegrir o cândido lirismo; 

Porque o teu rosto exprime uma serenidade, 
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Que vem tranquilizar-me, à noite, quando cismo! 
 

O enleio, a simpatia e toda a comoção 
Tu mostras no sorriso ascético e perfeito; 
E tens o edificante e doce amor cristão, 

Num trono de bondade, a iluminar-te o peito, 
Que é toda a melodia e toda a comoção! 

 
Poeta da mulher! Atende, escuta, pensa, 

Já que és o nosso irmão, já que és o nosso mestre, 
Que ela, ou doente sempre ou na convalescença, 

E como a flor de estufa em solidão silvestre, 
Ao tempo abandonada! Atende, escuta, pensa. 

 
E, ó meigo visionário, ó meu devaneador, 
O sentimentalismo há de mudar de fases; 
Mas só quando morrer a derradeira flor 

Ê que não hão de ler-se os versos que tu fazes, 
Ó bom João de Deus, ó meu devaneador! 

 

 
 

 VAIDOSA 
 

Dizem que tu és pura como um lírio 
E mais fria e insensível que o granito, 

E que eu que passo aí por favorito 
Vivo louco de dor e de martírio. 

 
Contam que tens um modo altivo e sério, 
Que és muito desdenhosa e presumida, 

E que o maior prazer da tua vida, 
Seria acompanhar-me ao cemitério. 

 
Chamam-te a bela imperatriz das fátuas, 

A déspota, a fatal, o figurino. 
E afirmam que és um molde alabastrino, 
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E não tens coração como as estátuas. 
 

E narram o cruel martirológio 
Dos que são teus, ó corpo sem defeito, 
E julgam que é monótono o teu peito 
Como o bater cadente dum relógio. 

 
Porém eu sei que tu, que como um ópio 

Me matas, me desvairas e adormeces 
És tão loira e dourada como as messes 

E possuis muito amor... muito amor próprio. 
 

 
 

DESASTRE 
 

Ele ia numa maca, em ânsias, contrafeito, 
Soltando fundos ais e trêmulos queixumes; 

Caíra dum andaime e dera com o peito, 
Pesada e secamente, em cima duns tapumes. 

 
A brisa que balouça as árvores das praças, 

Como uma mãe erguia ao leito os cortinados, 
E dentro eu divisei o ungido das desgraças, 

Trazendo em sangue negro os membros ensopados. 
 

Um preto, que sustinha o peso dum varal, 
Chorava ao murmurar-lhe: "Homem não desfaleça!" 

E um lenço esfarrapado em volta da cabeça, 
Talvez lhe aumentasse a febre cerebral. 
....................................................................... 
Findara honrosamente. As lutas, afinal, 

Deixavam repousar essa criança escrava, 
E a gente da província, atônita, exclamava: 

"Que providências! Deus! Lá vai para o hospital!" 
 

Por onde o morto passa há grupos, murmurinhos; 
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Mornas essências vêm duma perfumaria, 
E cheira a peixe frito um armazém de vinhos, 
Numa travessa escura em que não entra o dia! 

 

 
 

LOIRA 
 

Eu descia o Chiado lentamente 
Parando junto às montras dos livreiros 

Quando passaste irônica e insolente, 
Mal pousando no chão os pés ligeiros. 

 
O céu nublado ameaçava chuva, 

Saía gente fina de uma igreja; 
Destacavam no traje de viúva 

Teus cabelos de um louro de cerveja. 
 

E a mim, um desgraçado a quem seduzem 
Comparações estranhas, sem razão, 

Lembrou-me este contraste o que produzem 
Os galões sobre os panos de um caixão. 

 
Eu buscava uma rima bem intensa 
Para findar uns versos com amor; 
Olhaste-me com cega indiferença 
Através do lorgnon provocador. 

 
Detinham-se a medir tua elegância 
Os dândis com aprumo e galhardia; 
Segui-te humildemente e a distância, 
Não fosses suspeitar que te seguia. 

 
E pensava de longe, triste e pobre, 

Desciam pela rua umas varinas 
Como podias conservar-te sobre 
O salto exagerado das botinas. 
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E tu, sempre febril, sempre inquieta, 
Havia pela rua uns charcos de água 

Ergueste um pouco a saia sobre a anágua 
De um tecido ligeiro e violeta. 

 
Adorável! Na ideia de que agora 

A branda anágua a levantasse o vento 
Descobrindo uma curva sedutora, 
Cada vez caminhava mais atento. 

 
Mas súbito parei, sentindo bem 

Ser loucura seguir-te com empenho, 
A ti que és nobre e rica, que és alguém, 

Eu que de nada valho e nada tenho. 
 

Correu-me pelo corpo um calafrio, 
E tive para o teu perfil ligeiro 
Este olhar resignado do vadio 

Que fita a exposição de um confeiteiro. 
 

Vi perder-se na turba que passava 
O teu cabelo de ouro que faz mal; 
Não achei essa rima que buscava, 
Mas compus este quadro natural. 

 

 
 

ELE 
 

Era um deboche enorme, era um festim devasso! 
No palácio real brilhava a infame orgia 

E até bebiam vinho os mármores do paço. 
 

O champagne era a rodo, o deus era a Folia; 
Entre o rumor febril soltava gargalhadas, 

Pálido e embriagado, o herói da monarquia. 
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Riam-se os cortesãos pras taças empinadas, 
E referviam sempre os ponches palacianos, 

Nas mesas de ouro e prata, em Roma cinzeladas. 
 

Era a repercussão dos bodos luculianos! 
E os áulicos boçais e os parasitas nobres 

Bebiam avidamente os vinhos de mil anos. 
 

Desmaiavam na rua, à fome, os Jós, os pobres; 
Em peles de leões os régios pés gozavam 

E o norte nos salões gemia uns tristes dobres. 
 

À louca, os convivas, com força, arremessavam 
Garrafas de cristal a espelhos de Veneza 

E à chuva, ao vento, ao frio, os povos soluçavam 
 

Tremia vinolenta a velha realeza, 
Caíam na alcatifa os duques e os criados 
E, sujos, com fragor, rolavam sob a mesa. 

 
A púrpura nadava em vinhos transbordados, 
Cantava um cardeal não sei que chansonnette 

E o espírito subia aos cérebros irados. 
 

Era um tripúdio infrene o festival banquete! 
O rei, bêbado, enfim, vazando o copo erguido, 

Quis saudar e caiu, de bruços, no tapete. 
 

E o sultão em regra em vinhos imergido, 
Pisado pelo chão, rojou-se pra janela, 

Como um lagarto imundo, estúpido e comprido. 
 

A brisa dessa noite, hiberna noite bela, 
Deu na fronte real uma fugaz lufada, 

E o rei, agoniado, à luza de cada estrela, 
Curvou-se e vomitou nas pedras da calçada. 
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............................................................................... 
Na praça, de manhã, havia, ó rei brutal! 

Montões de sordidez horrível e avinhada... 
— Nascera o Ilustrado — vômito real! 

 

 
 

NUM ÁLBUM 
 
I 

És uma tentadora: o seu olhar amável 
Contém perfeitamente um poço de maldade, 

E o colo que te ondula, o colo inexorável 
Não sabe o que é paixão, e ignora o que é bondade. 

 
II 

Quando me julgas preso a eróticas cadeias 
Radia-te na fronte o céu das alvoradas, 

E quando choro então é quando garganteias 
As óperas de Verdi e as árias estimadas. 

 
III 

Mas eu hei de afinal seguir-te a toda a parte, 
E um dia quando eu for a sombra dos teus passos, 

Tantos crimes terás, que eu hei de processar-te, 
E enfim hás de morrer na forca dos meus braços. 
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