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NOTÍCIA SOBRE A MORTE DE ARTUR LOBO 
(Publicada no jornal "O Porvir", edição de 6 de outubro de 1901) 

 
Vítima de pertinaz enfermidade que insidiosamente lhe minava o 
organismo e, há vinte dias, o prostrara no leito de dores, desapareceu 
dentre os mortais o distinto literato mineiro Artur Lobo.  
 
Como é doloroso para Minas perder no verdor dos anos o filho querido 
que tanto a honrou na cultura das letras!  
 
Na sua curta e laboriosa existência Artur Lobo foi um trabalhador 
infatigável, que — no magistério, na imprensa, nas repartições públicas 
— prestou à pátria mineira relevantes serviços.  
 
Publicou diversos livros, sendo — de versos: Lei Universal, Ritmos e Rimas, 

Quermesses e Evangelhos, —  romances: O Escândalo, Os Rosais, No Cárcere, 
O Outro e Serões e Lazeres. 
 
Choramos a prematura morte do lutador inquebrantável, cuja perda é 
uma calamidade para as letras, e cujo nome não se apagará na memória 
dos mineiros.  
 

Paz à sua alma! 
 

Pêsames à sua amargurada Família! 
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DONA DONZILHA  
 

Dona Donzilha vem da capela,  
tão abatida, tão singular.  

Que desventura, que dor aquela,  
tão digna e nobre no seu pesar! 

 
Toda de negro; trajando luto,  

ela rosava no seu altar.  
Círio impassível, sou rosto enxuto  

ardo na chama de seu olhar.  
 

Um escudeiro turbado o lesto  
vem rumo aleia do seu solar.  

Como ele corre! Como vem presto  
sob os pinheiros a galopar. 

  
Tropel e vozes. Arneses soam.  
Rápidos passos de alvorotar.  

Esporas tinem. Armas ressoam  
nos corredores do iluminar.  

 
— “Senhora minha; nova vem triste,  

bom triste nova vos tenho dar.  
O vosso noivo já não existe:  

é morto o conde de Rosalvar!” 
  

Dona Donzilha vem da capela;  
tão abatida, tão singular.  

Que desventura, que dor aquela.  
tão digna o nobre no sou pesar.  

 

 
 

SERENATA DO LUAR  
 

Ei-la dormindo. Sobre um braço erguida;  
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reclina a fronte; o seio se avoluma  
sobre o colo de mármore. Nenhuma  
voz atravessa a alcova adormecida.  

 
Fora, por sobre a noite comovida,  

entre a alvejante cerração e a bruma,  
claro o luar romântico se apruma  
sobre o leito da nevoa revolvida.  

 
Súbito um canto a solidão povoa  

de um claro ritmo álacre e quebrantoso  
que pela noite vai scherzando e, ecoa.  

 
— É o luar que eu surpreendo junto dela,  

ao som travesso do arrabil choroso,  
cavatinas cantando-lhe à janela 

 

 
 

BÓS  
 

Dócil, moroso, válido, nutrido,  
à dúbia luz da fresca madrugada,  

ei-lo que vai passando pela estrada,  
grave e solene, entre os cauzis jungido.  

 
Ouve-se em cima o trêfego alarido  
da melodiosa e alegre passarada.  

E ei-lo marchando aos golpes da aguilhada  
e tardo passo, ao companheiro unido.  

 
Mas, à hora solene do sol posto,  

ouvi-lo-eis, quando a luz no céu se afunda,  
do monte sobre o píncaro transposto,  

 
Cheio de força e cheio de coragem  

ainda... ouvi-lo-eis erguera voz profunda,  
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formidanda, pacífica e selvagem.  
 

 
 

RIMA INEFÁVEL  
 

Para engastar na estranha contextura,  
Eximia e bela, de uma estrofe rara,  

Pedi ao mar a mais pura  
E ao céu a estrela mais formosa e clara.  

 
Gotas que o orvalho esparze na espessura,  

Prismas que, a cor abrasa e a luz aclara.  
Astros que andais na iluminada altura,  
Gemas que esconde a natureza avara,  

 
Em vão colhi para encravar no engaste  

Em que da rima a perola floresce  
Da filigrana sobre a débil haste;  

 
Pois, do universo na riqueza opima  
Rima não vi que comparar pudesse  

Da tua voz incomparável rima! 
 

 
 

SOLAR FANTÁSTICO 
 
I 

Em um país fantástico das lendas, 
em que de gaze as névoas precintadas 

têm assentado as vaporosas tendas 
ao pé das claras linfas argentadas, 

 
rico castelo feérico domina 

um atro bosque circunfuso e implexo, 
que o plenilúnio mágico ilumina, 
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deixando na água o seu clarão reflexo. 
 

De mármore e de pórfiro esplendentes, 
e de volutas jônicas ornado, 

ele apresenta os pórticos luzentes, 
de inexpugnáveis fossos abraçado. 

 
E quando colma seus torreões agudos 

do almo luar a merencória chama, 
sobre os desertos arredores mudos 

das lívidas janelas se derrama, 
 

pelas ogivas e pelas seteiras 
a luz que vai com um rumor de festa 

se projetar na areia das clareiras 
e repelir as sombras da floresta. 

 
II 

Jamais o arrojo ousado penetrara 
estes recessos de sinistros pactos, 

onde o castelo ostenta a forma rara 
e a opulência real dos artefatos. 

 
Ninguém! ninguém! Apenas se dizia 
que formas vagas, móveis divagando 
por noite mansa, murmurante e fria, 
viram-se as fundas valas penetrando. 

 
Talvez, quem sabe? loucos que vagavam  

por veredas estranhas e secretas, 
ou fogos fátuos que se derramavam... 
sombras, talvez, ou almas de poetas? 

 
Ninguém dizer, porém, soubera ao certo,  
por mais que o olhar as trevas devassasse,  

que segredo inefável o deserto  
palácio no seu âmbito ocultasse. 
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III 

Transpondo, entanto, o fosso legendário,  
e entrando o mago bosque sonolento,  
ouviríeis, de chofre, em ritmo vário 

e em vário tema, um trêmulo concento. 
 

Cantos se esfolham... Crótalos ressoam,  
desenrolando os músicos novelos,  

por cuja tela delicada voam 
as asas musicais dos ritornelos. 

 
De imagens veste as túnicas a Ideia. 
Abrem as folhas as estrofes de ouro; 
e, como hetairas gregas em coreia, 
cantam Rimas uníssonas em coro. 

 
Harpas e goelas, bandolins e avenas 

ao vento jorram gratos sons dispersos: 
nas doces notas débeis e serenas 

rebenta a grave música dos Versos. 
 

Nas cotas de armas dos alexandrinos 
o rubro canto bélico ressoa, 

sobrepujando os trilos argentinos 
na larga tuba que mais rija troa. 

 
De grave forma esplêndida, a Poesia, 

deste concerto divinal, perene 
dominando a soberba sinfonia, 

a alma suspende, extática e solene. 
 

E fora sob a noite constelada,  
brisas soluçam, lânguidas e eólias,  

enchendo a vaga imensa e embalsamada  
da flor do jasmineiro e das magnólias. 
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Tal de um poeta o espírito errabundo 
vira por noite límpida e harmoniosa, 
enquanto o céu sorria-lhe do fundo 
da florescência de ouro luminosa. 

 

 
 

A ERMIDA ARRUINADA 
 

Hélas! et l’on sentait de moment en moment, 

sous cette voute sombre, 

quelque chose de grand, de saint et de charmant, 

s’évanouir dans l’ombre 

 
Victor Hugo – Les chants du crépuscule. 

 
Numa atitude augusta e desolada,  

dessas que têm as lúgubres taperas,  
surge a pequena ermida abandonada,  

entre tufos de musgo e festões de heras, 
ao pé da estrada. 

 
Geme nos perros quícios o lamento 
da velha porta má que já declina. 

Fora de horas, à noite, a voz do vento 
esfuzia nas fendas da ruína 

em triste acento. 
 

Homens do povo e gentes das fazendas,  
atravessando os próximos caminhos,  
contam as aventuras mais horrendas  

de confabulações e burburinhos 
entre estas fendas. 

 
E, todavia, esta ruína irroga 

recolhimento à vossa piedade. 
Aí a vida apenas epiloga 
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toda a beleza da transata idade; 
e monologa: 

 
A PORTA 

Assim viver, assim carpir, assim 
morrer, decerto é sina bem ruim, 

quando passamos toda a execratória 
vida fugaz, sem explosões de glória, 

numa capela vil, desconhecida, 
entre o cordão das árvores perdida. 

Em tanto, outrora, ao largo das campinas  
vinham correndo as turbas peregrinas  

também trazer-me bênçãos e oblações... 
 

A CRUZ 
Reinava então a paz nos corações, 

 
e eu, que a via do céu lhes apontava, 

os bálsamos da fé lhes instilava 
e lhes abria a linha dos meus braços... 

mas veio o raio, e fê-los estilhaços! 
  

A PORTA 
Esta carcoma da melancolia  

vai-me corroendo aos poucos, dia a dia. 
 

A CRUZ 
Sou vil madeiro: e nisto se reduz 

o destino misérrimo da cruz! 
 

O PEQUENO SINO 
Das minhas vozes às toadas 

metálicas, argentinas, 
ficavam de luz coalhadas 

as planícies e as campinas. 
 

Eu tinha o indizível dom 
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de fazer brotar a aurora 
entre as cascatas do som 
da minha torre sonora; 

 
o éter lúcido vibrando, 

toda esta ermida vibrava, 
e dos pássaros o bando 
pela manhã despertava. 

 
Devera ser belo ver-me 

pendente de sob a trave, 
pequenino como um verme, 

como um pássaro suave. 
 

Que saudade me lacera 
daquelas tardes serenas 
em que ria a primavera 
na boca das açucenas! 

 
E tristemente, entretanto, 
fendido, imprestável, só, 

eis-me abandonado a um canto, 
meio enterrado no pó! 

 
O CRUCIFIXO 

Eu fui o casto e pálido rabino 
de Getsêmani e de Genesaré. 

Tinha na chama astral do olhar divino 
todas unções balsâmicas da fé. 

 
Entregue às árduas lides da ciência 
e à anatomia interna das paixões, 

Eu consumi maior parte da existência 
nas romarias e meditações. 

 
Como um vidente ou como iluminado,  

entre as remotas gentes eu passava, 
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e ao meu destino empírico e sagrado 
as multidões e as tribos exortava; 

 
tinha na voz as atrações do amor, 
e um amorável riso de bondade; 

a minha fronte austera em derredor 
irradiava uma ignota claridade. 

 
Não sei que luz brilhava em meu semblante  

e, estrelejando o meu olhar, sorria  
numa expansão olímpica e radiante, 

mista de sombra e de melancolia. 
 

Entre os salgueiros bíblicos passeando 
a vacilante túnica talar, 

eu me deixava, a sós, monologando 
desde o deitar-se até o sol raiar; 

 
vinham correndo os búfalos suarentos  

e a passo frouxo os tardos dromedários;  
um albornoz os píncaros nevoento  

cobria, à tarde, aos montes solitários; 
 

contemplando a paisagem cismadora, 
sentindo o aroma erótico das rosas, 
subjugava-me a fronte sonhadora 

a poesia harmônica das coisas: 
 

eu tinha, então, palavras soberanas 
e as explosões patéticas mais ternas, 

e aos pegureiros e às samaritanas 
eu perorava à boca das cisternas; 

 
minha atitude augusta de Messias 

– o rosto aberto, o meu olhar sereno – 
mais consagrava as minhas profecias, 

mais endeusava o grave nazareno. 
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E foi assim que me fiz deus, e rei 
dos desgraçados povos da Judeia. 

Sobre os destroços de Moisés plantei 
a nova e rubra flâmula da Ideia. 

 
Aos pés o mundo inteiro prosternou-se  

do grande deus católico romano, 
e a sua ideia universal tornou-se,  

tornou-se um norte ao pensamento humano! 
 

Hoje – ai de mim! – todo o passado é morto: 
o meu triunfo efêmero não dura... 

E eis-me outra vez, como Jesus no Horto,  
bebendo, à noite, o cálix da amargura! 

 
O PÚLPITO 

Ninguém nos ouve, e vós vos lamentais!  
Por que queixar-vos, e por que chorais! 

Neste funéreo e tácito recinto  
desfez-se tudo, tudo jaz extinto, 

 
para que as vossas dores externeis. 

Inutilmente vos lamentareis, 
pois que esse fundo e antigo sofrimento  

só acha um eco no meu desalento.  
Lágrimas? Não as verto. Nem eu choro  
nem meu destino aspérrimo deploro;  
e bem sabeis que eu deplorar devera 
a amiga voz que esta capela enchera 
de luz, de vida, de fulgor, de som...  

 
O ALTAR 

Era um tribuno encanecido e bom 
que às multidões atentas declamava. 

 
O PÚLPITO 
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Pois bem: em vez daquele que animava 
Este recinto – irônica heresia! – 

a estrige horrenda unicamente pia! 
 

O ALTAR 
Que importa, pois, que aqui nos lamentemos? 

 
A ERMIDA 

Calai-vos, pois. 
 

A CRUZ 
Calemos, pois. 

 
O PÚLPITO 

Calemos 
 

*** 
Em sombra imerso o púlpito calou-se. 

Tristeza tumular de frias lousas! 
Como é sombria, como é grande e doce  

essa mudez nostálgica das coisas! 
 

*** 
Fora, entretanto, o bosque embalsamado  

desperta à luz da esplendida manhã,  
e as andorinhas cantam no telhado 

numa alegria herética e pagã... 
 

 
 

O LOUCO DO EREMITÉRIO 
(Ao Dr. Augusto de Lima) 

 
E pelo velho cemitério errando 

via-se um monge assim monologando: 
 

Sim... É aqui a tumba em que repousa 
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o seu formoso corpo de donzela. 
Sob esta fria e consternada lousa, 

eis a morada derradeira dela... 
Porém, meu pobre coração, detém-te! 
Eis-te de novo sufocado em pranto. 
Sob um burel de monge indiferente 

nenhuma dor jamais pungiu-me tanto!  
Na minha cela estreita sepultado, 
à luz sinistra e pálida de um círio, 

em vão tenho sofrido e em vão tentado  
o suicídio lento do martírio: 

esta lembrança eterna me acompanha, 
como uma sombra, a sombra de meus passos,  

e embalde busco essa visão estranha  
nesta ansiedade extrema de meus braços! 

 
Como era meiga aquela que eu amava 

e que ora dorme nesta sepultura! 
Era-lhe a voz, quando ela me falava 
mais do que as aves maviosa e pura. 

Tinha na trama densa dos cabelos 
um régio manto refulgente e louro 

que lhe tombava em trêmulos novelos 
numa formosa catadupa de ouro. 

 
Como as Madonas louras, ela tinha 

no seu semblante angélico e magoado 
a graça senhoril de uma rainha 

e o casto olhar das noivas sem pecado: 
não sei que luz divina a iluminasse, 

para que mais celeste parecesse 
com a rubra flor que lhe incendia a face  

e que na puberdade refloresce. 
 

Cheia de graça e cheia de meiguice, 
era sensível, amorosa e doce; 

nem sei que tela alguma possuísse 
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forma ideal que tão etérea fosse. 
 

Eu adorava-a; e muita vez beijando 
a sua mão patrícia e delicada, 

via-a sorrindo e súbito chorando, 
a branca face em lágrimas banhada. 

 
– “Por que é que choras – lhe dizia – louca?  

E redobrava de carícia e afago, 
e lhe dizia o que me vinha à boca,  

mas presa de um pressentimento vago.  
Esta cruel catástrofe terrível, 

meu pobre coração, tu pressentias  
num doloroso pranto inexprimível  
de repentinas lágrimas sombrias. 

 
Morta! Morta! Parece vê-la ainda 

como uma triste sombra merencória, 
tendo no rosto uma tristeza infinda, 
tendo no corpo a rigidez marmórea. 

Não sobrevive o pobre coração 
a este medonho e horrível cataclismo, 

e bruxoleia o facho da razão 
na noite intensa do atro Ceticismo. 

 
Do berço arrebatada à catacumba,  
precipitadamente a vida humana  

tomba da boca hiante de uma tumba  
no pesadelo eterno do Nirvana.  

Pela nossa alma adormecida, à noite,  
os sonhos passam como nebulosas;  
o teu sono final, porém, deixou-te  

somente, oh tumba, as noites tenebrosas! 
 

Foram decerto esses teus restos pulcros,  
e agora eu tremo e me apavoro ao vê-los:  

A digestão do Ventre dos sepulcros  
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faz-se de sombras e de pesadelos...  
Dolorosa irrisão: o nada – eis tudo! 

E desta que adorei linda mulher 
não deixa o abismo solitário e mudo 
nem um vestígio ou pegada sequer! 

 
Na subterrânea química funérea 

foge nossa alma volatilizada 
abandonando os restos da matéria 
às solidões intérminas do Nada... 

Alma?! Mentira! É falso o gozo eterno. 
O coração humano embalde pede-o. 

A razão nos repele esse superno 
de uma outra vida inexorável tédio! 

 
E muita vez eu tenho em vão tentado 

beber a luz nos cálices da fé 
que no sabor e travo envenenado 

como esses vinhos capitosos é; 
apenas ela, em nós avigorando, 
nos estiola a flor dos corações; 

e faz da crença um bálsamo execrando, 
e mais atrozes as desilusões. 

 
Mente a razão, e mentem-me os sentidos? 

Obcecação fatal a que resisto 
nos meus esforços vãos sempre iludidos! 
– Mas porventura vivo ou acaso existo?  

Se sou ou se não sou, enfim, que importa?  
Sinto-me quase em átomos disperso. 
Já nem existo: a minha noiva é morta: 

– acabou-se o Universo! 
 

(O eremita continua a falar mentalmente. As trevas da noite se acentuam. 

Ouvem-se doze pancadas em uma igreja próxima) 
 

Meia noite! É deserto o eremitório... 
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Tenho febre, e me sinto enrejelado... 
O céu caliginoso é um mortuório 
de palpitantes círios constelado: 

 
Este lugar tão ermo e solitário  

mete-me na alma um doce refrigério.  
Este silêncio! é pois extraordinário  

Onde estou? Nem no sei... O cemitério! 
 

(O vento esfuzia nos chorões; um relâmpago risca o espaço; começa o delírio 

clássico) 
 

Horrendamente a minha voz retumba. 
Oh! que pavor! O vento ulula: neva... 

Lança um fulgor sinistro aquela tumba. 
Como que alguém tateia pela treva... 

 
Projeta-se um clarão fosforescente  

sobre um montão de tábidos destroços,  
e se desvenda à luz promiscuamente  

a nudez esquelética dos ossos! 
 

Eis-me a tremer. Mas não é frio: é medo. 
O coração mais célere palpita... 

Ronca o vento através deste arvoredo 
numa funérea cólera infinita! 

 
Estes ciprestes! Como são sombrios 

estes ciprestes! Julga-se na baça 
espessura de vultos tão esguios 

um gesto hostil de tácita ameaça. 
 

A funda paz tetérrima das lousas  
tem um mesto e febril recolhimento  

com que conspiram as estranhas coisas  
que andam carpindo pela voz do vento. 
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Sob os ferais sarcófagos medonhos 
tudo sepulto tristemente jaz 

nesse silêncio dos primeiros sonhos 
das decomposições e seivas más; 

 
O sangue forte das germinações 
lateja nas artérias das alfombras, 
assimilando as negras podridões 

onde os répteis deslizam pelas sombras, 
 

como febris tentáculos da morte 
– polvo das vidas ávido... Porém, 

ouço talvez com um rumor mais forte... 
A tais desoras, quem seria? Quem?! 

 
Somente a voz do vento atroa o espaço. 

Do céu feroz na horrenda catadura, 
da mal desperta estrela o brilho escasso, 

frouxo, desmaia na infinita altura. 
 

Estou a delirar! Enganar-me-ia? 
Oh! não! Vejo-os agora, e agora ao vê-los,  

sinto que a minha carne se arrepia  
e que se me arrepiam os cabelos! 

 
Mas esta agitação 
é talvez a loucura.  
Fatal obcecação! 

No crânio tenho a noite, e a mente, escura. 
 

Eu raciocino? eu sonho? eu sinto? eu penso? 
Não sei. Debalde insisto: 

Cerca-me um atro nevoeiro denso 
ao redor de tudo isto. 

 
Os olhos abro, e mais e mais dilato-os. 

Não me iludia; vejo-os 
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entre clarões e lívidos lampejos 
dos móveis fogos fátuos! 

 
Abrem-se as covas com fragor medonho! 

As larvas vaporosas 
agitam-se nas tumbas tenebrosas, 

como as visões fantásticas de um sonho; 
 

levanta-se de chofre, 
e agitam-se em tropel, 

deixando pelas campas um cruel 
clarão letal de pestilento enxofre 

 
Sob os sudários lúgubres destroços 

trazem das atras trevas, 
como as múmias primevas 

dentro da pele chocalhando os ossos! 
 

As órbitas vazias 
dos crânios hirtos, lívidos e nus 

circunvagam sem luz, 
extintas e sombrias. 

 
*** 

 

Multiplicando os desmedidos passos 
sonoros para a frente, 

estendem-me a sorrir os longos braços 
ameaçadoramente! 

 
E dançam em coreia, por seu turno, 

um sabbat infernal 
num grave ritmo anômalo e soturno, 

fúnebre e maquinal! 
 

Este, que avança, irônico duende, 
que os bruscos gestos trunca, 
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por que os braços me estende, 
por que me estende a fina mão adunca? 

 
Ela! Que vejo? A minha bem amada, 
minha esperança, meu desejo, minha 

noiva querida, pálida e magoada, 
feito uma larva... Asinha! 

 
Ris-te negro avantesma! 

O teu riso satânico apavora! 
Certo não és a mesma 
que eu adorei outrora! 

 
Oh! vai-te! Eu te detesto! 

e de nojo me afasto! 
O teu olhar é lúgubre e funesto, 

 
esse teu riso é fúnebre e nefasto! 

 
Porém, por que me tocas 

esse teu seio lúbrico e nojento? 
Maldição, maldição! tu me sufocas 
neste atroz e fatal estreitamento! 

 
Se ainda me restasse algum socorro... 

Não me arrastes à tua sepultura! 
Mas esta escuridão imensa. Eu morro... 
Não é a febre porém: – é a Loucura!...” 

 
*** 

 

Ao despontar do dia 
sobre a tumba jazia 

do eremitório o monge solitário. 
Tinha no olhar um brilho extraordinário e a fixidez idiota 

que dos loucos se nota 
no desvairado esgar: 
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espalmava-lhe o rosto um riso alvar 
de um inconsciente: 

Estava louco – louco inteiramente. 
 

 
 

PAGÃS 
 
I 

Ei-la que vem surgindo, a passo e a medo,  
dentre os claros da víride espessura. 

Em derredor murmura-lhe o arvoredo,  
e todo o bosque em derredor murmura. 

 
Há risos n’água, e vozes no silvedo. 

Há frêmitos da luz e da verdura, 
gorjeios de aves, trilos do folhedo, 
ruflos de asas e beijos pela altura. 

 
Tudo a persegue na cruel revoada 

que a selva toda vai acompanhando 
na estólida explosão de uma assuada. 

 
Ela tropeça e foge. E a luz valsando 

Após, desata, enfim numa risada 
de ouro, as pequenas pegadas beijando. 

 
II 

A linfa treme. A luz a espreita, e ri-se 
por entre os ralos crivos da folhagem; 

e o bosque em torno, como se despisse, 
cala-se ante o esplendor de sua imagem. 

 
Ei-la erguendo-se a prumo da roupagem  

enovelada aos pés. À superfície  
d’água percorre, à tépida passagem 

da ninfa, um longo arrufo de meiguice. 
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Nesse contato delicioso e breve 
a linfa polpa beija-lhe do seio 

e a carne rija, exuberante e bela... 
 

Sus! E de chofre a ninfa se deteve,  
vendo – que doce e clamoroso anseio! –  

a água a beijá-la e a luz a rir-se dela. 
 

III 
Ei-la que treme agora de pudica, 
presa de raiva e de receios presa, 

por ver zombada a escultural pureza 
de sua alva nudez que a mortifica. 

 
Entre raivosa e despeitada fica, 

sentindo a face em lágrimas acesa, 
até que viu, atônita a surpresa, 

o alegre Pã lascivo que a suplica. 
 

Há um terror crescente e manifesto 
no seu olhar de antílope: indeciso 

fica-lhe em meio o reprimido gesto. 
 

Entanto, feio e súplice, a namora 
o deus jovial, mas ei-la, de improviso, 

está fugindo pelo bosque afora. 
 

IV 
Moitas, arroios, matagais, a esperto 
passo, transpõe na rápida carreira 
a ninfa esquiva; e prófuga aligeira 
a derrota fugaz de rumo incerto. 

 
O deus, porém, do pânico desperto, 
vara de um salto à próxima clareira, 
e a garra estende cúpida e grosseira 
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à presa que persegue e já tem perto. 
 

– Apre! – E o bruto afinal pôde alcançá-la  
pela esvelta cintura. A fugitiva 

em vão depreca e chora; e exclama e fala 
 

em vão! tomado de lasciva louca, 
o deus sagaz consegue à ninfa esquiva 

beijar a rubra e pequenina boca. 
 

 
 

SOBRE UM AJOUJO DE BALSAS 
(A Azevedo Júnior) 

 
Amplo, profundo, túrgido, sombrio 

– ora estreitando, ora apartando mais  
o leito – desce o caudaloso rio... 

desce por entre os trêmulos juncais. 
 

No calmo espelho cristalino e frio 
aberto ao sol e às pompas tropicais, 

de um verdejante e longo renque esguio 
miram-se as palmas dos buritizais. 

 
Na praia abstrusa, modorrando à toa. 

indiferente e formidanda, a boa 
dorme do sol ao rútilo clarão. 

 
E sobre a abrupta penedia bronca 

ronca a pantera, e a catadupa ronca, 
abalando o vastíssimo sertão. 
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NO ALTO SÃO FRANCISCO 
(A Figueiredo Pimentel) 

 
Ao sabor da corrente, em que se afoga 

da balsa a popa errática, descemos, 
enquanto o rio espuma e a quilha joga 

ao compasso monótono dos remos. 
 

Sobre a frágil e intrépida piroga 
a caudalosa aluvião vencemos; 

e a vista incerta pelas praias voga, 
perdida à toa nos painéis extremos 

 
Mas, à boca da noite, enfim, por tudo 
o silêncio se espraia. O rio é mudo... 

Somente oscila a plácida canoa. 
 

E enquanto cai a noite e a luz declina, 
de chofre, a grave e côncava buzina, 
surda e roufenha, pelo vale ecoa... 

 

 
 

RETICÊNCIA TRÁGICA 
 

Próxima à velha mata abandonada e triste  
ao pé da encruzilhada, 

uma antiga ruína aos temporais resiste,  
mesta e desabitada. 

 
As verdes explosões dos líquens e das heras,  

alastrando as paredes, 
embalam dos festões, à luz das primaveras,  

as viridentes redes. 
 

Raio de meigo sol compadecido e escasso,  
da vivenda mesquinha, 
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deixa, no atro recesso, um lânguido mormaço  
à boca da noitinha. 

 
Mal assombrada e triste, a inválida ruína,  

ulcerada de fendas 
soluça, sob a noite, ao longo da campina, 

imprecações tremendas. 
 

Há uma historia má, tetérrima e funesta  
montão de escombros; 

e o povo sonhador de pânicos lhe empresta 
uma vida de assombros. 

 
Epílogo cruel de atroz reminiscência, 

uma cruz mutilada 
põe da lenda fatal a vaga reticência 

ao pé da encruzilhada... 

 
 

IMPASSÍVEL 
 

Ainda que a dura e acerba dor sofrendo  
e muito embora o amargo fel provando,  

raro vereis o pranto meu correndo,  
raro vereis meu coração pulsando. 

 
Porque das desventuras me defendo, 

odes, versos e rimas burilando, 
e todo o fel do meu pesar vertendo 

nas estrofes que vivo entressachando. 
 

“Zomba talvez!” direis, “Falta-lhe o senso!”  
porque pensais de modo bem diverso,  
porém, daquele por que falo e penso. 

 
Sabei que a Dor é um animal perverso  

que eu domestico, que eu subjugo e venço, 



25 
 

 soando o rude cálamo do Verso. 
 

 
 

LUTA 
(A L. Cassiano Junior) 

 
Fugiu-me a doidejante e alegre fantasia!  

Embalde exerço a pena e ao tédio meu resisto!  
Foi-se-me a inspiração, decerto... E todavia  

neste aturado afã de produzir insisto! 
 

Sai-me indômito e mau sobre o papel malquisto  
o metro burilado e dócil que escandia.  

Tolhe-me um desalento estúpido e imprevisto  
esta pena que range a revel ironia! 

 
Mas, subjugando a ideia à forma, a venço e tomo  

de novo. E volto ao fim. Do fim para o começo  
ando... Trabalho vão! Vã tentativa! Como 

 
me sinto estéril, fraco ! E como me aborreço! 

em vendo uma outra vez o verso ao metro avesso,  
a rima que me escapa e a ideia que eu não domo! 

 

 
 

PORÉM... 
 

...Porém direis “É pérfido o sorriso 
que nesse lábio contrafeito esvoaça; 

há muito fel decerto nessa taça 
que afetas esgotar com alegre riso.” 

 
E, pois, julgais que a máscara improviso,  

por que a túnica envergue da chalaça,  
histrião boçal, e cachinando faças  
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da rima álacre tilintar o guizo! 
 

Seria parvo e singular desplante, 
farsa cruel e estúpida seria!... 

Por que estranhais que a juventude cante 
 

(se o canto é próprio até da juventude!) 
e sonhe e exulte e se enterneça e ria 

na pletora da força e da saúde?! 
 

 
 

DE LONGE 
 

E foi depois de tanto mal passado, 
sem que ainda o amargo fel provado houvesse,  

que sei que o gozo tanto mais buscado,  
tanto mais caro – mais nos apetece. 

 
Argonautas, que vão-se ao celebrado  

Cipango onde o áureo velo resplandece,  
somos: o gozo de maior agrado 

é sempre o que de esforços mais carece. 
 

Agora que a distância nos separa, 
hoje que nos separa o exílio austero, 
mais querida te tornas e mais cara. 

 
E eu que as perdidas forças retempero,  

quanto mais longe fores e mais rara,  
mais te apeteço, mais te almejo e quero! 

 

 
 

BODAS CELESTES 
 

Noite tranquila e silenciosa. Esplende, 
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ao longe, a luz da próxima alvorada. 
Da via-láctea sobre o céu resplende 

a chamejante túnica estrelada. 
A terra os sonhos mórbidos tressua  
e as seivas fortes pelo campo flóreo.  
Dançam estrelas pelo espaço. A lua  

deslumbra os lagos num clarão marmóreo.  
Envolta em véus e gazes, a neblina 

touca as nevoentas grimpas da montanha.  
Jaz silencioso o cavo mar. Domina  

terra inteira uma harmonia estranha.  
Nem o rumor mais leve! O bosque  

dorme sob a perene irradiação noturna; 
há nas florestas um silêncio enorme, 

o vento cala a rude voz soturna: 
só virentes árvores frondosas 

avançam sobre as túmidas alfombras, 
nas clareiras da selvas nemorosas,  
a projeção fantástica das sombras.  
E sob o calmo e largo firmamento,  
das estrelas aos místicos fulgores,  

paira o Silêncio, asas abrindo ao vento,  
no sono excelso e vago dos condores.  

Torvo, plúmbeo, glacial, em tudo impera.  
Embora! a voz eterna, pois, se exala; 

e do silêncio na mudez austera 
eterna a voz da natureza fala! 

À luz radial dos astros impassíveis  
flutuam pela solidão etérea 

as formidandas vozes indizíveis  
que povoam o sono da matéria,  

como um clamor de trépidos afagos,  
de crebros beijos e de etéreos ninhos... 
Treme o cristal puríssimo dos lagos.  

Riem flores à beira dos caminhos.  
No silêncio da noite alguém desliza  

das áureas messes pela ondeante face,  
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como se o ruflo matinal da brisa 
as orvalhadas flores agitasse. 

Um ninho acorda; agita-se o arvoredo  
da viração ao módulo bafejo; 

uma harpa soa pelo bosque a medo,  
o vento ensaia o seu primeiro harpejo.  
Dentre a purpúrea concha do nascente,  

de róseos tons e claros véus coberta,  
avança a madrugada transparente  
sobre a janela do horizonte, aberta.  

Uma fanfarra, súbito, reboa, 
de claros trilos aurorais sonora,  
e pela selva adormecida ecoa,  

crebra, a risada olímpica da aurora.  
O mar estua. A selva rumoreja  

Golfam da gruta as cristalinas fontes.  
A luz nascente e matinal flameja  

atrás dos altos píncaros dos montes. 
Nas orgias do aroma a flor acorda. 
A luz cintila pelo orvalho asperso. 

Liras despertam ecos, corda a corda. 
Canta a harmonia o seu primeiro verso... 

No céu sereno, entanto, a derradeira 
estreita fecha as pálpebras, sonhando; 

a via-láctea vai, qual uma esteira 
de luz desfeita, aos poucos desmaiando. 

E vai-se a noite. Pelo bosque intensa 
a luz penetra pouco a pouco. E em roda  

a natureza, em harmonia imensa,  
toda desperta, estremecendo toda. 

 
II 

O LUAR (adormecendo) 
O bosque está sonhando. 

 
O BOSQUE (despertando) 

A luz, surgindo, 
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desliza à flor da resplendente seara, 
 

O GATURAMO 
Vai o céu das estrelas se despindo 
e toda a linha do horizonte aclara. 

 
O LOTO 

Febril, velando pela noite afora, 
entanto, avança a sideral orgia. 

 
O BOSQUE 

Arde no oriente a púrpura da aurora. 
 

O LAGO 
Vai, pouco a pouco, despertar o dia. 

 
O LUAR 

Envolvidas nas túnicas flutuantes, 
nas clâmides de luz ideais e belas, 
das danças nas coreias delirantes. 

giram no espaço as pálidas estrelas. 
 

O LOTO 
Trazem flores de neve nos toucados, 

áureos festões e lúcidos diademas 
e sapatinhos de coral, ornados 

de celestiais e cintilantes gemas. 
 

VÊNUS 
Quem entra o céu? Que agitação é esta  

que cuido ouvir nos côncavos profundos?  
Que bacanal ou portentosa festa  
os sóis e os planetários mundos? 

Que novo sol oriundo do horizonte 
vem receber o lúcido batismo 
da via-láctea na sidérea fonte 

que catadupa pelo excelso abismo? 
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III 

ARCTURUS 
Vamos, ó flor! Levanta-te e caminha.  
O dia já desponta. É tarde. Vamos!  

vamos, esposa minha, estrela minha,  
sonhar no ocaso o mito que sonhamos:  

porque é o ocaso o leito perfumado, 
onde os sonhos dos noivos venturosos 

tecem um nebuloso cortinado, 
estrelado de pontos luminosos. 
Sob a tenda do pálido Crescente 

vem repousar no tálamo de prata: 
ama o desejo a sombra transparente, 

onde o pudor das almas se recata. 
Bela princesa, vem ouvir comigo 
a sinfonia harmônica dos beijos, 

vem pôr da bruma sob o opaco abrigo 
os meus desejos mais os teus desejos... 
Louca! Não chores! Que loucura a tua! 

Quem poderia te espreitar no leito, 
ver-te a garganta inteiramente nua 
e nu teu corpo olímpico e perfeito? 

Deixa que eu tire o véu dessa cabeça 
onde escorrem translúcidos novelos, 

e que teu corpo nu desapareça 
no turbilhão astral de teus cabelos: 

deixa que brilhe ao meu olhar surpreso 
o róseo tom da pele branca e fresca, 
e que de assombro religioso preso, 
beije essa mão etérea e principesca: 

deixe que eu tire aos lácteos pés pequenos 
dois sapatinhos que uma estrela calça: 
Vendo-os teria um dissabor a Vênus 

que o paganismo nesciamente exalça... 
Queima-me as veias da volúpia a chama: 

a minha boca de desejos arde... 
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Bem vês a lava que meu peito inflama, 
ao rude tom da minha vós covarde! 
Deixa que eu goze meu febril anelo 
nas curvas dóceis dessa carne pura, 

ó tu, ventura de meu sonho belo! 
ó tu, meu belo sonho de ventura! 

Ó minha flor! já canta a luz do dia... 
O nosso afeto, o nosso amor gozemos,  

e neste sonho pela fantasia, 
como num barco pelo azul voguemos. 

 
IV 

Desde essa noite, quando há casamento  
do Luar no palácio de cristal,  

dançam estrelas pelo firmamento,  
nas coreias do Ritmo Universal. 

 

 
 

A MÚMIA DO CACIQUE 
 

Naquele vaso fúnebre de argila 
é que o feroz guerreiro, audaz outrora,  
valente e altivo – encarquilhado agora,  
na paz da morte aos poucos se aniquila. 

 
Do extinto lume aceso na pupila 

foi-se-lhe a vida; inanimado embora, 
o seu olhar a solidão devora 

numa explosão de cólera tranquila. 
 

Jazem-lhe aos pés os seus troféus. Grosseiro  
cocar de plumas marca-lhe o compasso  

do rude canto bárbaro e guerreiro. 
 

Rija a cerviz apruma-se arrogante, 
como ainda outrora no combate, e o braço  
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a clava empunha, válido e possante. 
 

 
 

MANITÓS DA TAPERA 
 

Do antigo bosque na mudez austera, 
longe das sanhas das paixões, da insana 

guerra e dos uivos da fereza humana, 
jaz solitária a fúnebre tapera. 

 
Perto um arroio sob os festões de hera 
desliza a medo, e junto à fonte a liana, 
o junco, o lírio agreste e a agreste cana 

viridecem ao sol da primavera. 
 

Mas o silêncio fúnebre e pressago 
da solidão inóspita apavora: 

Há na floresta como um sono vago; 
 

a linfa para; quedam-se as folhagens; 
e pelos robles da floresta afora 

rondam na sombra os manitós selvagens. 
 

 
 

MORTE DE ITA 
 

Ita, o guerreiro, é velho e silencioso. 
Seu cavo olhar nostálgico e nuvioso 
se extingue à flor da mádida pupila;  

verga-se-lhe o tronco; aos poucos se aniquila  
o seu vigor antigo; inerte e lasso  

pende-lhe exangue o musculoso braço  
que agora a frecha alígera atormenta. 

Na brônzea face cava e macilenta 
os longos anos rápidos traçaram 
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sulcos que as dores mais aprofundaram. 
Da basta cabeleira a neve espessa 

lhe envolve o peito, cinge-lhe a cabeça, 
e até a ilharga e aos vigorosos flancos 

tombam anéis de seus cabelos brancos. 
Ante os seus olhos da passada glória, 
como clarão, iluminou-se a história. 
Como era bela! Ao despontar do dia, 
que estranha luz, que música alegria 

iluminava o claro céu profundo! 
Que canto enchia harmônico e jucundo  

do firmamento a côncava redoma!  
Que linda cor, que penetrante aroma 
andavam céu e bosque eterizando! 

Que estranhos sons de pássaros o bando  
clarinizava na soturna brenha, 

onde da inúbia a bronca voz roufenha 
chamava as tribos aos afãs da guerra! 

Uivava a grita; estremecia a terra; 
setas fugiam pelo espaço afora; 

e a sua maça rápida e sonora 
ia lançando a morte, o horror, o espanto  

sobre o inimigo apavorado, enquanto  
rouco o clamor do maracá tremendo  

ia mais vasto e rábido crescendo! 
Mas, ó visões dos dias já passados, 

por que acendeis-me os olhos apagados 
a ler da vida os pérfidos arcanos? 

Por que trazeis-me dos primeiros anos 
a carinhosa e desbotada imagem? 

Por que mostrais-me a pérfida miragem  
que um frágil sopro apenas desvanece?  

Nesta alma êxul e fria não floresce 
mais a roseira da ilusão fugace. 

Tudo se obumbra, apaga-se, desfaz-se 
junto ao silêncio da decrepitude. 
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Cala-te, pois, ó voz da juventude! 
 

A noite clara estende-se infinita 
no calmo céu. As tribos dormem. Ita, 

o ancião, ascende aos flancos da montanha. 
Há nos seus olhos uma luz estranha. 

A passo tardo e trôpego caminha. 
Em derredor das nuvens se avizinha 

o pico excelso. Ao longe, sobre um monte  
a aurora rasga as linhas do horizonte.  

Ressoa já um arrulhante harpejo,  
como o rumor dulcíssimo de um beijo. 

O céu se aclara num rubor suave, 
tingindo um bosque e despertando uma ave; 

e a luz do dia sobre o azul suspensa  
golfa, afinal, numa explosão imensa.  

Sentindo, entanto, avizinhar-se a morte,  
ele, o guerreiro, o valoroso, o forte,  
a quem jamais os golpes abateram, 
e que os anos impávidos venceram 
– Ita, voltado para a luz do Oriente,  

morre serena e majestosamente,  
como um condor de luz extasiado,  
no pedestal da cúspide pousado. 

 

 
 

RONDA DOS ESPECTROS 
 

Ó tu que vás ao declinar do dia 
pela deserta e solitária estrada, 
a noite desce próspera e esfuzia 

na brenha a voz da frígida nortada! 
 

Junto à escarpada cúspide sombria 
do árido monte, ao pé da encruzilhada,  

sobre uma cova legendária e fria,  
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há uma cruz fendida e mutilada. 
 

Diz-se que em noites de amavio, quando,  
às horas mortas, a erma selva acusa  

choros pressagos de um clamor nefando, 
 

rondam espectros pela mata escusa, 
luz do luar sonâmbulo, valsando 
na solidão da brenha circunfusa! 

 

 
 

O ACAMPAMENTO 
 

De noite a sombra silenciosa e estranha,  
como um abutre, pousa da montanha  

na tenebrosa cúspide escarpada.  
No céu sequer a pálpebra dourada 

de um astro vela. Pelo azul somente 
a lua escorre silenciosamente 
a sua vaga e morna claridade. 

Do estranho sítio a mesta soledade 
mais se avoluma à triste luz sombria 

da lua em funeral. Uma agonia 
vasta e silente em roda. Ao longe bronca,  

na escarpa, a voz da ventania ronca,  
e o cavo mar ressona vigoroso 
numa ereção torácica de gozo. 

E pela noite adiante quando a treva 
mais se condensa, súbito se eleva 

sobre a montanha uma esplendente flama. 
O formidável píncaro se inflama, 
arde abrasado e lume reverbera. 

Da chama o largo vômito prospera 
pelo arredor trevoso, despertando 
das brutas feras o tranquilo bando. 
Arde a cratera acesa, e o vasto lume 
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abrasa o vale o alcantilado cume 
e da montanha a gigantesca sombra, 

imensa e vasta, avança pela alfombra. 
E, enquanto dorme em torno da fogue 

a errante tribo nômade e guerreira, 
rugem as feras nas esconsas furnas, 
apostrofando às virações noturnas. 

 

 
 

MUGITUSQUE BOUM 

 
Placidamente, ao declinar do dia, 
sobre a tristeza lírica dos prados 
a noite desce murmurante e fria, 
dos solitários montes escarpados. 

 
Tudo repousa. E na mudez sombria, 
na solidão dos ermos descampados, 

aqui e além, estende-se à porfia 
os grandes bois pacíficos deitados. 

 
Nos ternos olhos mansos e piedosos 

se abismam sonhos do luar dormente 
a paz dos vastos campos silenciosos. 

 
A noite desce. E todos lentamente, 

graves, solenes, amplos, majestosos, 
mugem pausada e prolongadamente. 

 

 
 

ÉGLOGA 
(A Artur Azevedo) 

 
I 

Aqui, fugindo à estiva calma ardente, 
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à sombra deste plátano te abrigas;  
aqui marulha a tímida corrente  

onde do sol molesto a luz mitigas. 
 

Já que rumina o teu rebanho, vamos 
cantar as coisas gratas aos pastores: 

– os velhos robles, os frondosos ramos, 
o prado, os bosques, os vergéis e as flores. 

 
II 

Se a minha voz acaso te deleita, 
invocarei a tímida Camena 

que a lira pulsa e ao lábio meu ajeita 
a agreste canoa de sonora avena. 

 
Eu cantarei da bela Lídia esquiva 
– esquiva e fera – a divinal beleza;  

bela qual Vênus imortal e altiva  
fera da Líbia na cruel fereza. 

 

 
 

DOCE PASTOR, O TEU PESAR MODERA 
 
I 

Doce pastor, o teu pesar modera, 
para que possas antes deleitar-me. 
Pela dos ventos vesperais tempera 
sonora a voz do teu sonoro carme. 

 
Pois se a que adoras é ingrata e astuta 

e insensível a todos os pesares, 
por que te queixes, nem sequer te escuta, 
 não te escutando por que te queixares? 

 
II 

Aonde vos levam os fatais enganos  



38 
 

da juventude, ó louca mocidade. 
Tanto mais doem n’alma os desenganos,  

mais nos apraz curtir esta saudade! 
 

Como a efusão da lágrima a tortura 
à dor desfaz, que punge e que escrucia,  

assim falar da própria desventura  
mais nos consola, mais nos alivia. 

 
Se acaso um Fado ou fementido Nume  

de uma paixão ferir-me tão funesta,  
não logrará tirar-me um só queixume  

desses que o tom do teu pesar te empresta. 
 

Já que abandona a desdenhosa Lídia 
o teu amor solícito à facécia, 

que nos festins o teu desprezo olvide-a,  
noutra aventura mais feliz esquece-a. 

 
II 

Ingênuo e fátuo! Como hei de esquecê-la 
 e aos seus encantos e tesouros raros 

– dia mais bela do que as Graças – ela  
uma epopeia olímpica de Paros? 

 
Ela que tem a forma junoniana 

da bela deusa altiva e enamorada, 
e que tão bela quanto desumana 
dir-se-ia ser no mármore talhada! 

 
Quando te exaltas em querê-la,  

e quanta magia empregas para assim pintá-la!  
A tua voz apaixonada encanta, 

encanta o ouvido o som da tua fala. 
 

Recebe, pois, em honra do teu canto 
sonoro e terno esta dourada taça 
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e cíprio mosto cheia. Esgota-a, enquanto  
o sol declina e a calma estiva passa. 

 

 
 

DUO 
 

Erro, buscando, cego embora, 
a branca luz da madrugada. 

A noite eu sou; tu és a aurora, 
amada. 

 
Sonhos da noite estrelada, 

sonhos de amor; 
canções da cor da alvorada, 

canções de amor! 
 

Ai, que tristeza, ai, que tormento! 
Tenho na treva a alma perdida. 

É teu olhar meu firmamento,  
querida. 

 
Astros da noite estrelada 

de seu olhar 
dai-me a esmola constelada 

de seu olhar. 
 

Morro de frio e de cansaço 
Oh! noite fria e tenebrosa! 

Dá-me o calor de teu regaço, 
formosa. 

 
Dá-me essa noite estrelada 

do sonho teu; 
estende-me a asa dourada 

do beijo teu. 
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Amada, vem. A luz do dia 
não tarda a rir nas leiras... Arde 

meu peito... Canta a cotovia. 
É tarde! 

 
É tarde! A noite estrelada  

desce do céu. 
Há uma boda encantada, 

além, no céu 
 

Amada, vem. Do céu nuvioso 
a noite vai-se. A aurora esplende: 

seu grande beijo luminoso 
resplende. 

 
Vem sob a noite estrelada, 

querida. Vem 
à janela enluarada.  

Desperta e vem! 
 

 
 

ATRAVÉS DA FLORESTA 
 

Atra noite outonal. Como feroz lamento,  
através da folhagem, 

corta o silêncio a voz aspérrima do vento  
indômita e selvagem. 

 
Cresce o estranho furor da regida nortada, 

e todo o bosque umbroso 
agita-se a tremer sob a luz argentada 

do almo luar nuvioso. 
 

E adormece o luar na tristeza infinita 
da solidão nefária, 

E pelo bosque umbroso abre-se a branca fita  
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da estrada solidária. 
 

De súbito um tropel ressoa sobre o tope 
de uma escarpa distante, 

e um cavaleiro avança a rápido galope 
pela floresta adiante. 

 
Traz erguida a viseira e de um penacho branco  

se adorna o capacete; 
pendente do talim cimitarra o flanco 

castiga do ginete. 
 

E através da floresta e da negra espessura,  
polido e reluzente, 

brilha o frio metal da rígida armadura 
vertiginosamente. 

 
Rebrama a voz do vento aspérrima e funesta  

e galopando passa 
pela estrada silente, através da floresta, 

fantástica a couraça. 
 

Cessa do vento a voz e treme o roble antigo  
e clama o bosque inteiro: 

–“Aonde vás, aonde vás, alucinado amigo,  
sinistro cavaleiro?” 

 

 
 

CHAPELIM VERMELHO 
 

Chapelim Vermelho, cabazinho cheio, 
aonde vás agora, sem nenhum receio, 

quase noite, aos montes, indefesa e só? 
 

– Vou levar toucados cor dos alvos linhos,  
vou levar regalos, vou levar carinhos,  
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vou levar recados para minha avó. 
 

Chapelim Vermelho, atende que há bruxedos  
perto da floresta, perto dos rochedos,  
onde jaz um morto junto de uma cruz. 

 
– Não receio as bruxas nem aos seus encantos,  
não receio os mortos nem aos seus quebrantos,  

não receio o lenho em que floriu Jesus. 
 

Chapelim Vermelho, jazem entre as heras  
venenosas serpes, há no bosque as feras,  

há bulcões à noite mais o furacão, 
 

– Dentro do regaço trago um relicário,  
tenho um amavio tão extraordinário,  

que não fujo às feras, nem as temo, não! 
 

Chapelim Vermelho, Chapelim Vermelho! 
Pequenina louca, atende ao meu conselho 

a tardinha vai se desmaiando já. 
 

– Não embargam crentes esses teus temores,  
que me importa a noite mais os seus horrores,  

se minha avozinha tão doente está? 
 

Chapelim Vermelho pela estrada afora, 
Chapelim Vermelho lá se vai agora, 

tão ligeira e alegre como um rouxinol. 
 

Quando chega à casa da avozinha doente,  
noite já fechada – como está contente! –  

nem um raio de ouro! Já se pôs o sol! 
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ROMANCE DE DONA BRANCA 
 

Ardem os círios alvos da capela 
e os sinos tangem dobres a finados.  

Por que não mais a luz do olhar estrela  
de Dona Branca os olhos assombrados? 

 
Jaz o castelo desolado e frio, 

ardem archotes na capela ardente. 
Que mão quebrara o místico amavio 
de Dona Branca pálida e clemente? 

 
Soluçam pajens e soluçam aias 

junto ao caixão da castelã finada. 
Por que te quedas flor? Por que desmaias,  

ó Dona Branca pálida e magoada? 
 

Todo o solar é quedo e taciturno. 
Espectros andam pelos aposentos. 

Por que ocultaram sob o véu noturno 
de Dona Branca os traços macilentos? 

 
Lento o luar notívago se apruma 

por entre as nuvens, pelo céu afora. 
Por que a espectral e clara cor da bruma  
de Dona Branca a flor do rosto esflora? 

 
Ladra a matilha dos mastins; um passo  

rápido soa pelo parque umbroso.  
Quem vai cingir num derradeiro abraço  

de Dona Branca o corpo vaporoso? 
 

Próximo o passo na alameda, entanto, 
avança; e súbito abre-se uma porta... 
Eia, Dom Gil! Por que tardaste tanto? 
Ai! Dona Branca, a tua noiva, é morta! 
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O CASO DE D. INÊS 
 

Dona Inês vem a desoras 
ao parque do seu solar. 

Tão pálida! Por que choras, 
princesa do Montealvar? 

 
Estrela, por que descoras, 

Por que palpitas, luar? 
 

Canta o amor, e a cotovia 
sente-se errante pelo ar. 

Longe, uma estrela, dir-se-ia 
Como um pássaro, trilar. 

 
E Dona Inês que porfia 
a ouvir a voz do luar! 

 
Como um pesado obelisco, 

levanta-se ao pé do mar, 
um minarete mourisco, 

E longe, sempre a brilhar. 
 

Como um dourado asterisco 
estrela ao pé do luar. 

 
Dona Inês sempre ao relento, 

vestida do verdemar. 
Que frio, Jesus! Um vento 
– que frio! – de assassinar! 

 
Em cima, no firmamento 

ainda a estrela, ainda luar! 
 

Sinos de toda a Castela 
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sinistros a badalar! 
Por que finou-se a donzela 

tão pálida e singular? 
 

Finou-se à voz do uma estrela; 
finou-se à luz do luar. 
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