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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 



ÍNDICE 

 
 

 

ALGO MAIS: Sousândrade, o poeta maldito............................... 

 

Crescente............................................................................................ 

Lilium convallium. ............................................................................. 

Ave Maria........................................................................................... 

Carmen............................................................................................... 

Flor das ruínas................................................................................... 

Maria................................................................................................... 

Donde vens? ..................................................................................... 

Tardes na ilha.................................................................................... 

Mademoiselle.................................................................................... 

Deserto................................................................................................ 

Leila..................................................................................................... 

Morta de amor................................................................................... 

Crepusculares.................................................................................... 

Limbos................................................................................................ 

Recitativo........................................................................................... 

Estâncias............................................................................................. 

Voar..................................................................................................... 

Saudades no porvir........................................................................... 

Sedução............................................................................................... 

Arrependimento............................................................................... 

Casuarinas.......................................................................................... 

Flores do ar........................................................................................ 

Miosótis.............................................................................................. 

Sultana do rouxinol.......................................................................... 

Elos quebrados................................................................................. 

Vascas do justo................................................................................. 

Soneto................................................................................................. 

Esperar................................................................................................ 

Da meia-noite.................................................................................... 

Limões cheirosos............................................................................... 

Eu vi a flor do céu............................................................................. 

1 

 

3 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

23 

23 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

35 

37 

39 

39 

40 

41 

42 

43 

43 



Aninhas.............................................................................................. 

Morreres? .......................................................................................... 

Sons e aromas.................................................................................... 

Isabel de Espanha............................................................................. 

Vinte e Oito de Julho........................................................................ 

To Ignez. ............................................................................................ 

44 

45 

46 

48 

50 

51 
 



1 

 

 
 

 
SOUSÂNDRADE, O POETA MALDITO 

 
Eu já conhecia Sousândrade "de nome", quando José Chagas, há uns 
dois anos, falou-me da poesia desse estranho poeta maranhense e do 
crescente interesse que ela vinha despertando, sobretudo no sul do 
país. 
 
Sousândrade nasceu em 1833, em Guimarães, e faleceu em São Luís 
— considerado "louco e maníaco" — em 1902, sendo necessários 
sessenta anos, após sua morte, para que sua obra fosse considerada 
a que "mais se aproxima, tanto pelas audácias formais como pela 
sofrida humanidade, da atmosfera rarefeita da poesia 
contemporânea, que assim encontra, na complexidade humana do 
poeta maranhense, um dos seus mais surpreendentes precursores". 
 
Sousândrade vivendo em São Luís, não se conformou com o 
classicismo de sua formação e tentou conciliá-lo com o romantismo 
de sua época. Logo seria considerado original, tanto pelos temas que 
preferia, como pela forma de tratá-los. Viajou pela Europa, Norte da 
África e Oriente Próximo, retornando ao Brasil (quando publicou 
seus primeiros livros) e finalmente seguiu para os Estados Unidos, 
onde permaneceu longo tempo, e quando trabalhou no seu mais 
famoso poema "O Guesa", que veio ao público pela primeira vez em 
Londres, em 1881. De volta a São Luís, integrando-se na vida 
pública, tentou criar aqui uma Universidade. Os últimos anos do 
poeta "maldito" foram de extrema miséria e solidão. Até sua filha, 
não lhe suportando o gênio, abandonou-o sozinho na bela chácara 
da Vitória, à beira do rio Anil. Sua figura, nas ruas de São Luís, era 
de verdadeiro tipo popular, motivo de gracejos e pilhérias e os 
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moleques atiravam-lhe "motejos e pedras", sendo necessária às vezes 
a interferência das autoridades. 
 
Semana passada tive a alegria de ver uma das mais felizes 
iniciativas do Departamento de Cultura do Maranhão, um 
"Memorandum" em homenagem ao incompreendido autor de "O 
Guesa", poema com o qual Sousândrade pensou "representar a 
complexa visão dramática que tinha do mundo" e descrever "o 
destino trágico do poeta, tanto na dimensão pessoal, como social". O 
poeta é um ser sacrificado e um predestinado que não se deve 
afastar da luta contra todas as formas de opressão. E sobre uma 
certa circunstância social, na qual "as relações de produção 
hostilizam os ideais humanísticos", os dois irmãos paulistas do 
chamado "Grupo Concreto" — Augusto e Haroldo de Campos —a 
quem devemos em parte a "descoberta", considerada no seu 
"Sousândrade: o terremoto clandestino", que o poeta maranhense 
"lançou a uma problemática internacional, à luta anticolonialista, 
buscando uma conscientização de americanidade em termos 
continentais e denunciando premonitoriamente as contradições do 
capitalismo" — conseguindo assim, ao mesmo tempo, uma poesia 
que os dois irmãos paulista chamaram de "poesia simultaneamente 
engajada e de vanguarda". 
 
Também considero imperdoável "esse escândalo de 
irresponsabilidade brasileira"quanto à obra de Sousândrade, escrita 
há mais de um século e somente agora revista, sentida e amada. 
Perdoa-se menos isto, que se perdoaria aqueles de seu tempo que, 
vivendo na estreiteza local, não lhe souberam entender o verso, 
avançando demais, confundindo loucura com genialidade. 
 

--- 
ARLETE NOGUEIRA DA CRUZ 

Jornal do Maranhão, 7 de maio de 1967. 
Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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SELEÇÃO DE POEMAS 

 
 
 
 

CRESCENTE 
Grata estação dos amores, 
Abrigo dos que o não tem. 

 

Gonçalves Dias 
 

Doce brisa suspirando, 
Tremem os seios do horizonte; 

Pela alva noite cantando 
Acordam, de quando em quando, 

As aves, de monte em monte. 
 

Noiva de tantos amores, 
Que tens tão límpido véu! 
Abre-o por estes pendores 

Recamados de verdores 
Fulgindo orvalhos do céu, 
Noiva de tantos amures, 

Que tens tão límpido véu! 
 

À luz tua adamantina 
Se enternece o coração 

Da virgem, que inda menina 
Para os amores se inclina 

Por inocente afeição: 
E das sombras do arvoredo 
Realça o violão do amante; 

 
Aprende a noite o segredo, 
Que mal entendera a medo, 
Suspirando a bela infante. 
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E das sombras do arvoredo 
Realça o violão do amante. 
Lá do teu nimbo azulado 
Nos mansos ares velando, 

Como um pensamento alado 
Na imensidade arrojado, 

Os pés do Trono beijando, 
 

Tu nos desertos conduzes 
A leda tropa a cantar 

Por que noites! Com que luzes 
De imagens tu não seduzes 
Meigo o perdido a cismar! 
Tu nos desertos conduzes 

A leda tropa a cantar. 
 

Com teus nitentes candores, 
Alva açucena do céu, 

Enfeitiçando-se as flores 
Puras nos sonhos de olores, 

Vestem teu límpido véu; 
 

E com a branda claridade 
Pendida a fronte se eleva; 
Teus raios fazem saudade, 
Intima e doce a amizade, 
Linda de enlevos a treva. 
E com a branda claridade 
Pendida a fronte se eleva. 

 
Sobre a prata da corrente, 
Concha encantada domar, 

Teu semblante transparente 
Vai da pátria o que anda ausente 

Mui saudoso contemplai: 
Nos espelhos refletidos, 
Da luz no imenso fulgor, 
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Torna a ver dos céus perdidos 
Us grandes astros luzidos 
Dos grandes dias do amor; 

Nos espelhos refletidos, 
Da luz no imenso fulgor. 

 
Bela coroa, astro fagueiro, 
Deusa da alma atribulada, 

Voa aos braços do cruzeiro, 
Solto o manto dos luzeiros i 
De setembro, ó doce amada! 

 
Eu aprendi a adorar-te 

Das águas no isolamento, 
A querer-te, a namorar-te, 

A ter ciúmes de Marte, 
Que eu vejo neste momento —  

Como aprendi a adorar-te 
Das águas no isolamento! 

 

 
 

LILIUM CONVALLIUM 
 

Tem mel no aroma, dor 
Na cor. 
O lírio. 

 

Garrett 
 

Deus! como é bela esta terra! 
Que saudade nos cantores! 
Que de aromas nos vapores 
Dentre o crepúsculo e o luar! 

Que sentir tão delicioso 
Neste enlevo de pureza —  

Nos seios da natureza 
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Tão alvo lírio a brilhar! 
 

Inocente dos amores, 
Meiga flor; cândido lírio, 
Que tão piedoso martírio 

Levantas no coração: 
Porque na alvura sem mancha, 

Nesta infantina alegria, 
Por feiticeira harmonia 
Inspiras tu compaixão? 

 
Ai! açucena dos campos, 

Doce afagada menina 
Tão contente d atua sina, 

Tão longe e alheia do mal, 
Por quê? — Mimosa dos risos, 

És semelhante ao suspiro, 
Que se perde no retiro 

Como te inclinas no vale. 
 

 
 

AVE MARIA 
 

 — 't is the hour of love! 
 

Byron 
 

Enamorado enlevo 
Da saudade maviosa difundida 

Na solidão dos montes, 
Na palidez morena enternecida 

Dos ermos horizontes! 
 

Emudecendo aquieta-se 
A menina, interrompe os seus brinquedos, 

Quando na ermida escuta 
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De Ave-Maria os sons piedoso-ledos 
Com que a campa nuta. 

 
E, lírio perfumado. 

As mãozinhas juntando à face bela, 
Religiosa a inclina, 

Enlevados os olhos para a estrela, 
Sua imagem divina... 

 
Tremem-lhe os puros lábios 

Na prece virginal — ouve-a, me o Deus! 
Porque ela é sozinha 

Na terra, porque são os mimos teus 
A cândida orfãzinha. 

 
Com risonha meiguice 

Esta contente, qual se Deus a ouvira; 
Beija a materna mão, 

Retouça no ombro amado, olha, suspira 
Olhando a solidão. 

 
Crepúsculo sombrio, 

Da natureza alma contemplada 
Nos espelhos dos mares. 

No semblante da virgem namorada 
Prolongando os olhares. 

 
 

 

 
CARMEN 

Nons voguions en silence. 
 

Lamartine 
 

……………………………………… 
 

E pois que me ouves, cala 
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A tanta dor amarga, 
Que prende, morde e larga 

Nossa alma no deserto. 
Aqui, perdido, incerto, 

A vida se me exala 
Como este mar, que estala 

Na proa do escaler: 
Mas, como as ondas correm. 
Se os dias vão-se e morrem, 

Escuta e crê, mulher: 
 

Não choro as lindas luas 
Do Rio de Janeiro 

Nas sombras alvas, nuas 
Nos vales e no outeiro... 
Oh! como eram suaves 

Ali nas espessuras 
O doce amor das aves, 
A flor das ervas puras, 

E o vento os meus cabelos 
Volvendo aos voos belos! 

 
Um dia em Guanabara 

Cismando, em meu rochedo, 
A noite muito cedo 

Em mim se repassara... 
Oh! meus amores!... Quando 

As luzes cintilando 
Vieram do nascente, 

Em vão, passasse a gente, 
Que a sombra não achara. 

 
Deixei as minhas rosas 
E as praias arenosas, 
Até hoje por aqui —  

E lembram-me essas coisas, 
Como alvas mariposas 
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Voassem dentro em mi. 
 

 
 

FLOR DAS RUÍNAS 
 

Eram as tristes ruínas 
De uma cidade deserta 

E um a rosa branca, branca 
Nessas ruínas aberta. 

 
O cansado viandante 
Parava no fim do dia, 

Em torno olhava os destroços, 
E a flor olhando, dizia: 

 
Sempre cresceis nestes climas, 

Anjos da benção dos céus, 
Que luzes suis na agonia, 
Risos no exílio dos réus. 

 
— Sois as belas peregrinas 
Visões de sombrio olhar, 

Cuja fronte se ilumina 
Como as espumas do mar; 

 
Cujos cabelos escuros 

Ondulados na alva mão 
Cintilas vibram de luzes 
Como os raios do verão. 

 
Habitante enamorada 
Destes ermos a alvejar, 

Deixa que eu vá meu caminho 
Enquanto aclara o luar. 

 
— E fugir não sei do encanto, 
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Das alvas sombras da flor —  
Túmulos meus, tão formosos! 
Mortas, que matam de amor! 

 
Quem deu-vos, flor dolorosa, 

Falar assim de paixão 
Nessa magia do gelo, 

Com a frieza e a sedução? 
 

Nessa implacável brancura, 
Que à mente o siso arrebata, 
Que amor inspira e condena, 

Que é Deus, que cria e que mata?! 
 

Porém, longe o viandante, 
Se inda a flor das ruínas vê, 

De amor tamanho delira, 
Que já perdido se crê. 

 
Pois como a cinza alvejante 

No seio a brasa sepulta, 
E como dentro das sombras 

O lume eterno se oculta, 
 

São da imagem, que encerramos 
Na alma, a alvura da flor 

E as sombras, que se derramam 
Dos olhos cheios de amor. 

 

 
 

MARIA 
 

Onde foram os encantos divinos, 
Onde a crença de eterna magia, 
Fonte meiga da luz e dos hinos, 
Onde estas? onde foste, Maria? 
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Tens a fronte que tinhas na infância, 
Pura e branca, inda toda harmonia: 

Mas, da bela inocência a fragrância... 
Onde estas? onde foste, Maria? 

 
Ter em ti eu pensava encontrado 

Meu sublime ideal da poesia; 
Encontrei a mulher em seu fado —  

Onde estas? onde foste, Maria? 
 

Se hoje choro, aos que estavam descentes 
Já mostrei meu amor na alegria: 

Terno orgulho dos dias contentes, 
Onde estas? onde foste, Maria? 

 
Onde foste? onde foste? — procuro 
O que na alma cantando te ouvia, 

E já temo de ouvir-te — e murmura: 
Onde estas? onde foste, Maria? 

 
Onde foram os divinos encantos, 

Onde o mundo em que eu dantes vivia? 
Porque a fonte do riso é dos prantos? 

Onde estas? onde foste, Maria? 
 

 

 
DONDE VENS? 

 
Glória dos olhos, dor dos e orações. 

 

Lusíadas 
 

Donde vens, triste formosa, 
Que eu vejo sempre a me olhar? 

Eu amei outrora... uns olhos 
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Que assim paravam a amar... 
Volta a quem deste os encantos, 
Que eu volto as ondas do mar. 

 — Choras? — tem, oh Deus, piedade 
Desta mulher a chorar! 

 
Como estas! onde perdeste 
Os mimos de tanto amor? 
Em sonhos eu te tomara 
Por uma estátua da dor. 

Tinhas mais brilho e mais graças 
E mais perfumes que a flor: 

 — Quem desbotou-te estas rosas? 
Quem consumiu-te o fulgor? 

 
Eu chorei, quando te rias; 

Choras hoje, e não me rio... 
Para esquecer-te eu voava 

Aos golfos do mar sombrio! 
Todos me viram — passando 

Solitário como o rio, 
Como o vento quando geme 

Pelas roseiras do estio! 
 

Tudo em vão! Tinha os teus olhos 
Aqui nas chagas da dor! 

Tinha-os n'alma, onde raiavam 
Como um sol abrasador! 

Me fascinavam no abismo 
De vivo negro esplendor, 

Vibravam sobre os meus dias 
Raios do inferno e do amor! 

 
Longa foi-me a vida, longa, 

Enquanto a morte eu busquei. 
Depois, mudando o destino, 
U m céu na terra encontrei, 
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Onde rostos peregrinos, 
E, sem ser escravo, amei. 

 — Se então chorando me viram... 
Pranto de amores chorei. 

 

 
 

TARDES NA ILHA 
 

A terra conheceis? 
Onde as dores estão sempre brotando, 
Onde como as suas rosas da grinalda 
São tão doces as virgens, onde tudo, 

Salvo o espírito do homem, é divino? 
É a terra do Sol. 

 

Byron 
 

Cantam vozes de entorno da ilha 
Aos rumores do mar a quebrar-se; 
Vão-se as mães acercando da filha 
Linda e nua na praia a banhar-se... 

 
Nas janelas, ao longe alvejantes 

Já se encurvam, se enlaçam, se alteiam 
De alvos cisnes os olhos brilhantes, 

O olhar negro, os cabelos que ondeiam. 
 

E com as sombras da tarde saudosas 
Mais langores dos olhos derramam, 
Mais inumem-se os seios de rosas, 

Mais as rosas dos seios se inflamam. 
 

Nesta ilha à quimera dos sonhos 
Quem sua vida passai não sentiu, 
Se a menina dos olhos risonhos, 
Gomo a aurora corando, fugiu? 
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Quem há que na lira de Apolo, 

Na áurea pátria do vento e da luz, 
Lhe não teça grinaldas ao colo 

Da ave-amor, que a serpente seduz? 
 

São da tarde madeixas a brisa, 
Que se enleia aos perfumes da flor, 

Como a presa que ri-se e desliza 
Dentre os braços do terno amador. 

 
Cai a noite. As estrelas doiradas 

Geme o piano com um doce gemer, 
Cordas d'alma à mãozinha de fadas 

Como sobre um destino a correr. 
 

Abrem flores, quais sonhos, recendem 
Se inclinando e sorrindo no ar, 

Como virgens que a amores se rendem 
Por seráfico e belo luar. 

 
E quem há que da lua aos enlevos 

Nesta ilha não sinta de amor 
Alma a abrir-se, ou pesares mais sevos 

A romperem-lhe as chagas da dor? 
 

Cantam nautas no seio das vagas, 
Rumorejam as brisas na flor, 

Gira a voz de harmonias tão magas —  
Oh! quem há que o não sinta de amor? 
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MADEMOISELLE 
 

Rien de plus beau que Paris! 
 

Provérbio 
 

Fujamos, vida e luz, riso da minha terra, 
Sol do levante meu, lírio da negra serra, 

Doce imagem de azuis brandos formosos olhos 
Dos róseos mares vinda à plaga dos abrolhos 

Muita esperança trazer, muita consolação! 
Virgem, do undoso Sena à margem vicejante 
Crescendo qual violeta, amando qual errante 

Formosa borboleta às flores da estação! 
 

Partamos para Auteuil, é lá que vivo agora; 
Vê como o dia é belo! ali há sempre aurora 

Nas selvas, denso umbror dos bosques de Bolonha. 
— Ouve estrondar Paris! Paris delira e sonha 

O que realiza lá voluptuar de amor — 
Lá onde dorme a noite, acorda a natureza, 
Reluz a flor na calma e os hinos da devesa 

Ecoam dentro d'alma ais de pungido ardor. 
 

Aos jogos nunca foste, às águas de Versailles? 
Vamos lá hoje!... ali, palácios e convalles 

Do rei Luís-catorze alembram grande corte: 
Maria Antonieta ali previa a sorte 

Dos seus cabelos de ouro em ondas na bérgère. — 
Tu contarás, voltando...inventa muita coisa, 

Prazer de velhos pais, — o que viste a bela esposa 
Das feras! com chacais dançando Lá Barrère! 

 
Oh! vamos, meu amor! costuras abandona; 

Deixa por hoje o hotel, que eu... deixo a Sorbona — 
E fugitivos, do ar contentes passarinhos, 

Perdidos pela sombra e a moita dos caminhos 
Até a verde em flor vila Montmorency! 
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De lá, és minha prima andando séria e grave; 
Entramos no portão: eu dou-te a minha chave 

E sobes, meu condão, ao quarto alvo e joli! 
 

Hesitas? ou, senão, sigamos outra via; 
Do trem que vai partir a válvula assobia, 

O povo se acumula, aqui ninguém a ver-nos: 
Fujamos para o céu! que fosse para os infernos 

Contigo... — "Sim" — Não deixes estar teu colo nu! 
Há gente no vagon... sou fúria de ciúme — 

Desdobra o véu no rosto... olhos com tanto lume... — 
Corria o mês de agosto; entramos em Saint-Cloud. 

 

 
 

DESERTO 
 
Na balança de ouro dos destinos o dia 

fatal de Hector pendeu para os infernos, 
e Febo-Apolo o abandonou. 

 

Ilíada 
 

Se és, ó beija-flor, 
O gênio dos lugares 

Por onde amei de amor —  
Voa aos mimosos ares! 

 
Deus salve! as brisas belas 

Somente hoje ficaram, 
E as flores amarelas 

Que o leito nos formaram: 
 

E as calmas do deserto, 
E a triste solidão, 

Onde de dor aberto 
Sente-se o coração. 
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Estavam ali as testas 

E a voz do meu amor; 
Agora as mudas sestas 
De um sol desolador. 

 
A alma o pressentia 

Quando, na luz brilhante, 
A fronte entristecia 

Ao doce olhar da amante: 
 

Porque meiga tristeza 
Esta no amor profundo, 

Na luz da natureza, 
No florescer do mundo. 

 
Oh! não desprezes nunca 

As ruínas do passado! 
 — Esta corrente adunca, 

Este casal deixado, 
 

Onde o vago rumor, 
Onde as saudades choram, 

Já o paraíso foram, 
Foram o primeiro amor. 

 

 
 

LEILA 
 

Eu adoro amenina em verdes anos, 
Na gentil primavera dos amores, 
Boiando os doces olhos soberanos 
Da limpidez da vida nos albores. 

 
Oh! formosa estação da flor que aponta! 
Seios que nascem! coração que acorda! 
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 — Das liras de esmeralda afina a corda 
A poesia da luz, que à luz remonta! 

 
Ela tinha dez anos, e tem treze; 

É mais sisuda e grave em seus amores; 
Adoro-a quando brinca, e que me pese, 
Se ela das outras some-se entre flores... 

 
“Ó Leila! Leila!” as companheiras gritam, 

E ela volta a correr; e espantadiça, 
Arde-lhe a face, os seios lhe palpitam, 

E os desejos mais bela ateia, atiça! 
 

Erra Leila os brinquedos; se se esconde, 
Retarda-se nas moitas mais que todas;: 
Fica tão distraída, andando as rodas, 

Que podem a chamar, que não responde. 
 

Recosta-se à janela, olhando a lua, 
Ou seguindo na relva as veias d'água; 
Diz que a rolinha imita a mágoa sua, 

Como se Leila já tivesse mágoa... 
 

Tinha apenas dez anos; treze agora, 
Se ela põe-se a contar, logo entristece: 

Que no amor haja dor, mesmo na aurora, 
Sô pensar nestas coisas endoidece. 

 

 
 

MORTA DE AMOR 
 

Eu venho visitar-te 
Aqui na sepultura... 

Rosa, que são dos dias 
De tua formosura? 
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Tu eras como o astro 
Fulgente das manhãs, 

A flor mais doce e linda 
Do teu jardim de irmãs. 

 
Amores te acabaram, 
Mimos da mocidade... 
E venho hoje trazer-te 

Prantos desta saudade. 
 

Há quanto, quanto tempo 
A terra te consome! 
E sobre ela não ouço 

Ninguém dizer teu nome... 
 

Ai! dorme, dorme, n'alma 
Eu tenho a imagem tua; 

Da tua flor perfumes, 
Aragens desta lua! 

 
E quando, vindo a aurora, 

Também eu descansar, 
Iremos ante os anjos 

Os pés de Deus beijar. 
 

 

 
CREPUSCULARES 

 
I 

Ao mar alto vogai, marinheiros, 
Aos abismos levai-me do mar, 

Onde, os céus apagando os luzeiros, 
Sô se escute a procela roncar! 

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

Quando o sol para os seios se inclina 
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Da alva tarde, este amor, que se sente, 
Dos rochedos sombria menina 

Canta na harpa da umbrosa corrente. 
 

Seus cabelos no ar se espalhando, 
Fundo enlevo derramam nesta hora; 
Vozes se ouvem da pátria falando —  

Na alma o pranto, o semblante descora. 
 

Dos maiores as sombras nos passam 
Sobre os lumes da vaga sombria, 

Plúmbeas formas que sonhos nos traça m 
Do passado, onde ô tudo harmonia. 

 
Canta o anjo dos altos rochedos 

Do crepúsculo as sombras algentes, 
Canta na harpa a saudade, os segredos 

Que além morrem no umbror das correntes. 
 

II 
Os dias formosos do amor se passaram, 

Perderam-se afetos do teu coração: 
Teus olhos, que ardentes meus lábios beijaram, 
Adeus, que os teus olhos não mais me verão! 

 
Nas sombras fagueiras que a tarde enamoram, 

Nos fúlgidos raios de um céu puro e meu, 
Nas vozes errantes que à noite primoram 

Sonhava o meu sonho, que foi também teu. 
 

Encanto de luzes... Perdida essa glória, 
Se hei tudo perdido no mundo por ti, 

Eu venho com a tarde, com a triste memória 
Dos doces encantos, dos bens que perdi. 

 
III 

Gênio agora das noites dos astros, 
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No deserto dos ventos cheguei: 
Triste coroa de murchos enastros 
Só trazendo, de tudo que amei. 

 
Ermo e longe da esperança e do mundo, 
Na alma eu sinto as tormentas do amor, 

Que os vaivens do oceano profundo 
Não venceram, e mais deram-me a dor! 

 
Fascinado da aurora nos risos, 

Meus sombrios encantos logrei... 
Os anéis dos cabelos mais lisos 

Nos meus dedos brincando quebrei. 
 

Gênio impuro das noites dos astros, 
Ora estou como o abismo do mar, 

Tendo a coroa de murchos enastros, 
E o amor sempre n'alma a bradar! 

 

 
 

LIMBOS 
 

 — Mas, o esquecimento poderia vir 
por um destino melhor... 

 

Píndaro 
 

No ermo dos mortos 
Quem for passeando 
E houver meditando 

De à noite parar, 
Verá que se escutam 
Trazidos nos ventos 

Os doces acentos 
De um triste penar. 
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Se a noite for bela, 
Se a lua for clara, 

Que a noite juncara 
De flores o chão, 

Verá, como um sonho, 
Nas luzes dos ares 
Levado aos luares 
O infante pagão. 

 
Nos raios da lua 

Se apega o menino, 
Tão puro e franzino 

De etéreo matiz! 
Nos brandos perfumes, 
Nas camas de aragem 

Reclina a imagem 
Tristonha e feliz. 

 
Se embala, se embala, 

Tão leve, tão leve, 
Quem berços não teve 

No colo do amor! 
Quem foi neste mundo 

Maldito da sorte, 
Nos braços da morte, 

Da vida no albor! 
 

Compraz-se brincando 
Nos raios brilhantes 

 — D o céu de diamantes 
As flores do vale —  

Porém, se uma nu vem 
A lua escurece, 

Do ar se esvaece 
Num grito fatal! 

 
Seus lábios não viram: 
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As meigas delícias, 
Que tem as carícias 

De uns lábios de mãe. 
Seus olhos risonhos, 
Que à noite reluzem 

De azuis, não seduzem 
Os olhos de um pai. 

 

 
 

RECITATIVO 
 

Que vens a fronte com gentis desejos 
Cobrir de beijos, que não são mais teus? 
Que vens trazer ao trovador que sonha, 
Dos céus risonha, lindo amor de Deus? 

 
Flores — as flores da querida infância —  
Sinto a fragrância dos jardins do amor! 
Troca-as, formosa, pela dos martírios 

Coroa de círios de imortal palor. 
Oh, nunca venhas acordar-me esta alma, 

Onde eras palma e sedutora luz! 
 

Oh, antes, vem — meus sonos acalenta, 
Meu passo alerta — e ao Calvário a cruz! 

Vem! porque à noite, quando corre o pranto, 
É doce o encanto do arraiar do albor. 
Volta amanhã... se tu voltares hoje... 

Não voltes — foge, que inda sinto amor! 
 

 

 
ESTÂNCIAS 

 
Quando, ó bela saudosa, a sôs pensardes 

Que sou longe, bem longe: 
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Escutai a vossa alma, 
Onde existo vereis, senhora minha. 

 
Porém, se a medo tremem vossos lábios 

Noutros ouvidos — sim —  
Se do amor os delírios, 

Nas testas da alma o coração traindo, 
Com fogo traçam nele frases místicas, 
Que só depois as dores interpretam 

Longe da esperança... 
 

Ante a imaginação meus sonhos erram, 
Como no espaço as nuvens; 

E o Rio-negro num tormento ondula 
Vos levando o meu nome. 

 
Existo — me acompanha a imagem vossa, 

E do amor esta imagem —  
Como o íris das noites eclipsado 

Na paixão solitária. 
 

Pudesse a noite, da felicidade 
Esquecer as auroras... 

Oh! meu pressago coração pressinto, 
Eu devera esquecer-vos! 

 
Surda, surda aos reclamos de vossa alma 

Heis de aos pés esmagar o meu retrato 
 — Pálida, cm risos, 

E enlouquecer depois —  
No vazio implacável, nesse inferno 

Que sussurrando fica 
Do que passou-se, e do que ser devera. 

 
Então é que se sente o que há de amargo, 

Senhora, em procurar-se um a alegria 
A todo preço de vivera num baile, 
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Nos saraus do noivado, o pensamento 
Vem pungir! — não se envolve nos prazeres 

O coração que pende. 
 

Então choram-se os prantos desolados 
Da perdida esperança. 

E tarde, tarde a sonhadora há visto 
Que mente o peito, que os sorrisos mentem 

À candidez dos anjos. 
 

Guarda a crença formosa, 
A doce crença com que os nossos olhos 

Do altar dos mares riam-se as estrelas —  
Com que em um dia... lembram-te essas coisas? 

Crês como outrora?... 
 

Que não na vendam! que não haja um ouro 
Que a vá comprar! 

 — Porém, que triste noite, 
Donde auroras não raiam, donde luzes 

Dentre montes de rosas e de aromas 
Já não trazem amor! 

 
Mas, não, não há fugir-nos 

Quando o Oceano, a Natureza, o Eterno 
De tudo sabem! 

A nós nos amostraram, e nós nos vimos 
Em seus seios sonoros embalados. 

 
 

 
VOAR 

 
Qual voa o negro corvo, 

Quisera eu livre ser, 
No seio azul do espaço 

Voar e me perder. 
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Voar, voar, nos ventos 

As asas estender, 
Com as nuvens embalar-me, 

Voar e me perder. 
 

Voar sempre, fugir-me, 
No éter me esconder, 
Fugir, fugir da terra, 

Voar e me perder. 
 

Direito ao sol dos trópicos 
Soltar minh'alma — a arder 

Com as chamas que a devoram 
Voar, voar, morrer. 

 
 

 
SAUDADES NO PORVIR 

 
Eu vou com a noite 

Pálida e fria 
Na penedia 

Me debruçar: 
O promontório 
De negro dorso, 

Qual nau de corso 
Se alonga ao mar. 

 
Dormem as horas, 

A flor somente 
Respira é sente 

Na solidão; 
A flor das rochas, 
Franzina e leve, 
Ao sopro breve 

Da viração. 
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Cantando o nauta 
Desdobra as velas 
Argênteas, belas 

Asas do mar; 
Branqueia a proa, 
Partindo as vagas, 

Que noutras plagas 
Se vão quebrar. 

 
Eu ponho os olhos 

No firmamento: 
Que isolamento, 
Oh, minha irmã! 
Apenas o astro 

Que a luz duvida, 
Promete a vida 
Para amanhã. 

 
Naquela nuvem 
Te vejo morta: 

Meu peito corta 
Cruel sentir! 

Da lua o túmulo 
Na onda ondula, 
E o mar modula 
Como um porvir 

 

 
 

SEDUÇÃO 
 

Vamos, ô bela, ao templo dos amores: 
A coroa cinge; põe o véu de nu vens; 
Traja alvas sedas, reluzentes, puras, 

Como minha alma. 
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Vamos! que importa que entre mira e o mundo 
A noite abisme-se, onde tudo acaba? 

Que a mim de entorno a solidão se faça 
Como ao simum? 

 
Julgas acaso que do amor os beijos 
Dardejam raios, como o sol deserto 

Que a flor devora, consumindo a seiva 
Do coração? 

 
Minha alma é bela como o luar formoso, 
Maga encantada, esplendida dos céus, 

Que o bruto e o homem, quanto aqui respira, 
Ama e fascina. 

 
O bruto e o homem, porque a virem os força 

A luz sombria dos meus olhos negros —  
Cinge a coroa, ao templo dos amores 

Vamos, ó bela! 
 

Oh! nada temas quando as vês tão tristes 
Frontes altivas, que dominam a terra: 

Dobram-se aos pés da formosura Alcides, 
Beijam-lhe as mãos: 

 
São os escravos das divinas formas, 

Das virgens santas, da virtude eterna; 
Incensos queimam, sacro fogo acendem 

No altar de Vesta. 
 

Porém te vejo sobre o me o sepulcro 
Triste e sozinha debruçada em prantos... 

O pranto meigo e o soluçar queixoso 
Ouçam-te os céus! 

 
Por entre os negros dolorosos crepes, 

Pulsam-te os seios arquejantes, brancos, 
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Voam-te è m ondas os cabelos soltos 
Na aza dos ventos. 

 
Colhe-os, entrança-os; das espáduas belas, 

Vampírea sombra, o negro luto despe! 
Cinge a coroa e as sedas alvejantes 

Como minha alma! 
 

 

 
ARREPENDIMENTO 

 
Leucollenos Here! 

 

Homero 
 

Cala-te... o quanto me queres, 
Não digas! deliras tanto, 

Que quase aterra-me o encanto 
Que em ti meu ser produziu! 

Salamandra dos prazeres, 
Nas chamas fui; da saudade 
Nas sombras sou: e amizade 

Tanta, nunca alma sentiu! 
 

Meu Deus, que das à inocência 
Todo o riso dos amores, 

Toda a graça, todas cores 
Das asas do querubim, 

Dá que na luz da existência 
Ria-se à luz da esperança 

A tão formosa criança, 
Tão alva como o jasmim! 

 
Nela firmava o futuro, 

Na minha eterna tristeza... 
Tanta nascente beleza 
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Todo um presente criou! 
Então, no sonho mais puro 
Que tu concedes à estrela, 

Raiou-lhe a crença tão bela, 
Que nunca mais a deixou! 

 
Perdão, Senhor! foi loucura 

No homem cego e mundano, 
Fugir do amor soberano 

Ao fulgor material... 
 — M a s esta dor seva, escura, 

Sempre a falar do passado, 
Foi o pão amaldiçoado 
De cada dia a meu mal! 

 

 

 
CASUARINAS 

 
Venho ouvir os doces trenos, 

Casuarinas, 
Venho ouvir a voz do mar: 

Dos cabelos nazarenos 
As neblinas 

Sacudi de entorno ao ar! 
 

Tão aéreas, tão gementes, 
Sois tão belas 

Como o são virgens do céu, 
Com suas almas transparentes 

E quando elas 
De luzes desdobrara o véu. 

 
Vem nas ondas dos luares, 

Na miragem 
Da harpa eólia a gemer, 

Belas virgens dos cismares, 
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Grata imagem 
Vem-vos a alma adormecer... 

 
Quando a brisa suspirando 

Vos inclina 
 — O h! a doce inspiração! —  
Vossas musas se embalando 

Vesperinas 
Falam tanto ao coração! 

 
As estrelas, que se acendem 

Cintilantes, 
Vossas frontes matizaram; 

As auroras, que resplendem, 
Mil diamantes 

Dos seios vos arrancaram. 
 

E venho ouvir vossos trenos, 
Casuarinas, 

Venho ouvir a voz do mar —  
Dos cabelos nazarenos 

As neblinas 
Sacudi de entorno ao ar. 

 

 
 

FLORES DO AR 
 

Ece Deus fortior —  
 

Dante — Vita Nuova 
 

Minh'alma se eleva 
Nas flores do ar, 

Que as bordas se inclinam 
Das ondas do mar. 

E as ondas são virgens 
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Que dão-nos vertigens, 
Se nelas se inclinam 

As flores do ar. 
 

Minh'alma flutua 
Nas auras de abril, 

Na luz se embalança 
Do céu puro anil. 
Se como a violeta 
A vês... borboleta 

Dos céus se embalança 
Nas auras de abril. 

 
Quem desce a colina? 
Quem anda à solidão? 

 — N a fronte a tristeza, 
No olhar a paixão —  

Que faz a donzela 
Tão pura e tão bela 
Com tanta tristeza 
Na rósea solidão? 

 
Espalha na terra 

Suas flores de abril, 
E uns risos de esperanças 

Nos ares de anil. —  
Escuta: se amares 
As flores dos ares, 

Tu morres em esperanças 
Como elas em abril. 

 
II 

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

Ela ensinou-me a soletrar seu nome 
Com a gentil afeição da flor que odora 

De Hélios o puro amor 
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Quando a dor da existência me consome, 
Eu beijo a doce letra, e nova aurora 

Vem afagar-me a dor. 
 

Tu nunca o saberás... nunca a loucura 
Desprenderá meus lábios, que uma frase 

Te faça estremecer. 
Porém te adoro tanto, que a ventura 

De ver-te é todo o sonho, e amar-te quase 
De amor enlouquecer. 

 
Louco! A luz da beleza que resplende 

Inseto eu fui, que cega e que delira 
Das luzes ao redor; 

Abelha de embriaguez, que aos lábios pende; 
Serpente das paixões, que amor suspira 

Envenenando a flor. 
 

Eram as brancas formas, eram os tronos 
Onde reina o mais vário; onde amor dita, 

Como um demônio, amor. —  
Porém, à ardente noite voltam os sonos 
De mais brando sonhar, e a letra escrita 

Beijo, afagando a dor. 
 

III 
........................................................... 

 

Bem sei que amar-te não posso; 
Que és luz, eu trevas, bem sei. 
Minha alma ardente de moço, 

Se adora a virgem minha alma, 
A fronte altiva com calma 
Posso curvar — e curvei... 

 
Eu fui, qual sombra, escutar-te 

Os hinos da etérea voz 
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Como o cristal que se parte 
Das gotas fracas da fonte, 

Que então não desceu do monte, 
Deixando os ecos a sôs. 

 
Fui, da divina fraqueza 
Ao encanto e à sedução, 

Sombra presa, presa, presa 
Da miragem peregrina, 

Que se eleva e se ilumina 
Aos raios do coração! 

 
Nunca o destino te lira 

Qual me feriste — que fiz? 
Oh nunca a amor, que delira 

Da luz ao meio e do riso, 
Venha o anjo do paraíso 
Dizer-lhe: para, infeliz! 

 
Tu me olhaste toda a noite 

Sem mais me apertara mão: 
Eu sentia fundo o açoite 

Com a mudez dos infelizes —  
Até tu também maldizes 

Minha eterna solidão! 
 

Ai! a razão me abandona, 
Vai-se-me a vida estalar! 

Densas trevas sobre a zona 
Que eu percorria de luzes 

Obumbram-se, e a não seduzes 
Mais com teu vivido olhar! 

 
Eu vi, que te admiravas 

De mim; eu vi-te partir —  
Ai! a vida que me davas 
Era tão pura e tão bela, 
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Que podias ser a estrela 
Sempre em minh'alma a luzir! 

 
Te amava eu, do amor puro 
Que a terra deve a seu Deus: 
Como do vento o murmuro, 
Da onda a canção saudosa, 
Como a harmonia formosa 
Que emana dos lábios teus. 

 
Oh! eu te amo! e tanto, tanto, 
Que não sei senão te amar! 

Os dias corram-me em pranto, 
Corram-me os dias por flores, 

Serás meu canto de amores 
Ou minha musa a chorar. 

 
Escreveste-me a sentença 

De morte — enfim! mas, de ti 
Venha a paz e a doce crença, 
Venham os horrores da sorte, 

Na vida como na morte, 
Beijo os pés onde cai. 

 
Adeus! eu levo comigo 

Todo o segredo do amor: 
Da sombra eterna ao abrigo, 
Somente lá, com meu pranto, 

Rompendo os lábios o encanto, 
Direi teu nome ao Senhor. 

 
 

 
MIOSÓTIS 

 
Não vás! escuta-me! eu irei contigo, 
Não desesperes do destino me u! —  
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Do céu as vezes cai um pranto amigo 
Aos anjos tristes que perderam o céu. 

 
Oh! não me esqueças! não me esqueças inda, 

Que de saudades tuas morrerei! 
Se eu amo as flores, és a flor mais linda; 
Se amores queres, todo o amor te dei. 

 
Não vás! espera, que o abismo é fundo 
Onde naufraga-se a existência inteira! 

Eterno o adeus, quando se foi do mundo 
Deixando a crença cândida e primeira! 

 
Não vás! espera, que eu irei contigo 

Ao fim da vida! Do destino meu 
Não desesperes, porque foi comigo 
Que tu cresceste, que fui gênio teu; 

 
Porque se fores, como a flor marinha 
Que o vento leva para estranho mar, 
Quando vieres, já na ausência minha, 

Tão murcha na alma, quem tu hás de achar? 
 

Quem hás de ver da suspirada aurora, 
Se em teu caminho não existirei? 

Oh! não me esqueças, bela sedutora, 
Porque não chores como já chorei! 

 
Não vás! escuta! — quando fui maldito 

Dos céus terríveis, que da esperança eu vim 
Por sobre a terra, como a do proscrito. 

Errante sombra, pálido Caim, 
 

Tu foste a única estrelinha amiga 
Que ao procelar das noites não fugiu! 

Se vais, quem há que, posto o sol, me siga, 
Vésper formosa qual jamais luziu? 
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Tu foste a flor de amor, que não morreu,me 

Da alma descrente ao sopro abrasador; 
Que a débil haste sobre mim pendeu-me —  

Oh! não me deixes, sedutora flor! 
 

Oasis meu da atribulada vida, 
Única flor, que sobre o me o rochedo 
Raio iracundo não tocou! — perdida 

Vais? oh não vás! que fico só, tão cedo! 
................................................................ 

 

Aqui brincamos... e os jardins sem flores 
As nossas balsas hoje encontrarão; 

E as borboletas, já sem terem amores, 
Ai! de saudades, mais não voltarão! 

 
Mas, quando venha aos lábios teus risonhos 

Abelha estranha adoce flor chupar, 
Serei na tua alma e nos mentidos sonhos 

A ave-fantasma, que verás passar: 
 

Como nas plagas onde muge o vente, 
Se o fado ao nauta do seu mar lançou, 

Revoa a águia — que não toma assento 
Sobre a sua presa, que o chacal tomou. 

 

 
 

SULTANA DO ROUXINOL 
 

Rosa, pensei que não virias hoje 
A tais horas de amor. 

As sombras se estenderam das limeiras, 
Os frutos odorando. 

 
Desceu do monte a viração da tarde, 
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Das nuvens de ouro o sol; 
Voaram aves aos sonoros ramos, 

Erra a noite nos vales. 
 

Doce filha das graças e os amores, 
Inteligente flor, 

Teu cinto é como o cálice dos lírios 
Aos zéfiros brandindo. 

 
Quando brincas no bando de inocentes 

És a mais lenta a andar. 
Adolescem em ti somente os anos, 

Rindo-te a infância na alma. 
 

Semelhas com teus braços alvejantes 
Visão crepuscular... 

Dos regatos azuis, que algures correm, 
Escuta, escuta as vozes! 

 
O coração ressoa-me, contigo, 

Num hino perenal! 
Teus lábios são tão puros, que este beijo 

Se evapora e perde. 
 

Não vás correr nas sombras das limeiras, 
Deixa as outras brincar —  

São as vivas boninas que despontam 
Ao pôr do sol — escuta!... 

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

Aqui nos voltejávamos de entorno 
Aos nossos corações; 
Ela aqui se assentou: 

Alegre estava o ar... — e como a terra 
Entristeceu depois! 
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ELOS QUEBRADOS 
 

Eu convalesço, o coração se agita 
De novo na existência enamorada! 
Dourando o rio azul, raia bendita 

Luz do céu... que me foi berço e morada. 
 

Quanta luz! quanto amor! Quanta esperança 
Na estrela d'alva e aqui no coração! 
Meiga perdida, mágica lembrança 

Do que hoje choro — e sem consolação... 
 

 — Não me deixem cair! sinto-me fraco 
Para esta dor dos ecos do passado —  

Vascas sangrentas d'alma e olhar opaco 
Da loucura a surgir do inferno odiado! 

 
Oh! rasguem-me estas trevas, que me envolvem 

E tiram-me da luz!... Anjos queridos, 
Não é verdade? os céus para mim se volvem, 

E meus dias tereis, longos, floridos?... 
 

 
 

VASCAS DO JUSTO 
 

O odioso destino, que presidiu ao m eu 
nascimento, devorou-me! 

 

Homero 
 

Meu pai, nesta hora, quando os homens choram 
Resignados, e abaixam a cabeça 

À divina piedade; 
Quando a vil cobardia do pecado 

Leva à degradação — eu me alevanto 
E encaro a eternidade. 
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Mundo! mundo! se nunca me iludiste, 
Eu deixo-te com o mesmo desespero 

Em que vivi: 
Maldizendo a existência, que me deram 
Como uma grande coisa, que educaram, 

E eu fui que a sofri. 
 

Fere, aqui teus meu coração, 6 morte!... 
Obrigado... — Não foram os doces laços, 

Que eu cá não fora! 
De há muito a vida eu vô-la entregara, 

Pura e sem mancha, ao vosso pai celeste; 
E o mais... embora. 

 
Caio, rugindo como as feras morrem, 

Como quebra-se o mar... Vos sois mais forte, 
Fatal poder! 

 — Sinto o repouso da alma — sinto-a tria 
Como gelam os polos — tenho sono 

E... — apodrecer. 
 

 
 

SONETO 
 

Eu, que dobrei qual verde branda vara 
Dos desertos ao vento, e da verdade 

Do amor e desta doce liberdade 
Sacrifiquei descrente à terra amara, 

 
Amo-te! — Se soubesses a saudade 

Que dos risos se tem...Oh! doce e cara, 
Volve os teus verdes olhos com piedade, 

Como a Virgem dos céus, consola e ampara! 
 

Vem, como o anjo, que se vê descido 
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Sobre o túmulo alvar, nevi-luzentes 
Meigas asas abrir! Vem, que é perdido 

 
O veneno da flor! — Hoje inocentes 

Perfumes solta o lírio anoitecido 
As auras dos jardins frescas e olentes. 

 

 

 
ESPERAR 

 
Quando eu subo os meus cumes floridos, 

Quem será que me brada — esperar? 
Oh! deixai-me ir adiante, ir adiante, 

Que eu não posso um momento parar! 
 

Esperar — se amanhã não existe, 
Se estas flores não hão de existir; 

Esperar — quando os céus, quando a infância, 
Quando o amor — tudo vê-se a fugir? 

 
Quando a mente referve e rebrama 
Como o incêndio da selva a estalar; 

Quando o mundo nos deixa, e nos vemos 
Do passado um sepulcro a alvejar? 

 
Esperar — são as coroas de espinhos; 

São as rosas de Guatimozin; 
Esperar — são as portas sem esperança 

Deste inferno implacável, sem fim! 
 

Esperar — são algemas candentes; 
São as vozes do amor sem cantar; 
São as dores sem pranto, rugidas 

Como as gralhas dos ventes o mar! 
 

São da febre o delírio, o fantasma 
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Da alma eterna, do nada a surgir 
E a voltar; são da morte e da vida 
Sono e dúvida, e o negro porvir! 

 
Esperar — são as noites veladas, 
São as noites do eterno penar —  

Noites, noites — adiante! não posso, 
Oh! não posso um momento parar! 

 
Mais depressa! o sol posto, nos cumes 

Sombras negras se obumbram de horror! 
Mortas alvas são, mortes os astros 
De olhar meigo luzindo ao pastor. 

 
E esperar! quando os céus não existem, 

Quando as flores pressinto murchar; 
Quando a luz de amanhã, quando a esperança 

Não me esperam — e esperar? esperar!... 
 

 
 

DA MEIA-NOITE 
 

Dá meia-noite; em céu azul-ferrete 
Formosa espádua a lua 

Alveja nua, 
E voa sobre os templos da cidade. 

 
Nos brancos muros se projetam sombras; 

Passeia a sentinela 
À noite bela 

E opulenta da luz da divindade. 
 

O silêncio respira; almos frescores 
Meus cabelos afagam; 

Gênios vagam 
De alguma fada no ar andando à caça. 
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Adormeceu a virgem: dos espíritos 

Jaz nos mundos risonhos. 
Fora eu os sonhos 

Da bela virgem... uma nuvem passa. 
 

 

 
LIMÕES CHEIROSOS 

 
Limões cheirosos — quero nestes seios 
Morrer de enleios, elevar-me aos céus! 

Sonhos risonhos, amorosos gozos 
Lograr ditosos — meu amor, me o deus! 

 
Deixa... não fujas... tenho acaso na alma 

A ardente calma, que devora a flor? 
 — A flor de amor ao lírio do martírio 

Acenda o círio, que ilumina amor! 
 

Amo os teus olhos, amo os teus cabelos 
Nos ombros belos... sobe neste altar! 

Tua luz seduz! grinalda de esmeralda 
Tua fronte escalda... deixa-te adorar! 

 

 

 
EU VI A FLOR DO CÉU 

 
Eu vi a flor do céu — meiga esperança 
Sorrindo para mim, Deus verdadeiro! 
EU amei como um doido a formosura, 

E eu não tinha dinheiro... 
 

Então senti minha alma degradada, 
Como à bandeira que hasteou Tarquinó, 

Quando o fogo da febre lhe lavrava 
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Nas veias do assassino. 
 

E do mundo aos aplausos, minha fronte 
Pálida entristeceu, mal resignada, 

Como essas flores, cuja alvura indica 
Flórea estação passada. 

 

 

 
ANINHAS 

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

Beber eu ia as fontes que por ali manavam, 
As sombras assentar-me que ali se embalançavam 

Naqueles doces vales, naqueles céus de amor! 
No prado e nos jardins brincando andava Aninhas 

Com o bando sussurrante de lindas irmãzinhas, 
De borboletas lindas, que vão de flor em flor. 

 
Oh dias! dias de ouro do Rio de Janeiro! 

Noites cheias de vozes! e os gênios feiticeiros 
Da brisa e das torrentes do vale na solidão! 
Tardes enamoradas i formoso firmamento! 

Onde em cismar tão fundo perde-se o pensamento 
E estalam as cordas da alma na dor do coração! 

 
E no passado jazem todos os sonhos meus! 
Eu era o lírio cândido dos zéfiros de Deus! 

E negro lírio eu sou, do inferno anjo do mal! 
O mundo converteu-me, da flor mais encantada, 

Em venenosa flor, dos nortes açoitada, 
Gemendo na montanha à voz do vendaval! 
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MORRERES? 
 

Que o meu amor nas lágrimas se banha, 
Que sofrem os que amam-me, tu dizes? 

Que um cortejo de mágoas me acompanha, 
Que espalho espinhos onde quer que pises?... 

 
Tu és formosa, como a branca estrela 

Nas trepidantes fontes cristalinas, 
Tens na alvura do rosto alvas boninas 

As noites perfumando, oh como és bela! 
 

Como és formosa, mármore alvejante 
De estátua, que enamora a autora mão! 
Quem me dera poder, louco, anelante 

Nos seios acender-te o coração! 
 

E dizes tu, que sofres, que endoideces 
Nesta flagelação de tanto amor? 

Choras, olhando aos céus, como quisesses 
Dali justiça eterna à tanta dor?... 

 
Antes vê aqui dentro... é sangue vivo 
Dos elos misteriosos com que prendes 

O trino e santo amor, que mal compreendes, 
Que em mal devora ao trovador cativo! 

 
E morreres em quanto a vida, isenta 

Da mancha, é doce aroma aos pés de Deus? 
Enquanto a luz, que o peito te adormenta, 
Em onda azul derramam os olhos teus? —  

 
Antes do belo túmulo a brancura 
Ardesse incendiando-se os luares 
De frígida ardentia, dos polares 

Gelos formosos, que só dão loucura! 
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Antes da bela estátua de alabastro 
O mundo visse a transfiguração —  

Surgindo o sonho, iluminar-se o astro, 
Morte de amores Pigmalião! 

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

Mas, porque me despertam harmonias 
A tais horas da noite em meu rochedo? 
Não são da vaga em torno as agonias, 

Nem do vente os gemidos no arvoredo. 
 

Preludiam de amor e de saudade 
As vozes que eu escuto — alçai o canto! 

São belos corações de mocidade 
Que trazem-me talvez, a mim, seu pranto... 

 
Cantai, cantai — o mágico instrumente 

Tem segredos de amor na solidão! 
Vibrai, pangi tão funda o isolamento, 

A arrebentar as cordas ao violão! 
................................................................ 

 

Umbrosa noite, sombras encantadas, 
Fulgor nos astros, o exalar da terra, 

“Minh'alma é triste”, endechas namoradas 
Que embalam a noite e a viração desterra... 

 

 

 
SONS E AROMAS 

 
I 

Ao meio dia, flor, quando adormece 
Da acácia à sombra meigo trovador; 
Quando ao cair da calma nos parece 
Sentir andando no Éden o Senhor, 

Solto o mais doce canto — em que se esquece 
E entre imagens delira o sonhador —  
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Nos desertos dormido, ele agradece 
Com o sorriso do sono ao bom cantor! 

 
Porém, tu, que só abres à noitinha, 

Quando já ninguém vês nem há calor; 
Que só queres encantos da estrelinha, 

Que não plantou-te, nem te tem amor —  
Ai! flor ingrata, lívida e mesquinha, 

Ao repouso o que dás do homem de dor? 
Que dás ao que te adora e te acarinha, 
Que, se morreres, morre o trovador? 

 
Ocultas-te do olhar de um belo dia, 

Quando esguicham do sol vida e calor, 
Quando toda ave trina de alegria 

E sem sorrir não há nenhuma flor! 
E morres — sem o amor dessa poesia 
Do triste desfolhar — não tens amor? 

Freira egoísta rezando Ave-Maria, 
Desconfio de ti, flóreo primor. 

 
Eu canto desde a aurora, e atravesso 

Da calma sesta o fogo abrasador, 
Entre flores, entre essas que, de aceso 

Esmalte, ostentam glórias de esplendor! 
Entre as rosas que fazem de travesso, 

Ai! delirar um rouxinol de amor! 
 — Tanta inocência, a candidez em excesso, 

Não vão bem com a paixão que inspira a flor. 
 

II 
Bonina do cair da tarde bela, 

Nessa hora de enlevos, que anuncia 
A oração, a flor da Ave-Maria 

Eu, és tendo minha alva e fina teia, 
Tão alva como a luz deste luar! 

Como fraldas nitentes da donzela 
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Que adormeceu em sonhos de harmonia, 
Envolvem-me as visões do alvor do dia, 

Que da virgem parecem se exalar. 
 

O astro do pastor no firmamento 
Folga de amar-me e enamorar-me a sorte: 

Anjo crepuscular do nascimento, 
Anjo da aurora vem chorar-me a morte, 
Quando as rosas do sol vão despontar: 
Dou-lhe as doces primícias da consorte, 

Na ausência eflúvios, que lhe leva o vente, 
E inda no matutino passamento 

Mo verás do meu túmulo abraçar. 
 

Perfumo a noite; o trovador cismando, 
Triste asila-se à sombra da alva imagem, 

Beija a flor sua — e sinto-o soluçando, 
Presa inocente de fatal miragem 

Do sol, das nuvens, da solidão, do mar. 
Aos aromas, estremeço à mansa aragem; 

O beija-flor noturno delirando 
Aos aromas de mel... vives cantando, 

Bela ave — dou motivos a cantar; 
Torno a esperança formosa, aos céus voltando 

Do amor o sonho, as liras a afinar. 
 

 
 

ISABEL DE ESPANHA 
 

Tanto agitaram o turíbulo, que 
esborracharam as ventas do ídolo —  

 

Ópera Lírica 
 

Filha de reis divinos! divina sobre a terra! 
Onde Isabel — princesa, rainha excelsa — onde erra? 
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Sombra do abismo — imagem do anjo decaído, 
Que ver não sofre uni trono e nele um rei erguido, 

Que tira-lhe primeiro o amor da humanidade, 
E, pelo condão mágico da doce liberdade 

Que d'alma luz à fronte, cinge-lhe de ouro a coroa 
E meio a rir o deixa — misérrima bourboa! 

 
Na mão esquerda empunhas teu raio de Vulcano, 

Na destra e mais sinistra teu cetro de tirano; 
Silvam-te as tranças, presas serpentes de Medusa, 
E creste-te inspirada — foi— te do interne a musa! 

Passavas como um astro por sobre a escuridão 
Das frontes prosternadas da augusta multidão, 

E a púrpura colhendo, que a não manchasse ablusa, 
Não viste que dormia de Deus esse vulcão! 

 
Nos ares reinam os ventes, as vagas no oceano, 

Na terra a fronte livre do povo soberano! 
Quando arrebenta o raio, ergueu-se a tempestade; 

Ao povo quando geme, tiraram a liberdade; 
Do peito lhe arrancaram, arca de grande herança, 

Dos seus avôs a glória, dos filhos a esperança: 
Porém, triste, sofrente, não ruge muitas vezes 
Na dor, e longos anos vai migibundas rezes. 

 
Mandam-no emudecer os tresloucados reis, 
Ébrios de incensos vãos; a carta de suas leis 

Rasgam-lhe à face pura — que então muda de cor! 
A vez primeira encaram-se, o povo, que é senhor, 

Com os reis, que ele elevara — símbolo em seus altares, 
Da paz ao cidadão e da virtude aos lares! 

Encaram-se inimigos, como a verde parasita 
A selva, que lhe dera amor, seiva e guarita. 

 
“Quão pouco custa, ai! flor do trono de Bourbon, 
Ser nos destinos guia de um povo nobre e bom!” 

Dirás, atrás olhando, figueira amaldiçoada 



50 

 

Do Deus que sobre a terra disse, com a voz sagrada 
Que as almas incendeia — amor e liberdade —  
O Deus irmão dos homens, o raio da verdade, 
E que olvidais, escravos, esfinges misteriosas, 

Postos da pátria ao meio, como mortuárias lousas! 
 

E quando, a Espanha na alva de vividos fulgores, 
Vires que volta o amor à pátria dos amores, 

Que ao menos do remorso corra-lhe livre o pranto 
A quem sortir não soube da liberdade ao canto. 

Católica rainha, do exílio majestade, 
Desfolha a rosa de ouro da fronte triste assim: 
A benção tua estende, na hora da saudade, 

À bela Espanha, a Torre e ao denodado Prim! 
 

 
 

VINTE E OITO DE JULHO 
 

Os lábaros verdes nos ares ondulam, 
Na glória da pátria, na crença de Deus! 

Os peitos levantam-se, os hinos modulam, 
Na terra cantados, ouvidos nos céus! 

 
Nas róseas torrentes que descem de aurora, 
Nos ventes, nos mares convulsos de amor 
Os cantos formosos se entoam de outrora, 
Que as frontes incendem de eterno fulgor! 

 
Os louros não murcham na pátria dos lírios! 
Os cravos não tomba m dos braços da cruz! 

-Se pungem com sangue, com fundos martírios, 
Sabeis que transformam-se em astros de luz! 

 
Dobrai os joelhos! beijai esta terra 

De nobres passados! sabei ter-lhe amor! 
Sabei defendê-la nos campos da guerra —  
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Sois livres! sois filhos do sol do equador! 
 

 

 
TO IGNEZ 

(Byron — Paráfrase) 
 

Oh! não sorrias para a fronte pálida 
Que não pode sortir. 

Nunca deem-te os céus veres teu pranto 
Em vão, em vão cair. 

 
E perguntas, que dor punge-me oculta 

Corroendo a alegria e a mocidade? 
Envenenada dor — e que te importa, 
Se a mitigar não pode essa piedade? 

 
Não é amor, nem ódio, 

Nem de ambições a honra vã perdida, 
Que os dias meus aborrecer me fazem 
E os amores fugir que amei na vida: 

 
Mas, é a mágoa, que me vem de tudo 

Quanto eu escuto e vejo. 
Não me alegramos encantos da beleza, 

Nem esses olhos, que resplandem e beijo. 
 

Mas, é a do profunda, é a tristeza 
Do legendário vagabundo Hebreu, 

Que só tem olhos fitos sobre o túmulo 
Onde vá descansar martírio seu. 

 
Quem de si fugir pode? o pensamento, 

Esse demônio da alma enegrecida, 
Nus mais remotos climas segue-o, segue-o, 

Açoite vivo da importuna vida! 
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E no entanto outros vejo nos prazeres, 
Fruindo o que eu deixei: 

Possam eles, dos sonhados arroubos, 
Nunca acordar, assim como acordei! 

 
Eu vou por toda parte, 

Réprobo, do passado perseguido —  
Mas consola-me o ver que, quanto eu sofra, 

Nunca mais há de ser quanto hei sofrido. 
 

Quanto hei sofrido? ai! não mo perguntes, 
Por piedade, anjo eterno! 

Ri-te — desmascarar não queiras do homem 
Um coração que te amostrara o inferno! 
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