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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

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

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

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

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

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

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

*** 

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

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



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

*** 

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

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

*** 

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

É isso! 

Iba Mendes 
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UM POETA SINGULAR 

A vida, a obra, a sensibilidade e a natureza desse estranho e 
harmonioso poeta, que foi B. Lopes, tiveram, agora, no livro de 
Renato de Lacerda — “Um poeta singular”, a glorificação e o 
estudo, que estava a merecer, por tantos títulos, o autor de Brasões.  

B. Lopes, fluminense de Rio Bonito, cujo berço foi o arraial de Boa 
Esperança, hoje Imbiara, figura, realmente, entre os mais 
espontâneos poetas de nossa terra, pela riqueza do estro, pela 
simplicidade das imagens, pelas atitudes despretensiosas, com que 
sempre se apresentou no tumulto das vaidades intelectuais.  

Seus Cromos, de sedutora e maviosa singeleza, refletem a vida 
bucólica da aldeia natal do poeta, cuja natureza verde e cujos 
ingênuos costumes rurais inspiraram esses versos cheios de colorido 
e de beleza, que são verdadeiras pinturas em sonetos, com o 
perfume agreste das paisagens e o encanto dos hábitos de Boa 
Esperança, onde, a 19 de janeiro de 1859, nasceu Bernardino da 
Costa Lopes, pobre de dinheiro, mas rico de talento.  

Leiamos um desses deliciosos "cromos”, que enriquecem e ilustram 
tantas antologias, e que Renato de Lacerda transcreve em seu livro:  

Amanhecera. O tropeiro  

passa, cantando, na estrada;  

no seu casebre o roceiro  

Prepara as foices e a enxada. 

Ao rumor a luz casada  

enche de vida o terreiro;  
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parecem bruma cerrada  

as flores, lá! do espinheiro...  

 

Aspira-se o olor suave  

do bom café... Alto e grave  

bate o pilão nas cozinhas.  

 

Há, junto à horta, uns barrancos,  

onde a mulher, de tamancos,  

distribui milho às galinhas. 

Renato de Lacerda, cuja modéstia no consegue encobrir seu valor 
literário, de ensaísta e poeta, presta, com “Um poeta singular”, um 
grande serviço às letras brasileiras, à nossa história literária e à sua 
fecunda e gloriosa terra fluminense, onde já brotaram tantos frutos 
opimos da mentalidade brasileira. 

Revista Fon-Fon, 8 de outubro de 1949. 

Pesquisa, transcrição e adaptação ortográfica: Iba Mendes (2018) 
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SINHÁ FLOR 
PELA ÉPOCA DOS CRISÂNTEMOS 

 

A que aí anda, esguia mameluca 

De olhos de amêndoa e trancas azeviche, 
 

 (Brasões) 
 

Desde que te amo (e é desde que eu conheço 
A mais formosa por meus olhos vista) 

Tenho a incendiar-me a ideia fantasista 
O grande Sol de um rútilo aderece. 

 
De uma ourivesaria celinista 

— Gemas de tiara e cetro, e ouro — careço, 
Para que suba de esplendor e apreço 

A vitória do Sonho de um artista. 
 

Possuído, esmero e acaricio a Obra, 
Vendo que ela, fulgindo, se desdobra 

Era lavor sideral e íris facetos... 
 

Para laurear-te o Soberano Estilo 
De aclamada Cleópatra — burilo 

Uma régia corda de Sonetos! 
 

 
 

TURRIS DAVÍDICA 
 
I 

Verve, graça e feição pompadourescas, 
Tipo soberbo da mulher do Norte! 

Glória e garbo do sport; altiva e forte 
É de vê-la em caçadas, ou nas pescas. 
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Linhas fidalgas e madrigalescas 
Dão-lhe à esbelteza heráldico recorte; 
Banha-lhe a fronte e o sacudido porte 

Um risonho esplendor de rosas frescas! 
 

Tanto faz honra à sala, à mesa, ao jogo, 
Ao pomar, em assalto à manga e à uva, 

Como ao vaso anforal do punch em fogo. 
 

Radiosa dama das florais campanhas, 
Ninguém sabe melhor trazer a luva, 

Dar alma e vida às sedas e às bretanhas! 
 

II 
Pompeio o poema em púrpuras; e pena, 

— Olha a dor, Coração, com que o exprimes! 
É que só hoje eu caia aos pés sublimes 

De tão formosa castelã morena. 
 

Sobre mim, dessa heráldica Açucena 
Passe a roda do carro de dois vimes, 

Semeando graças, despertando crimes, 
Em papoulas de sangue abrindo a arena, 

 
Morra o mais pobre e amante dos vassalos 

Sob as patas triunfais dos seus cavalos, 
Quando ela, ovante, em público apareça; 

 
Mate-me as setas e os ferinos dardos... 

Aclamando-a, por mim, ponham-lhe os bardos 
Urna estema de rosas na Cabeça! 

 
III 

É um gosto vê-la atravessar a rua! 
Colunas firmes, empinado o busto, 

Todo o trajo de estilo ao corpo justo r 
Dando a ideia feliz de que está nua. 
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De um golpe régio. Que elegância a sua, 

Sem atavios e ouropéis de custo! 
O fino vulto ereto um ar augusto 

De estátua grega e olímpica tressua 
 

A rara prata que há no seu cabelo 
Foi a queda outonal do Setestrelo, 

E não do Inverno as gélidas pepitas; 
 

Tudo nela seduz, prende e realça, 
Mesmo, por desfastio, a pompa falsa: 

Folhos, flocos, filos, fofos e fitas! 
 

IV 
Esta patrícia flor, que a gente ao vê-la 

Sente um cheiro de mangas e ananases, 
Enchendo a boca de um buquê de frase, 

É do meu poente a solitária estrela. 
 

Liberta e só. Não há para entretê-la 
Como a palestra acesa dos rapazes, 
Que, no seu flóreo ninho de lilases, 

Gozam do encanto de em convívio tê-la. 
 

Abre o cofre das pérolas, e touca 
De brilho e graça a voz, qual se tivesse 

Urna constelação dentro da boca! 
 

Flui de si toda espiritual falerno, 
Que às nossas almas capitoso desce, 

Num ar de glória intrépido e moderno! 
 

V 
Do tanto império outra não há, vos digo, 

O trono de ouro da Mulher subindo... 
Ao seu olhas onipotente e lindo 
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Empalidece a estrela do inimigo. 
 

Quando ela passa, num cortejo infindo, 
Vibra, da Paz no remansoso abrigo, 

O clarim da Loucura e do Perigo; 
Desprende as asas a Razão, fugindo! 

 
Tem músicas no andar... Damas, olhai-a 

Vede bem o seu ar de ânfora etrusca, 
A elegante expressão no erguer da saia, 

 
Que parece romper, tal o faceto, 

No palácio do Sol, que arde e corusca, 
O bailado orquestral de um minueto! 

 
VI 

Certo, ao lerem-me, dizem: quem é esta 
Criatura fragrante, elfo risonho, 

Florida argila, realidade ou sonho, 
Que a alma deste cantor põe tanto em festa? 

 
Que o Estro lhe torna em víride floresta 
Com orquídeas e pássaros?... Oponho: 

É um ser eleito, pálido e tristonho, 
Com o diadema de Flora sobre a testa; 

 
Toda a expressão da Forma, o alto requinte 

Da graça helena, que não há quem pinte, 
Nem cinzel mestre que lhe apanhe a linha; 

 
Fada estranha e gentil de mãos de prata 
Que para o amor e a glória me arrebata 

Num bailado de crótalos. É minha! 
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ENTRE VERDES 
 

Flórea vergôntea! Divindade humana, 
Que no sélio das Dríades imperas, 

E és de um país de sonhos e quimeras 
Estrela régia, amada Soberana; 

 
Entra, grande esplendor de primaveras, 

Nesta sem luz e humílima choupana: 
Que ela se torne, ao receber-te ufana, 

Em palácio encantado de outras eras... 
 

Derrama o brilho e a glória do teu fausto 
Pela minh'alma; e, Viatico da Graça, 
Dá vida e forças ao meu ser exausto; 

 
Que no ermo a tua Boa Vinda estale 

Dentre ladridos e halalis de caça, 
Clangor de trompas acordando o vale! 

 

 
 

SERENATA 
 

Freme a Noite romântica e propícia 
Aos acordes letais da serenata... 
Que suspirosa e trêmula carícia, 

Que constelado pálio o céu desata! 
 

Chega à varanda. O átrio chameje; e trata, 
Desflorando o sorriso da Malícia, 

De abrir todo o palácio ao luar de prata... 
Cante e fulja a baixela da peleja; 

 
Que a criadagem nos salões se mova; 

Vinho e flores na mesa e ouro na alcova, 
Ouro e vinho! e um frouxel no leito flóreo: 
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Guitarra aos dedos, redondilha à boca, 
De aventuras de amor na febre louca, 

Bate-te à porta D,  
Juan Tenório! 

 

 
 

ENFIM 
 

Ao teu nobre perfume predileto 
Todo eu trescalo, Grande Flor amada! 

Da pena em mirtos, como d'alma ebriada, 
Sai-me cheiroso o próprio Verso ereto. 

 
É que vim de deixar, cauto e discreto, 

A tua estreita alcova perfumada: 
Como eu exalo e tenho a essência alada 

De um cantor plúmeo, satisfeito e inquieto!... 
 

Venho, rompendo cativantes laços, 
Da cadeia de rosas dos teus braços, 

Em ti pensando e a tudo mais estranho; 
 

Sai do eflúvio tépido e fragrante 
Da tua carne e do teu sangue estuante 
Como d'agua aromática de um banho! 

 

 
 

TRIUNFAL 
 

Águia viril e ovante de áureas garras 
Leva-me ao dorso, em carinhoso aperto; 

Há por mira todo o festival concerto 
De afinadas e trémulas guitarras. 
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Vibro, em notas de olímpicas fanfarras, 
Sobre estas asas! Por um céu aberto 

Vou, como um deus, de glória e amor coberto, 
Entre pompas e músicas bizarras! 

 
Asas no Azul! Mortais, embaixo, a vê-las 
Tangendo os astros, afastando estrelas... 

Flamejante condor que em luz me arrasta! 
 

Sóis, com a explosão do meu império inundo! 
Sou rei da esfera e príncipe do mundo, 
Senhor supremo de teu corpo, e basta! 

 

 
 

GRAÇA 
 

Tão amada senhora esbelta e nobre, 
Radiante e alegre, como as rosas, que anda 

Perfumando-me os versos e a varanda, 
É a mais cheia de graça que o sol cobre. 

 
Nem me lembro, beijando-a, que sou pobre. 

Que a minha vida célere desanda 
Esqueço, ouvindo, carinhosa e branda, 

Tão amada senhora esbelta e nobre. 
 

Se, fresca e doce, estende-me de cima 
A mão de Alteza, que me eleva e anima, 

Nem me lembro, beijando-a, que sou pobre! 
 

Pois a que vai, como áurea flor normanda, 
Perfumando-me os versos e a varanda 
É a mais cheia de graça que o sol cobre! 
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NOME 
 

Ao céu erguendo-a, a cornucópia de ouro 
Do Estro emboquei; e, a fortes clarinadas, 

Pelo esplendor das límpidas estradas 
Fui soprando teu nome imorredouro! 

 
Era o pregão da Luz por campo louro 

— Águia cantante, asas de sol raiadas — 
Que nas tiorbas de bronze consteladas 

Iam os Ecos assoalhando, em coro... 
 

Letras sidéreas, épica derrama 
De astros, em choque, pela tuba afora, 

Que o alto império da Forma em ti proclama; 
 

Bandeiras eólias desfraldadas, flora 
De sons da Ilíada, ostentosa gama 

Da Vida acesa na explosão da aurora! 
 

 
 

GESTO 
 

Num dos teus gestos, florido e mavioso 
A ti me prendo, amada criatura: 

É quando a tua egrégia mão procura 
O cabelo domar, corrido e umbroso. 

 
Onda rebelde! Catadupa escura, 

Que se despenha pelo basto airoso! 
De treva e aroma—rio caudaloso 

Rolando em álveo de eteral frescura... 
 

Que poema ardente nesse gesto eu leio! 
Braços erguidos, sacudido o colo, 

Empinado e tremente o agudo seio... 
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Quando concertas os cabelos pretos 

Abre-se em lírios e harpas todo o solo, 
Toda a minh'alma em rosas e sonetos! 

 

 
 

TODA! 
 

Pela curva do pé já se adivinha 
A perna, o tronco, o dorso, o colo, os braços... 

Nunca vi outra de mais belos traços, 
De mais pureza e correto de linha. 

 
Que expressão de semblante! Uma pontinha 

De malícia nos olhos—dois palhaços 
Bons e chistosos, piruetando, lassos, 

Quebrando chulas e a cantar modinha... 
 

Sinto-a, às vezes, Bacante, em nudez plena, 
— Cabelos pretos sobre tez morena — 

Outras —laureada por meus sonhos passa, 
 

Legionária de Vênus, desfraldando, 
À frente de áureo e feminino bando, 

A vitoriosa flâmula da graça! 
 

 
 

VOX POPULI 

 

Toda a cidade, filha, e qualquer boca 
Cheias estão dos nossos nomes; diz-se 

Tanta coisa de nós! E a plebe ri-se! 
Coisas de porem-me a cabeça louca! 

 
Essa auréola feliz, que anima e touca 
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As feições de quem ama, a garridice 
Do teu semblante, cheio de meiguice, 

Rastilha a Inveja, que, em vileza, espouca. 
 

Como, se mais te quero, e a ti me entrego 
Lânguido, fraco, descuidado e cego, 
Trair o olhar da corvejante ronda? 

 
Tu, que, num beijo, o meu destino escreves, 

Toma as asas do Amor, brancas e leves 
Vamos buscar um Céu que nos esconda! 

 

 
 

NUVENS 
 

Vieram tão cedo as lágrimas, Senhora! 
Este, que hoje, infeliz, meu pranto lava, 

Foi doce Amor, que dentro em mim cantava, 
Em réquiem triste transmudado agora! 

 
Diluiu-se em Trevas a esplendente Aurora, 

Que os meus dias de sonho iluminava; 
Sóror das Dores, minh'alma escrava 

Desata a nênia pela Mágoa afora: 
 

Goivo da solidão, na ânsia de orvalho, 
Sobre aspérrima frágoa exposto ao talho 

Das lufadas ardentes da Loucura... 
 

Acho-me só no atro pavor de um mangue, 
Vendo a Hóstia da paz subindo a altura, 

Salpicada de lágrimas e sangue! 
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CIÚME 
 

Infunde-me um pavor de Hora tremenda 
Teu braço a arder em seda purpurina, 
Terminando em tulipa de alva renda, 

Donde emerge essa mão nervosa e fina. 
 

Evoca imagens de sinistra lenda, 
Onde há, soltando a extrema cavatina, 

Um bardo e amante, sob o luar, na tenda, 
E uma rainha pálida e assassina?... 

 
Braço, de ânsias, paixão e orgulho feito! 

Nunca me caias tu, gracioso vime, 
Às rajadas do Ciúme sobre o peito; 

 
Que essa mão de princesa altiva e louca 

Jamais, nos lances trágicos do Crime, 
Me apague os olhos e me feche a boca! 

 

 
 

QUEIXAS 
 

Para exaltar a graça inexcedível, 
O flóreo golpe do teu ser galante, 
Bruni do Verso o rútilo diamante, 
Cinzelei o Soneto e mais possível. 

 
Pus-lhe asas e alma! e, com trabalho incrível, 

Dei-lhe esplendor à Forma extravagante... 
Partia ansioso! e, pássaro faiscante, 

Cantou, pousado de teus pés ao nível: 
 

Abria o bico de ouro aos teus ouvidos, 
E a pluma irial abria à tua vista, 

Deleitando-te os órgãos comovidos... 
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Si o que fui ainda sou, como há de agora 

O mesmo áureo gorjeio panteísta, 
A mesma pluma te ferir, Senhora?! 

 

 
 

VIGÍLIAS 
 

Na macerada palidez de lírio, 
Que a rosa murcha de seu rosto esfria, 

Leio-lhe as tardas horas de agonia, 
Com os fantasmas da Insônia e do Delírio. 

 
Apunhalada esposa do Martírio, 
Vela, no claustro da Melancolia, 
O cadáver do Sonho, noite e dia, 
Como silente e funerário círio. 

 
Presa sempre a esse féretro incorpóreo, 
Sem repouso dos membros fatigados 

Nas angústias carnais do seu velório!... 
 

— Na vossa fonte pura de Clemência 
Banhai-lhe os olhos tristes e abrasados, 

Meu Sagrado Jesus da Penitência! 
 

 
 

VIA DOLOROSA 
 

Oh! Madona das Lágrimas! Espera 
Pelo Espírito Santo do Carinho, 

Que há de descer, como piedoso linho, 
À toa úmida pálpebra sincera. 

 
Eu examino o pó, o seixo e a hera 
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Do teu amargo e intérmino caminho, 
Para dele afastar o acerbo espinho, 

Que os teus pés gemedores dilacera. 
 

Tudo darei no mundo: a vida e a glória 
— Esses troféus da espiritual vitória — 

Só para ver a tua face enxuta! 
 

Repousando entre os Cardos e os escolhos, 
Limpa em meu lábio o goivo dos teus olhos... 

Oh! meu Lírio de Lágrimas! Escuta!... 
 

 
 

CALVÁRIO 
 

Era todo o meu róseo devaneio, 
Meu anelo febril, meu sonho de Arte, 

De mirto em flor e rosas coroar-te, 
De Açucenas do Bem florir teu seio. 

 
Abrir do Afeto o cristalino veio 

Para, doce e lustral, dessedentar-te; 
Ver-te gloriosa e alegre em toda a parte, 
Eis meu desejo, o meu profundo anseio! 

 
Mas tens à fronte, Lacrimoso Lírio, 

A rasgante Coroa do Martírio, 
Em vez das rosas, do laurel de mirtos! 

 
Vens derramar, atormentada e langue, 

A santíssima gota de teu Sangue 
Na Cruz aberta dos meus braços hirtos!... 

 
Junho, às primara lágrimas do Inverno. 
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