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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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EDGAR ALLAN POE 
ASPECTOS BIOGRÁFICOS 

O velho Poe apaixonou-se por Francis, formosa atriz inglesa. 
Impulsivo, arrebatado, raptou-a, desposando-a em seguida.  

Amou profundamente sua mulher e fez de sua vida um lindo e 
doloroso romance... Improvisando-se em artistas, ambos 
percorreram os Estados Unidos como saltimbancos...  

Em Baltimore, no ano de 1813, veio ao mundo Edgar. Pouco depois 
morreu seu pai, deixando a família na penúria. A vida, nessa 
ocasião, pareceu acenar com a fortuna ao pequeno órfão... Segundo 
um de seus biógrafos, um rico negociante pretendeu educá-lo. 
Levou-o a viajar pela Inglaterra, Escócia, Irlanda e, por fim, deixou-o 
num colégio nos arredores de Londres. Voltou depois a América, 
onde continuou seus estudos. Esteve na Universidade de 
Charlottesville, onde se distinguiu pela aplicação e pela inteligência. 
Aqui fez ponto final sua ventura... E a vida começou a hostilizá-lo. A 
mãe casou-se novamente e esse casamento iniciou seu tormento. 
Apesar de tudo, uma sombra leve e amena pairava no seu destino, 
prometendo-lhe existência de sonho e de felicidade... Poe amou 
desde menino. Mas no amor — sentimento raríssimo — como no 
ódio, há um impulso violento e exclusivo que torna os indivíduos 
cegos e injustos. O amor, como o ódio, prende o eu de uma pessoa 
ao eu de outra, confunde-as a tal ponto que não é mais possível 
separá-las ou distinguir-lhes as personalidades. Assim se amaram 
Edgard e Virgínia. Ele, desejando torná-la sua companheira, elegeu-
a para motivo de sua inspiração... Virgínia era bela? Talvez não. Mas 
o amor tem a virtude de transformar as mulheres em criaturas 
etéreas!  
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Uma grande catástrofe desabou sobre sua terra. Poe viu-se obrigado 
a assentar praça no regimento que foi socorrer seus conterrâneos, a 
fim de não morrer de fome e de frio... Corria o ano de 1827. 
Declarou o poeta o nome fictício de Edgar A. Perry, ter nascido em 
Boston e ser escritor de profissão. Isto só lhe bastou para que o 
ambiente lhe fosse adverso... Incluído na bateria H do 1° de 
Artilharia, pouco depois era transferido para o Forte Independência, 
na baía de Boston.  

Procurara ele segurança em um meio rude, hostil, calculador, 
egoísta e, por isso mesmo, inexorável para os homens de espírito... 
Aquele terreno era demasiado estéril para planta tão fina...  

Durante sua permanência na caserna encerrava-se ele nos cantos 
solitários da fortaleza e meditava, firmando os alicerces daquele 
mundo estranho, misterioso e envolvente, que foi o seu mundo... 
Mais tarde escreveu: "Os que sonham de dia sabem coisas que 
escapam aos que somente de noite sonham". Ali habituou-se à 
solidão, aos grandes silêncios tão fecundos para os pensadores.  

Em seguida foi mandado para Carolina do Sul. Nesse clima 
conheceu as plantas cheias de seiva, aves extravagantes, 
escaravelhos e mariposas, que tiveram um lugar tão destacado em 
sua obra... Matriculou-se em West Point, depois da morte de sua 
mãe. Mas em breve reconheceu que a carreira militar, para uma 
criatura como ele, era um calvário difícil de subir... Revoltou-se. E, 
partindo a espada, desbravou só com a pena o caminho áspero da 
glória... Levado a Conselho de Guerra, foi licenciado com a nota de 
indisciplinado e relapso... Apesar disso, saiu contente, lançando-se 
ao mundo cheio de esperanças... Julgava construir, em lances 
rápidos, uma vida grandiosa... Infeliz Poe: nos umbrais de sua 
existência esperava-o aquele corvo hediondo, com seu terrível 
"Never more!"  

Desconhecido e sem profissão segura, vagou pelas ruas passeando 
sua miséria, meditando sobre o futuro incerto, enquanto a fome 
implacável destruía, um a um, os sonhos que seu cérebro de 
adolescente concebera... Tendo conhecimento de que uma revista 
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literária abrira um concurso com dois prêmios, arriscou a sorte... 
Ganhou-os. Chamado à redação, espantou os jornalistas com seu 
aspecto: parecia um mendigo de roupa velha e sebosa, e a gola do 
casaco a cobrir-lhe o pescoço. Edgar Allan Poe chegara a este 
estado... Reconhecendo-lhe os méritos excepcionais, deram-lhe a 
direção da revista Southern Literary Messenger. Tinha vinte e dois 
anos, o cérebro povoado de sonhos, e um grande amor para 
suavizar-lhe o caminho tortuoso da vida... Poe foi ao encontro de 
sua prima Virgínia Clemen e casou-se. A felicidade realizada levou-
o a escrever seus primeiros versos, publicou o primeiro livro, que 
não despertou grande interesse... Mesmo nessa época sua produção 
literária não dava para fazer face às despesas da família, a paz 
doméstica, no entanto, corria bem porque o amor substituía a 
riqueza... Certa vez, o romancista John Kennedy observou-lhe: — 
Você devia deixar esse estilo e escrever coisas alegres, engraçadas, 
no genro dos vaudevilles... Rendem mais!  

Poe, que fazia da arte seu ideal supremo, e da beleza seu guia, que 
desprezava todas as vantagens para ser apenas artista, respondeu: 
— Pouco me importa o dinheiro. Eu sei o que valho; a única coisa 
que me revolta é a ideia de que poderia alguém no mundo ser 
superior a mim! 

Apesar da vida errante e infeliz, produz páginas maravilhosas, mas 
que apenas lhe dão uma renda ridícula: O silêncio, seis dólares. O 
Escaravelho de ouro, cinquenta, e assim muitos dos seus trabalhos. 
Repentinamente uma grande sombra negra veio toldar a felicidade 
do poeta. Virgínia, a doce Virgínia adoeceu gravemente. As 
dificuldades cresceram, obrigando-o a trabalhar exaustivamente. 
Mas que importava isso, se ela vivesse?! Antevendo o desenlace, 
perturbou-se com o sofrimento, que o esperava. E procurou nas 
tabernas o paliativo para sua dor! Desde aí sua vida passou a ser a 
mais delirante, a mais dramática, a mais grotesca de suas novelas. O 
destino o aquinhoou com a suprema infelicidade — o amor. Eis por 
que aquele corvo horrendo completou sua desgraça, repetindo-lhe a 
cada anseio, a cada interrogação dolorosa, o lancinante e sinistro: 
"Never more!"  
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Ele mesmo confessou: "A doença, uma doença fatal, empolgou-a 
como um simum... Aí de mim! O flagelo chegou e partiu, e a vítima, 
onde está ela? Eu já não a conhecia..."  

Virgínia morreu. E, ao partir da terra, levou com a sua, a alma do 
poeta. Ele, então, pôs à prova aquela infinita capacidade de desolar-
se, de não ter mais esperança... ninguém como ele soube falar da 
amante morta... É que seu sentimento era real, a paixão fermentava 
dentro dele como as lavas fervem nas entranhas da terra, e, incapaz 
de conter-se, exteriorizava-se... O amor, arrebatando-nos a alma, 
absorve o universo que nos rodeia. Perdê-lo, é ver esse universo 
esboroar-se aos nossos olhos estupefatos... Separando-se da 
companheira, Poe perdia a seiva, a substância preciosa da existência. 
Os conflitos psíquicos dominaram-no e ele se revoltou contra a 
realidade prática, tentou fugir aos duros embates da vida... Somente 
na embriaguez encontrou alívio para sua tortura. A saudade da 
esposa era grande demais para ficar em silêncio... O cérebro 
extirpava do coração a mágoa imensa para mostrá-la ao mundo... 
Fantasmas, espectros e monstros pinoteavam ao seu redor, 
grotescamente... E o mundo, indiferente, riu da tortura do gênio! Só 
mais tarde, muito mais tarde, esse mundo cruel o compreendeu, 
reconhecendo que sua obra era a imagem do seu destino. Suas 
páginas, ressumando mistério e horror, revelavam a alma do esteta 
que se debateu na angústia de um oceano sem horizonte... A alma 
passou a ser sua preocupação obsedante. As manifestações 
mórbidas da vida do espírito projetam às vezes uma claridade 
insuspeitada sobre a vida. E suas deduções mostram que ele levou 
suas investigações até aos mais profundos recessos da psique 
humana. Desejou saber o que a morte guardava em seu seio 
insondável e criou aquele inferno apavorante que descreveu... Não 
temia os seres fantásticos como Hoffmann, que ia acordar sua 
mulher, nas suas noites diabólicas, para lhe fazer companhia 
enquanto trabalhava... Guardava, ao contrário, a esperança de vê-la, 
de falar-lhe, e como desejava esse encontro! Essa ilusão o levou a 
criar a figura que não saía da mente torturada, e que descreve assim: 
"...era uma recordação semelhante a uma sombra, vaga, variável, 
indefinida, inconsistente, e que a uma sombra se assemelha ainda, 
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na impossibilidade em que me debato, de me libertar dela enquanto 
se me não apagar o sol da razão". Nestas linhas estão os retratos de 
Ligeia, Lenora, Leonor, Berenice, e todas são bem a imagem de 
Virgínia que o poeta ressuscitada, dando-lhe a centelha de sua 
própria vida, para aliviar sua dor... Mas o alívio era sempre um 
tétrico "Never more!"  

"Toda beleza, seja de que espécie for, no seu desenvolvimento 
supremo, impele inevitavelmente às lágrimas uma alma sensível". É 
uma confissão. O sofrimento tem a virtude de tornar os homens 
sinceros. E a tristeza, que é um sentimento depressivo, imola o 
indivíduo ao seu egoísmo, inutiliza-o para as utilidades práticas... 
Andando ao léu, encontrou um irmão num outro torturado, que 
teve, contudo, a ventura de não conhecer o amor... Foi em França. 
Identificados pelo idealismo artístico e atraídos pela emoção 
profunda, Baudelaire e Poe uniram-se como "cúmplices da mesma 
obra de beleza." Pontificando nas mesas dos cafés do bairro latino, 
em breve Poe tornou-se o patrono dos bebedores do Chat Noir. E foi 
aí que, certa noite, com o copo na mão, ele exclamou: "Não há 
doença que se compare com o álcool!” Referindo-se a isso, 
Baudelaire escreveu: "Poe não bebia como Musset, por desfastio ou 
imprudência. O álcool era, para ele, necessidade imperiosa, 
irresistível. Ingeria, uns após outros, com sofreguidão, copos cheios 
de gim, até cair fulminado". Quando isso acontecia, contemplavam-
no e limitavam-se a baixar a cabeça entristecidos, porque conheciam 
sua história... Seus méritos, apesar de tudo, eram exaltados com 
entusiasmo febril. Sua arte empolgou Paris. Certa ocasião, quando 
no Michigan caiu uma neve negra, Le Journal, ao noticiar o caso, 
comentou: "É bem a neve do país de Poe". Sua influência 
contaminou a todos — artistas e burgueses, puritanos e moralistas... 
Mallarmé cinzelou o pedestal de sua glória ao considerá-lo prince 

spirituel de cet âge. Gauthier o amou. Os Goncourt só o comparavam 
a Heine. Rollinat escreveu:  

Edgar Poe fut démon, ne voulant pas être auge. 

Au lieu du Rossignol, il chauta le Corbeau; 

Et dans le diamant du mal et de l'E'trange 
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Il cisela, son rêve effroyablement beau. 

 
Baudelaire perguntava a todos os que encontrava se conheciam The 

Raven. Certa vez, um norte-americano respondeu-lhe que Poe não 
passava dum maluco e dum bêbedo. O autor de Flores do Mal, 
fulminou-o com esta frase:  

— Afinal, não passas dum ianque!  

O tempo não maculou sua glória. Entre os contemporâneos, Papini, 
referindo-se a sua obra, disse: Miracoli di supremo terrore e di fantastica 

dolcezza. E Mauclaire considera-o uma das inteligências mais 
notáveis do ocidente moderno. 

Edgar Poe tornara-se indiferente ao que diziam dele, deixara de 
preocupar-se com o que o rodeava. O mundo para ele era um 
amontoado de escombros, onde fantasmas dançavam ao som de 
ritmos macabros... E bebia, bebia até a cabeça pender sobre as mesas 
dos cafés... Baudelaire justificava-o: "Rancores literários, vertigens 
do infinito, saudade, insultos da miséria, a tudo isso fugia Poe, 
mergulhando na embriaguez como num túmulo preparatório." O 
delirium tremens por duas vezes lhe experimentara a resistência. 
Tinha então 37 anos! Certo dia, cambaleando, caminhava pelas ruas 
mal iluminadas, quando foi agarrado por um bando de cabos 
eleitorais que o fizeram votar, inconsciente, em várias sessões, com 
diversos nomes... Depois o deixaram num bar diante de uma garrafa 
de whisky... Um médico que o conhecia, vendo-o naquele deplorável 
estado, levou-o para um hospital, onde entrou gritando, debatendo-
se num novo e mais terrível acesso de delirium tremens. Pedia uma 
arma para se matar, dizia nomes incompreensíveis... De repente 
acalmou-se, repousou um pouco e, afinal, disse: "Que Deus tenha 
pena da minha alma!" E fechou os olhos para sempre. Então, o 
grande corvo que o atordoou durante toda vida, bateu as asas, 
soltando seu mais longo e mais lúgubre estribilho: — Never never 

more! 

Orvácio Santamarina  

Revista "Aspectos", 1939. 
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O CORVO 
TRADUÇÕES 

 
 
 

O CORVO 

(Tradução de Américo Lobo — 1882) 
 

Querido eu exausto e quase adormecido, 
Da meia-noite na tristeza infinda, 

Sobre in-fólio de traças carcomido, 
Cabeceando, meditara ainda. 
Súbito ouvi ruído semelhante 

Ao de leve pancada nos umbrais; 
"A minha porta bate um visitante". 

Balbuciei, "é isto e nada mais". 
  

Ah! bem me lembro! Era a invernia brava: 
Cada faísca que no lar morria, 

Sobre o chão uma sombra projetava. 
Eu suspirava pela lua do dia: 

Nem pelo estudo mitigada fora 
A saudade das graças virginais 

De quem se chama lá no céu Leonora, 
E cá na terra não tem nome mais. 

 
O leve e triste movimento incerto 

Das cortinas da alcova me infundia 
Fantásticos terrores que decerto 

Eu nunca dantes pressentido havia: 
Meu coração pulsar ansioso vendo. 

Eu fiquei repetindo: "Em meus umbrais 
Alguém que se atrasou está batendo 

E quer entrar: é isto e nada mais". 
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Estando já robustecida a mente, 
Disse sem custo: "Oh dama, ou cavalheiro. 

Mil desculpas vos peço reverente 
Por não ter acudido mais ligeiro: 
Eu cochilava, e vós com tal enleio 

Batestes tão de manso nos umbrais 
Que não cuidei ouvir-vos". Patenteio 
A porta: vejo a sombra e nada mais! 

 
Fito o negrume e pasmo ali me quedo, 
Temendo, duvidando e até sonhando 

O que dantes ninguém sonhara a medo; 
Era o silêncio intacto, não traçando 

Riscas a escuridão: ali se ouvia 
Um nome, um nome, que se diz jamais. 

"Leonora!" suspirei e respondia 
"Leonora!" o eco ao longe e nada mais. 

 
Voltei para o meu quarto, onde sentindo 

Minh'alma triste se abrasar inteira, 
Outra pancada fui de novo ouvindo, 

Algum tanto mais forte que a primeira; 
Disse: "Talvez alguma coisa exista 

À janela, por fora dos vitrais; 
Deixa, meu coração, que eu deite a vista 
Nesse mistério; é o vento o nada mais!" 

 
Abro a janela; dum só jato entrando, 
Batendo as asas com um grã ruído, 
Diviso um nobre corvo venerando. 

Aos de imêmores eras parecido:  
Nem me saudou sequer, ante mim posto. 

Porém com ar e tons senhoriais. 
No alto busto de Palas sobreposto 

À porta, empoleirou-se, e nada mais. 
 

Aquele aspecto e austera compostura, 
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Um riso me bailou no pensamento; 
Disse mais distraído à ave escura: 

"Sem crista, embora, feio a macilento, 
Não és covarde, oh corvo vagabundo. 

Que fugiste das sombras infernais: 
Dize, como te chamas noutro mundo?" 

"Nunca" responde o corvo: "Nunca mais". 
 

Maravilhou-me assaz ter entendido 
Minha linguagem o pássaro imperfeito. 

Ainda que me houvesse respondido 
De modo obscuro e sem nem um conceito: 

Parece incrível que sob seu telhado 
Veja o vivente em cima dos umbrais, 
Sobre marmóreo busto empoleirado. 
Pássaro que se chame "Nunca mais!" 

 
Porém o corvo solitário, fito 

Sobre o busto de Palas mais não disse 
— Penas imóveis — com se num dito 

Su'alma em fuga para além saísse. 
"De amigos," murmurei, "guardo lembranças 

Mortos tão cedo! Aos raios matinais 
Este me deixa como as esperanças 

D'outrora!" Disse o corvo "Nunca mais". 
 

Estremeci ouvindo a frase d'ouro 
Ressoar no silêncio, após falando: 

Talvez o que ele diz seja um tesouro 
Colhido d'algum mestre miserando. 

A quem sem tréguas perseguisse a sorte, 
Até que de seus hinos festivais 
Só ficasse por cântico de morte 

Da esperança, este moto: ''Nunca mais". 
 

Novo sorriso me bailou à mente; 
E rodando a poltrona acolchoada. 
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Sobre o veludo me sentei, em frente 
D'ave, do busto e do portal d'entrada. 

Comigo só pensando e refletindo 
No mistério, com que a desoras tais 
O tredo corvo, do passado vindo,  

Grasnava tão somente: "Nunca mais!" 
 

No enigma eu atentava, e no entretanto 
Nada dizia ao pássaro agoureiro, 
Cujos olhos de fogo ardiam tanto 

Dentro em meu coração: por derradeiro, 
A cabeça descanso aonde chora 
A lâmpada seus brilhos siderais, 
Neste roxo veludo onde Lenora 

Não há de reclinar-se nunca mais! 
 

Cuidei que se tornava o ar mais denso, 
E que uns anjos, roçando meu tapete, 

Turificavam misterioso incenso. 
"Desgraçado!" exclamei, "como um joguete 

Teu Deus te há enviado ao sofrimento; 
Sente saudades menos lagrimais 

Dessa Lenora! Bebe o esquecimento! 
"Nunca" responde o corvo: "Nunca mais!" 

 
"Mudo profeta! réprobo!" lh'eu disse: 
"Ave ou demônio! quer tentado foras. 

Quer uma tempestade te cuspisse 
Sozinho, mas intrépido, a desoras. 

Sobre a terra maldita, lar do pranto. 
Dize, dize-me em frases naturais: 

Neste mundo haverá bálsamo santo?" 
"Nunca" responde o corvo, "Nunca mais". 

 
"Mudo profeta! réprobo". Lh'eu disse: 

"Ave ou demônio! pelo céu que olhamos, 
Curvado sobre a terra com meiguice, 



11 

 

E por esse Deus que ambos nós amamos, 
Dize-me se minh'alma pesarosa 

Se há de unir lá nos tálamos astrais 
À rara e pura virgem radiosa 

Que se chama Lenora?" — "Nunca mais". 
 

"Seja o teu dito o signo da partida, 
Ave ou demônio?" soerguido brado: 

"Volta para o tormento da outra vida! 
Sequer me deixes negra pluma ao lado 
Por testemunho de teu dito horrendo! 

Deixa-me, e sai do busto e dos umbrais! 
Tira-me as garras com que estás comendo 
Meu coração desfeito!" — "Nunca mais!" 

 
Calado, o corvo solitariamente 

Sobre o busto de Palas permanece: 
Dum demônio que sonha, o olhar se sente, 

E a luz da lâmpada que resplandece 
Ante ele, sabre o pavimento lança 

Sombras, de cujas ondas sepulcrais 
Minh'alma em sua mor desesperança 

Não há de levantar-se nunca mais! 
 

 
 

O CORVO 

(Tradução de Machado de Assis – 1883) 
 

Em certo dia, à hora, à hora 
Da meia-noite que apavora, 

Eu, caindo de sono e exausto de fadiga, 
Ao pé de muita lauda antiga, 

De uma velha doutrina, agora morta, 
Ia pensando, quando ouvi à porta 

Do meu quarto um soar devagarinho, 
E disse estas palavras tais: 



12 

 

"É alguém que me bate à porta de mansinho; 
Há de ser isso e nada mais." 

 
Ah! bem me lembro! bem me lembro! 

Era no glacial dezembro; 
Cada brasa do lar sobre o chão refletia 

A sua última agonia. 
Eu, ansioso pelo sol, buscava 

Sacar daqueles livros que estudava 
Repouso (em vão!) à dor esmagadora 

Destas saudades imortais 
Pela que ora nos céus anjos chamam Lenora. 

E que ninguém chamará mais. 
 

E o rumor triste, vago, brando 
Das cortinas ia acordando 

Dentro em meu coração um rumor não sabido, 
Nunca por ele padecido. 

Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, 
Levantei-me de pronto, e: "Com efeito, 

(Disse) é visita amiga e retardada 
Que bate a estas horas tais. 

É visita que pede à minha porta entrada: 
Há de ser isso e nada mais." 

 
Minh'alma então sentiu-se forte; 

Não mais vacilo e desta sorte 
Falo: "Imploro de vós, — ou senhor ou senhora, 

Me desculpeis tanta demora. 
Mas como eu, precisando de descanso, 
Já cochilava, e tão de manso e manso 
Batestes, não fui logo, prestemente, 

Certificar-me que aí estais." 
Disse; a porta escancaro, acho a noite somente, 

Somente a noite, e nada mais. 
 

Com longo olhar escruto a sombra, 
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Que me amedronta, que me assombra, 
E sonho o que nenhum mortal há já sonhado, 

Mas o silêncio amplo e calado, 
Calado fica; a quietação quieta; 

Só tu, palavra única e dileta, 
Lenora, tu, como um suspiro escasso, 

Da minha triste boca sais; 
E o eco, que te ouviu, murmurou-te no espaço; 

Foi isso apenas, nada mais. 
 

Entro c'oa alma incendiada. 
Logo depois outra pancada 

Soa um pouco mais forte; eu, voltando-me a ela: 
"Seguramente, há na janela 

Alguma coisa que sussurra. Abramos, 
Eia, fora o temor, eia, vejamos 

A explicação do caso misterioso 
Dessas duas pancadas tais. 

Devolvamos a paz ao coração medroso, 
Obra do vento e nada mais." 

 
Abro a janela, e de repente, 

Vejo tumultuosamente 
Um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. 

Não despendeu em cortesias 
Um minuto, um instante. Tinha o aspecto 

De um lord ou de uma lady. E pronto e reto, 
Movendo no ar as suas negras alas, 

Acima voa dos portais, 
Trepa, no alto da porta, em um busto de Palas; 

Trepado fica, e nada mais. 
 

Diante da ave feia e escura, 
Naquela rígida postura, 

Com o gesto severo, — o triste pensamento 
Sorriu-me ali por um momento, 

E eu disse: "O tu que das noturnas plagas 
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Vens, embora a cabeça nua tragas, 
Sem topete, não és ave medrosa, 
Dize os teus nomes senhoriais; 

Como te chamas tu na grande noite umbrosa?" 
E o corvo disse: "Nunca mais". 

 
Vendo que o pássaro entendia 
A pergunta que lhe eu fazia, 

Fico atônito, embora a resposta que dera 
Dificilmente lha entendera. 

Na verdade, jamais homem há visto 
Coisa na terra semelhante a isto: 
Uma ave negra, friamente posta 
Num busto, acima dos portais, 

Ouvir uma pergunta e dizer em resposta 
Que este é seu nome: "Nunca mais". 

 
No entanto, o corvo solitário 
Não teve outro vocabulário, 

Como se essa palavra escassa que ali disse 
Toda a sua alma resumisse. 

Nenhuma outra proferiu, nenhuma, 
Não chegou a mexer uma só pluma, 
Até que eu murmurei: "Perdi outrora 

Tantos amigos tão leais! 
Perderei também este em regressando a aurora." 

E o corvo disse: "Nunca mais!" 
 

Estremeço. A resposta ouvida 
É tão exata! é tão cabida! 

"Certamente, digo eu, essa é toda a ciência 
Que ele trouxe da convivência 

De algum mestre infeliz e acabrunhado 
Que o implacável destino há castigado 
Tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga, 

Que dos seus cantos usuais 
Só lhe ficou, na amarga e última cantiga, 
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Esse estribilho: "Nunca mais". 
 

Segunda vez, nesse momento, 
Sorriu-me o triste pensamento; 

Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo; 
E mergulhando no veludo 

Da poltrona que eu mesmo ali trouxera 
Achar procuro a lúgubre quimera, 

A alma, o sentido, o pávido segredo 
Daquelas sílabas fatais, 

Entender o que quis dizer a ave do medo 
Grasnando a frase: "Nunca mais". 

 
Assim posto, devaneando, 
Meditando, conjeturando, 

Não lhe falava mais; mas, se lhe não falava, 
Sentia o olhar que me abrasava. 

Conjeturando fui, tranquilo a gosto, 
Com a cabeça no macio encosto 

Onde os raios da lâmpada caíam, 
Onde as tranças angelicais 

De outra cabeça outrora ali se desparziam, 
E agora não se esparzem mais. 

 
Supus então que o ar, mais denso, 

Todo se enchia de um incenso, 
Obra de serafins que, pelo chão roçando 

Do quarto, estavam meneando 
Um ligeiro turíbulo invisível; 

E eu exclamei então: "Um Deus sensível 
Manda repouso à dor que te devora 

Destas saudades imortais. 
Eia, esquece, eia, olvida essa extinta Lenora." 

E o corvo disse: "Nunca mais". 
 

“Profeta, ou o que quer que sejas! 
Ave ou demônio que negrejas! 
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Profeta sempre, escuta: Ou venhas tu do inferno 
Onde reside o mal eterno, 

Ou simplesmente náufrago escapado 
Venhas do temporal que te há lançado 

Nesta casa onde o Horror, o Horror profundo 
Tem os seus lares triunfais, 

Dize-me: existe acaso um bálsamo no mundo?" 
E o corvo disse: "Nunca mais". 

 
“Profeta, ou o que quer que sejas! 

Ave ou demônio que negrejas! 
Profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende! 

Por esse céu que além se estende, 
Pelo Deus que ambos adoramos, fala, 

Dize a esta alma se é dado inda escutá-la 
No éden celeste a virgem que ela chora 

Nestes retiros sepulcrais, 
Essa que ora nos céus anjos chamam Lenora!” 

E o corvo disse: "Nunca mais." 
 

“Ave ou demônio que negrejas! 
Profeta, ou o que quer que sejas! 

Cessa, ai, cessa! clamei, levantando-me, cessa! 
Regressa ao temporal, regressa 
À tua noite, deixa-me comigo. 

Vai-te, não fique no meu casto abrigo 
Pluma que lembre essa mentira tua. 

Tira-me ao peito essas fatais 
Garras que abrindo vão a minha dor já crua." 

E o corvo disse: "Nunca mais". 
 

E o corvo aí fica; ei-lo trepado 
No branco mármore lavrado 

Da antiga Palas; ei-lo imutável, ferrenho. 
Parece, ao ver-lhe o duro cenho, 

Um demônio sonhando. A luz caída 
Do lampião sobre a ave aborrecida 
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No chão espraia a triste sombra; e, fora 
Daquelas linhas funerais 

Que flutuam no chão, a minha alma que chora 
Não sai mais, nunca, nunca mais! 

 

 
 

O CORVO 

(Tradução de Venceslau de Queiroz – 1885) 
 

Uma vez, pelas desoras lúgubres da noite, enquanto, fraco e 
fatigado, eu meditava sobre velhos e curiosos volumes de uma 
doutrina antiga, enquanto, quase adormecido, toscanejava, 
subitamente ouvi uma pancada, como se batessem de leve à porta 
do meu quarto. Alguém, talvez, que me procura, pensei, e que bate-
me à porta, talvez seja isso, e nada mais. 

 
Ah! lembro-me distintamente: corria o mês de dezembro, frio e 
glacial, e cada acha de lenha, acesa no fogão, desenhava no soalho 
um reflexo de agonia. Eu esperava a manhã, ansiosamente; há 
muitas horas já, em vão, pedi aos livros um instantâneo repouso à 
minha tristeza, essa tristeza nervosamente horrível que me 
acabrunha desde que perdi Lenora, honesta e graciosa virgem que 
os anjos no céu hoje chamam Lenora, e que no mundo ninguém 
mais poderá chamar, ai! nunca mais! 
 
E o brando, triste e vago ondular do reposteiro de púrpura 
impressionava-me, enchia-me de terrores fantásticos, para mim 
desconhecidos até essa noite; afinal, para abrandar a pulsação 
precípite do meu peito, levantei-me, repetindo: Alguém talvez, que 
me procura, talvez algum retardado visitante que bate-me à porta; 
sim, talvez seja isso, e nada mais. 
 
Minha alma nesse instante sentia-se mais forte. Não hesitei, pois, 
por mais tempo e falei, supondo que fosse alguém que batesse: — 
Peço-vos desculpas, eu ia adormecendo, quando vos ouvi bater-me 
à porta, tão docemente, tão brandamente, que fiquei ainda incerto 
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de vos ter ouvido. — E abri a porta, de par em par; só vi trevas, e 
nada mais. 

 
A perscrutar profundamente essas trevas, ali fiquei por muito 
tempo, estarrecido de espanto, de medo e de dúvida, sonhando 
coisas que no mundo ninguém ainda ousara sonhar; mas e silêncio 
não foi perturbado, e tudo se conservou imóvel. A única palavra que 
ouvi sibilaram-ma aos ouvidos: Lenora! Tinha sido eu mesmo quem 
a balbuciara, e um eco por sua vez também repetira: Lenora. Fora 
isso, e nada mais. 
 
Ao entrar de novo no quarto com a alma sobressaltada, ouvi logo 
uma pancada um pouco mais forte que a primeira. Com certeza, 
pensei comigo, com certeza, há alguma coisa entre as folhas da 
janela. Antes, porém, acalmemos o coração; talvez seja o vento, e 
nada mais. 

 
Abri então a janela, e, com um tumultuoso batimento de asas, 
entrou um majestoso corvo, digno dos primeiros dias da criação. 
Não me fez a menor reverência, não parou, não hesitou um minuto; 
mas, com a sem-cerimônia de um lord ou de uma lady, empoleirou-
se num busto de Palas que encimava a porta do quarto; empoleirou-
se, instalou-se, e nada mais. 
 
Esta ave de ébano, pela gravidade de seu porte e severidade de sua 
fisionomia, induzia-me a rir, e gracejei: — Lúgubre e velho corvo, 
viajor afastado das praias da noite, ainda que a tua cabeça esteja sem 
crista e sem cimeira, não és certamente nenhum poltrão. Dize-me o 
teu nome senhorial nas caliginosas praias das regiões infernais. — O 
corvo respondeu: Nunca, mais! 
 
Fiquei maravilhado. Este hediondo volátil facilmente entendera a 
minha pergunta, se bem que a sua resposta não tivesse um sentido 
perfeito e me não desse grande explicação; mas devemos convir que 
a homem algum jamais foi dado ver uma ave ou animal qualquer, 
pousado num busto esculpido em cima da porta de seu quarto, 
chamar-se — Nunca mais. 
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E o corvo empoleirado, salientemente negro e solitário, no busto 
branco e imóvel, proferiu essas únicas palavras, como se nelas 
espalhasse sua alma toda. Nada mais pronunciou, nem agitou uma 
pena sequer, até que eu murmurasse comigo mesmo: Há muito 
tempo que me abandonaram outros amigos; ele deixar-me-á 
também ao alvorecer do dia, como as minhas esperanças de 
outrora... A ave repetiu ainda: Nunca mais! 
 
Estremeci ao ouvir esta resposta, dada com tanta justeza, e exclamei: 
Sem dúvida, o que esta ave pronuncia é toda a bagagem de seu 
saber, que recebera em casa de qualquer desamparado da fortuna, 
que a implacável Desgraça, persistentemente, sem tréguas, 
perseguira, até que as suas canções não tivessem mais que um só 
estribilho, até que o De profundis da sua esperança tomasse este 
melancólico estribilho: Nunca mais. 
 
Mas, sempre interessado e curioso, rolei imediatamente a minha 
poltrona para perto da ave, do busto e da porta; e; enterrando a 
cabeça no espaldar aveludado, esforcei-me por encadear as ideias, 
indagando a razão porque esta hedionda, triste, magra e sinistra 
ave, digna dos primeiros dias da criação, fazia-me ouvir, crocitando, 
estas palavras: Nunca mais. 

 
Assim me conservei, sonhando, conjecturando, mas não dizia uma 
sílaba sequer a essa ave, cujo olhar, ardendo como um clarão do 
inferno, queimava-me profundamente os refolhos do coração. 
Procurei por muito tempo atinar com a razão disto e de mais algum 
mistério, repousando a cabeça, negligentemente, no veludo do 
espaldar, que a luz da lâmpada acariciava, este veludo roxo sobre o 
qual, ao morno clarão dessa mesma lâmpada, tantas vezes ela 
repousara a cabeça de anjo, e agora... nunca mais! 
 
Pareceu-me então que se toldava o ar, embalsamado por um 
turíbulo invisível que os serafins agitavam e cujas asas apenas 
esfrolavam o tapete do quarto. Desgraçado! bradei contra mim 
mesmo, o Deus de tua crença, por intermédio de seus anjos, envia-te 
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repouso e esquecimento às saudades e angústias que te ralam o 
seio... Embriaga-te, pois, neste ar saturado dos perfumes do céu, e 
esquece para o todo sempre a tua morta Lenora. O corvo grasnou: 
Nunca mais! 
 
Profeta! — exclamei, núncio de desgraças! ave ou demônio, mas 
sempre profeta! ainda que sejas um mensageiro do Arcanjo 
tenebroso, ou que a tempestade te açoitasse e te fizesse naufragar, 
corajoso sempre, sobre esta terra deserta, povoada de fantasmas, 
sobre esta habitação continuamente abalroada pelo Horror, — dize-
me, sinceramente, eu to suplico; existe, existe ainda, no mundo, 
algum bálsamo da Judeia para as minhas dores? Responde-me; eu to 
suplico. O corvo respondeu: Nunca mais! 

 
Profeta! — bradei ainda, — núncio da desgraça! ave ou demônio, 
mas sempre profeta! por este céu arqueado sobre nossas cabeças, 
por este Deus que ambos nós adoramos, responde à minha alma, 
sobrecarregada de dor, se, no paraíso longínquo, ela poderá algum 
dia abraçar uma virgem santa que os anjos no céu chamam Lenora, 
uma bela e honesta virgem que me abandonou no mundo para 
cantar no céu entre as coreias místicas dos anjos.... O corvo 
respondeu: Nunca mais! 
 
Ave ou demônio, esta resposta é o sinal da nossa eterna separação. 
— Engolfa-te, pois, na tempestade, volta às caliginosas praias das 
regiões infernais; não deixes cair aqui uma pena sequer como 
lembrança da mentira que proferiste; abandona esta inviolada 
solidão, deixa este busto, arranca o teu bico e as tuas garras de meu 
coração e precipitas-te para longe desta morada. O corvo respondeu: 
Nunca mais! 
 
E o corvo, imóvel, instalou-se, para todo o sempre, sobre o lívido 
busto de Palas, que encimava a porta do meu quarto; e os seus 
olhos, cortados de quando em quando por um sinistro clarão do 
inferno, semelham-se aos olhos de um demônio que sonha; a luz da 
lâmpada, esbatendo sobre ele, projeta-lhe a sombra no soalho e, para 



21 

 

fora do círculo desta sombra, que jaz flutuante sobre o soalho, nunca 
mais poderá erguer-se minha alma, nunca mais! 

 

 
 

O CORVO  

(Tradução de Fontoura Xavier – 1887) 
 

Uma vez, ao bater da meia noite, quando eu meditava sobre o 
volume de uma doutrina ignorada, e quando mais sonolenta sentia 
a cabeça fatigada curvar-se sobre as suas páginas, ouvi o ruído como 
de alguém que batia, batia à porta de meu quarto. "É talvez uma 
visita, murmurei: é talvez um visitante, tardio que bate à porta do 
meu quarto, é isso e nada mais". 
 
Ah! Lembro-me distintamente: era pelas neves de dezembro, e cada 
brasa de fogão exalava o seu último raio de agonia. Eu anelava 
ardentemente que amanhecesse. Em vão tinha-me esforçado para 
arrancar dos livros um alívio para a minha saudade, a saudade da 
minha morta Leonor; saudade daquela que os anjos chamam Leonor 
e que na terra ninguém mais há de chamar, nunca mais!... 
 
E a vaga e leve ondulação das cortinas penetrava todo o meu ser, 
enchendo-o de um terror fantástico que eu então desconhecia. Se 
bem que para acalmar o meu coração eu repetisse comigo mesmo: 
"É talvez uma visita que deseja entrar a porta do meu quarto; é 
talvez um visitante tardio que deseja entrar a porta do meu quarto, é 
isso e nada mais". 
 
E assim, sentindo-se animado, não hesitei por mais tempo: "Senhor 
ou Senhora, disse quem quer que sejas, peço-vos que me perdoeis; 
mas o fato é que estava quase adormecido; e depois batestes tão 
docemente, tão docemente, viestes bater à porta do meu quarto, que 
eu apenas pude convencer-me que tinha ouvido..." E, abrindo-a 
subitamente, vi trevas e nada mais! 
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Perscrutando ansiosamente essas trevas, sentir-me tomado de 
assombros e de apreensões, imaginando sonhos que nenhum mortal 
jamais ousou sonhar; mas o silêncio era imóvel, e a sua imobilidade 
foi ainda acentuada por uma palavra, "Leonor"! Era eu que a 
murmurava, e o eco a seu turno repetiu essa palavra "Leonor". Só 
isso e nada mais. 
 
Voltando ao meu quarto, e sentindo dentro em mim como um 
incêndio na alma, ouvi de novo o ruído, um pouco mais forte que o 
primeiro. "Naturalmente, pensei, já alguma coisa atrás da minha 
janela; vejamos o que seja, desvendemos o mistério; deixemos o 
coração acalmar-se um instante e desvendemos este mistério: é o 
vento e nada mais". 
 
Mas, abrindo-a subitamente, vejo entrar um soberbo corvo digno de 
eras primitivas. Sem fazer a menor reverência, sem que sequer lhe 
parecesse estranho o lugar onde entrava, ele não hesitou um 
instante, mas, com ar senhorial de um nobre, pousou 
tranquilamente sobre a porta do meu quarto... pousou sobre o busto 
de Palas que fica sobre a porta do meu quarto, pousou, recolheu as 
asas e nada mais. 
 
Então, esta ave negra, não sei se pela severidade de seu aspecto ou 
se pelo grotesco do seu todo, induziu-me a triste imaginação a 
sorrir: "Se bem que sejas calvo, disse, e conservas a cabeça despida 
de penachos bélicos, tu não és decerto um vilão, ó lúgubre e velho 
corvo, viajante aportaro da profunda noite de Averno!... Dize-me 
qual é o teu nome senhorial na profunda noite ptutoniana?... E o 
corvo respondeu: "Nunca mais". 
 
Assombrou-me que esse desgraçado plumitivo tivesse tão 
facilmente entendido a minha pergunta; com quanto a sua resposta 
não fosse inteiramente satisfatória, pois devemos convir que jamais 
foi dado a um ser humano ver uma ave ou um animal pousado 
sobre a porta do seu quarto, uma ave ou animal pousado sobre o 
busto esculpido à porta do seu quarto, e dizendo chamar-se "Nunca 
mais". 
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Mas o corvo, pousado tranquilamente sobre o busto plácido, não 
proferiu senão essas palavras, como se nessas palavras ele 
expandisse toda a sua alma; não pronunciou nada mais e nem de 
leve moveu uma pena até que em murmurasse comigo mesmo: "Em 
chegando a manhã ele também me deixará como me deixaram as 
minhas velhas esperanças; outros amigos foram-se assim como 
ele..." E o corvo respondeu: "Nunca mais". 
 
Sobressaltado com a sua resposta tão a propósito supus que era essa 
sem dúvida toda a sua bagagem literária que ele aprendera, quem 
sabe! de algum infortunado, a quem a desgraça perseguira tão 
incessantemente e sem tréguas, que as suas canções não eram mais 
que este único estribilho... que o "de profundis" da sua esperança não 
mais que este melancólico estribilho: "Jamais, nunca mais". 
 
Mas o corvo, induzindo o meu triste espírito a sorrir, fez-me chegar 
a poltrona para mais junto do busto, onde reclinado sobre o 
espaldar de veludo eu me esforçava por concatenar as minhas 
ideias, procurando o que queria dizer essa agourenta ave das 
antigas eras... procurando o que queria dizer essa agourenta, triste e 
sinistra ave das antigas eras, grasnando o seu — "Nunca mais". 
 
E conservei-me assim por algum tempo pensando, mas já sem me 
dirigir mais à ave, cujos olhos ardentes parecia agora que me 
queimavam a alma; pois era embalde que eu me esforçava por 
compreendê-la, com a cabeça repousada sobre o veludo da poltrona 
que a luz da lâmpada acariciava... esse veludo violeta que a luz da 
lâmpada acariciava, e onde a cabeça dela não mais se há de reclinar, 
nunca mais! 
 
E então afigurou-se-me que o ar se condensava, perfumado por um 
turíbulo invisível, agitado por anjos, cujos passos eu imaginava 
sentir sobre o tapete: "Desgraçado! murmurei; o teu Deus levou-ta 
para sempre, deixando a sua lembrança como tormento da tua 
saudade... detém-te, detém-te nessa senda e esquece de uma vez a 
tua morta Leonor... E o corvo respondeu: "Nunca mais". 
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"Profeta! exclamei; prenúncio de desgraça, ave ou demônio, mas 
sempre profeta! sejas embora um enviado do inferno, ou que só o 
acaso da tempestade tenha-te arrojado como um náufrago perdido 
mas ainda intrépido sobre este retiro onde o horror habita! diz-me, 
eu te suplico, poderei encontrar porventura um alívio à minha dor? 
dize-me, eu te suplico!" E o corvo respondeu: "Nunca mais". 
 
"Profeta! Prenúncio de desgraça, ave ou demônio, mas sempre 
profeta! por este céu estendido sobre as nossas cabeças, por esse 
Deus que nós ambos adoramos, dize se a minha alma carregada de 
dores pode ainda abraçar num paraíso longínquo essa filha que os 
anjos chamam Leonor?..." E o corvo respondeu: "Nunca mais". 
 
"Ave ou demônio! que essas palavras sejam o adeus eterno da nossa 
separação. Vai-te tempestade, torna de novo à mais profunda noite 
do Averno! não deixeis uma única pena negra como lembrança da 
mentira que acabas de proferir; vai-te da minha solidão inviolável, 
deixa esse busto de cima, da minha porta... Arranca o teu bico que 
me dilacera a alma, e vai-te, espectro lutolento, para bem longe da 
minha porta!... E o corvo respondeu: "Nunca mais". 
 
E o corvo imóvel, está sempre pousado, sempre pousado sobre o 
busto plácido de Palas, esculpido sobre a porta do meu quarto; os 
seus olhos são como os olhos de um demônio que sonha; a luz da 
lâmpada entornando-se sobre ele, projeta a sua sombra negra sobre 
o pavimento; e fora dessa sombra negra que gira flutuante sobre o 
pavimento, a minha alma jamais se poderá elevar, nunca mais! 

 

 
 

O CORVO 
(Mécia Mouzinho de Albuquerque – 1889) 

Uma vez, à hora lúgubre da meia-noite, eu meditava, fraco, 
fatigado, quais adormecido, sobre muitos volumes interessantes e 
valiosos de uma doutrina esquecida. De repente, ouvi um ligeiro 
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ruído, como de alguém batendo, ao de leve, à porta do meu quarto. 
“É alguma visita”, murmurei eu, e nada mais. 

Estávamos em dezembro, lembro-me distintamente. As achas meio 
queimadas desenhavam no solo o reflexo da sua agonia. 

Eu desejava ardentemente a manhã! Em vão pedia aos livros o e 
esquecimento das minhas mágoas... Pensava sempre nela, na minha 
Leonor perdida, na mulher rara e deslumbrante que os anjos 
chamam ainda Leonor e que os homens não chamam mais! 

O vago sussurro dos reposteiros ondulantes penetrava-me de um 
terror fantástico e melancólico. Para acalmar a agitação que me 
assustava, levantei-me, repetindo: “É alguém que bate à minha 
porta, alguma visita tardia, que solicita a entrada do meu quarto; 
sim, é isso, e nada mais.” Então senti o espírito um pouco 
fortalecido, e sem hesitar mais tempo: 

— Senhor, digo eu, ou senhora, tende a bondade de perdoar-me. 
Estava meio adormecido e bateste tão devagarinho que apenas 
tenho a consciência de vos ter ouvido. 

Assim dizendo, abri a porta de par em par, mas vi só trevas e nada 
mais! 

E a perscrutá-las profundamente, fiquei muito tempo cheio de 
espanto, de receio e de dúvida, fazendo sonhos que mortal algum 
jamais ousou sonhar; mas nada perturbou o silêncio e a imobilidade 
das trevas, senão um nome proferido por mim: “Leonor!” e o eco 
murmurando a seu turno “Leonor!” Só isto e nada mais! 

Tornando a entrar no quarto, com a alma em fogo, ouvi um ruído 
algum tanto mais forte que o primeiro. "Há por força alguma coisa 
de extraordinário nas tabuinhas da minha janela; vamos ver o que é, 
exploremos este mistério. Provavelmente, é o vento, e nada mais!" 

Abri então a janela, e um corvo majestoso, digno dos antigos 
tempos, entrou pelo quarto a dentro, com um bater de azas 
tumultuoso. Sem me fazer uma simples cortesia, adiantou-se com a 
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importância de um lord ou de uma lady, e empoleirou-se num busto 
de Palas, colocado justamente por cima da porta do meu quarto. 

A gravidade do seu aspecto e a severidade da sua fisionomia 
fizeram sorrir a minha triste imaginação: 

— Embora tua cabeça, disse-lhe-eu, não tenha popa nem cimeira, 
não és por certo um pássaro ordinário. Dize-me qual o teu nome 
senhorial nas costas da noite plutônica? 

O corvo disse: 

— Jamais. 

Fiquei pasmado de ver aquele desengraçado volátil compreender 
assim a palavra, posto que a sua resposta não tivesse um grande 
senso, nem respondesse de modo algum à minha pergunta; porque 
é preciso confessar que nunca foi dado a um homem vivo, ver, por 
cima da porta de seu quarto, um pássaro ou um bicho, sobre um 
busto esculpido, com semelhante nome: "Jamais!" 

Mas o corvo, solitariamente empoleirado no busto plácido, não 
proferiu senão aquela palavra única, como se nela toda a sua alma 
se espargisse. Então murmurei em voz baixa: 

— Todos os amigos me têm deixado: amanhã também este me 
fugirá, assim como todos os outros me fugiram, assim como voaram 
as minhas ridentes esperanças! 

E o pássaro tornou a dizer: 

— Jamais! 

Ao ouvir aquela resposta tanto a propósito, estremeci. 

— Provavelmente, disse eu consigo mesmo, não sabe senão esta 
palavra. Isto ele aprendeu com algum mestre infortunado, a quem a 
ímpia desgraça perseguiu sem tréguas, e cujos cantares acabaram 
por não ter senão aquele melancólico estribilho, espécie de De 

profundis de todas as suas esperanças: 
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— Jamais! 

Mas o corvo induzindo ainda a minha alma triste a sorrir, puxei a 
cadeira para defronte dele, do busto e da porta, e comecei a ligar 
ideia com ideia, procurando adivinhar o que aquela ave agoureira 
de outros tempos, o que aquele triste, desengraçado, sinistro, magro 
e agoureiro pássaro de outros tempos, queria significar com o seu 
“Jamais!” 

Assim me detive um tempo, sonhando, meditando, porém sem 
dirigir mais a palavra ao pássaro, cujo olhar ardente me abrasava até 
ao íntimo do coração. Eu procurava adivinhar o estribilho do corvo 
e muitas coisas mais, com a cabeça encostada ao estofo da cadeira; 
esse estofo macio de veludo violeta, onde a cabeça dela se recostava 
outrora!... onde não se recostará jamais! 

Então pareceu-me que o ar se tornava mais espesso, perfumado por 
um turíbulo invisível, balouçado por serafins, cujos passos 
deslizaram pelo tapete do quarto. 

— Desgraçado! exclamei eu; Deus, pelos seus anjos, manda-te 
tréguas e nepentes contra as saudades de Leonor! Bebe, oh! bebe 
este bom nepentes e esquece Leonor, perdida para sempre! 

E o corvo tornou a dizer: 

— Jamais! 

— Profeta! disse eu de desgraça! pássaro ou demônio, contudo 
profeta! quer sejas um mensageiro do Tentador, ou um simples 
náufrago, lançado pela tempestade a esta terra deserta e enfeitiçada, 
a este lar de miséria e de horror, dize-me sinceramente — suplico-to! 
— é verdade que existe um balsamo da Judeia? oh! dize-mo, dize-
mo por piedade! 

O corvo respondeu: 

— Jamais! 
 
— Profeta, continuei eu, ser de desgraça! pássaro ou demônio, contudo 
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profeta! Pelo céu que nos cobre, pelo Deus que ambos adoramos, dize-me 
se esta alma, esmagada pela dor, poderá um dia, no paraíso longínquo, 
abraçar uma donzela santa, preciosa e deslumbrante, a quem os anjos 
chamam Leonor? 
O corvo disse: 

— Jamais! 

— Sejam as tuas palavras o sinal da nossa separação, pássaro ou 
demônio! exclamei eu, pondo-me em pé. Volta à tempestade e às 
costas da noite plutônica! Não deixes aqui nem uma só das tuas 
penas negras, em memória da mentira que acabas de proferir. Não 
violes por mais tempo a minha solidão. Tira-te da minha porta, 
arranca o teu bico do meu coração e precipita o teu espectro para 
bem longe deste quarto! 

— Jamais! 

E, imutável, continua sempre empoleirado no pálido busto de Palas, 
por cima da porta do meu quarto. Os seus olhos, com um brilho 
demoníaco, parecem pensativos; a luz da minha lâmpada projeta a 
sua sombra sobre o solo, e além do círculo desta sombra, que jaz 
flutuante sobre o solo, a minha alma não poderá elevar-se jamais! 

 
 

O CORVO 

(Tradução de Escragnolle Dória — 1903) 
 

Certa vez, ao bater de meia-noite, 
Que das desoras o silêncio quebra.  

Cabeceando, eu sofria o duplo açoite  
Do sono e do cansaço em mole alquebra.  

Em manuseio tinha alfarrábios anais 
Onde velho saber lia lições 

Quando à porta senti branda pancada 
Mas sem o percutir dos empuxões. 
Disse comigo: — Coisa de nonada... 

Talvez alguém que bate ou passa, nada mais. 
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Ah! de tal hoje faça ainda memória! 

Era em dias do gélido dezembro; 
Cada tição do lar em ilusória 

Chama se ia apagando, bem me lembro. 
Ah! chegada do sol em raios triunfais 

A alma deseja e quer; mas lenitivo 
Nenhum dos livros meus, de tantos, dera 

A morte de Lenora, dela o vivo 
Nome, dizemo-no os anjos n'alta esfera: 
Na terra já ninguém o dirá: nunca mais! 

 
As cortinas de seda num balouço 

Sutil, num remexer sem menor vento, 
Punham-me o coração em alvoroço. 
Estranho e não sabido movimento. 

Para acalmar do peito os tremores mortais, 
Segredava-me a mim mesmo: — É, decerto, 

Qualquer pessoa que demanda a porta; 
Uma visita, e ela me está bem perto. 

Para junto daqui já se transporta. 
É uma simples visita apenas, ninguém mais. 

 
Revesti a minh'alma de firmeza; 
Banindo o vacilar, falei destarte: 

— Senhora ou meu senhor, peço a fineza 
Do seu perdão pela tardança. A parte 

Da verdade no caso ei-la em razões leais: 
Eu dormitava quando, a sua leve 

Mão pelo umbral passou: mas de ligeiro 
Não quis pôr-me d'espreito um golpe breve — 

Abro a porta, de par em par: fronteiro 
As trevas fico, fico às trevas, nada mais. 

 
Esquadrinhando a sombra, largo tempo, 

Três coisas sinto: enleio, assombro e medo. 
Em sonhos sobre-humanos eu me atempo 
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A perscrutar das trevas o segredo. 
De romper-se a mudez não houve ali sinais; 

Uma única palavra de meu lábio. 
Saiu, entrando no ar feita em mil vezes — 

Lenora — murmurei; tal nome sabe-o 
Meu ser Inteiro; tomam-no as velozes 

Asas do eco, que diz: Lenora! — nada mais. 
 

Volto ao quarto, no ser fogo fremente, 
Quando ressoa uma pancada, certa. 
Crescida em timbre, nítida, potente, 

Que os sentidos acorda e põe de alerta, 
— Alguma coisa abala os janelas; de tais 

Mistérios exploremos os arcanos. 
Sossega o ânimo em sustos repartido.— 

Digo a mim mesmo — firma os soberanos 
Ditames da razão, toma sentido, 

Escuta — Zune o vento, o vento, nada mais. 
 

As escâncaras deixo eu a janela, 
Por onde vi entrar, com todo o assanho, 

Um majestoso corvo, uma ave aquela 
Digna das grandes épocas de antanho. 
Não revelou detença, hesitação. Sinais 
Dum lord ou duma lady tinha o corvo 

Que abre as asas e, a porta se acimando, 
Empoleira-se branco, feio e torvo 

Sobre um busto de Palas se aninhando. 
E trepado se queda, imóvel, nada mais. 

 
Mas o pássaro negro deu-me riso, 
Tão rígida era nele a compostura, 

Grave, saturna, séria. De improviso. 
Pus-me a rir da bizarra criatura 

Que transpusera assim meus defesos umbrais; 
Depois falei: — Tu tens a crista nua. 

Chegas de longe, das noturnas praias; 
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Não és um corvo pávido, mas tua 
Fama, teu nome, dize, p'ra que saias 

Do mistério. — E o senhor corvo diz: "Nunca mais!" 
 

Pasmo, ouvindo tamanha maravilha 
Nas expressões estranhas do volátil, 

Embora essa resposta fosse filha 
Irracional da confusão versátil. 

Pois jamais um vivente há visto os penetrais 
Do lar transposto por um corvo triste, 
Uma ave toda negra, em mudo pouso 

Sobre um busto de bronze, de onde assiste 
A estas três coisas: paz, luto e repouso. 

Sabeis duma ave assim, de alcunha "Nunca mais"? 
 

O corvo, de poleiro no alto busto. 
Nada mais disse, como se esgotado 
A alma tivesse, proferindo, a custo 

O “Nunca mais” fatídico e malvado. 
Calei-me, a ave calou-se; em pausas sepulcrais, 

Eu disse então: — Quantos amigos fora 
Do meu convívio conto! Este, que é novo, 

Fugitivo também se há de ir embora, 
Qual tantas esperanças sem renovo — 

Pôs-se o corvo a dizer outra vez: "Nunca mais!" 
 

Um vago estremecer corre os meus nervos, 
Não de molde parece esta resposta, 

A palavra do corvo nos acervos 
Da memória talvez lhe fosse posta 
Pelo firme tratar e pelos habituais 

Conselhos d'algum mestre desditoso, 
Zurzido pelo horror do desespero. 

E tanto assim sucede que o saudoso 
Corvo um só estribilho com exagero 

Sabe, fala e repete e sempre: "Nunca mais". 
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Segundo riso já me enflora a ideia 
E sento-me, a pensar, numa poltrona, 
Tendo ante mim por única assembleia 
A porta, o corvo e o busto de Belona. 
Encadeando o fio às cismas naturais, 

Busco achar uma chave para o enigma, 
Resolver o sentido impenetrável 

Que na memória punham por estigma 
As palavras do pássaro implacável, 

Sem cessar crocitando o eterno "Nunca mais". 
 

Conjecturas eu formo em desafogo, 
A boca se conserva taciturna: 

Mas do pássaro os olhos, todos fogo. 
Me requeimam naquela paz soturna. 

Na rede do cismar prendo sonhos mortais 
Com a cabeça pendida bem a gosto 

Sobre veludos dum coxim, que ao peso 
De Lenora, não mais será exposto. 

Como dantes, quando ela tinha o vezo 
De aí ficar. Lenora, aí ficar! Nunca mais! 

 
Afigura-se o ar muito mais denso 
E perfumoso, graças a invisível 

Turíbulo a soltar aroma e incenso 
Nas mãos de serafins, cujo frangível 

Pé muito mal sofria os deslizes terrais. 
— Miserável, disse eu, Deus bem me ouve, 
Por seus anjos me dando a deslembrança, 

O repouso melhor que jamais houve. 
Bebe, oh! bebe o nepentes sem tardança. 

Esquece de Lenora. — E ele diz: "Nunca mais!" 
 

—Tu, augure de males, tu, profeta. 
Ser infernal ou pássaro ou demônio 

Já que me vens do Averno em linha reta. 
Desfalcando a Satã seu patrimônio. 
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Já que chegaste aqui na asa dos temporais. 
Procurando o refúgio em domicílio 
Onde mora o pavor; eu te depreco. 
Dize: pôde contar-se com o auxílio 

Dum bálsamo da vida? — Diz num eco 
O corvo a mesma coisa, o mesmo "Nunca mais". 

 
Oh! sinistro profeta de mil males, 

Oh! pássaro, oh! demônio, oh! ave feia, 
Se me queres mostrar tu quanto vales. 
Pelo empíreo que sobre nós se arqueia 

Pelo Eterno que adoro, e tu comigo, quais 
Serão as minhas esperanças, fala. 

Afirma-me se posso por agora 
Ter nos braços a virgem que na escala 

Celeste os anjos chamam de Lenora? — 
O corvo respondeu: "Não podes, nunca mais!" 

 
—Esta palavra só nos causa dano 

Ave calamitosa, ser perverso. 
Volta pr'a noite. Nenhum ser humano 
Te irá buscar. Abre o voo, o universo 

É teu, é teu, regressa aos domínios fatais 
Donde saíste volta à tempestade, 
Não tenhas uma só pena partida 

Por arrha do mentir, que, de maldade, 
Me propina tua alma fementida. — 

O corvo retorquiu apenas: "Nunca mais". 
 

O corvo, sem mexer as asas, 
Sobre o busto de Palas, qual vigia 

A porta do meu quarto; não se arreda 
O seu olhar; porém, vendo-o, dir-se-ia 

O olhar dum diabo imerso em cismas infernais 
A luz do candelabro dá-lhe em cheio, 

Sobre o chão os contornos lhe desenha 
Minha'alma desta sombra bem no meio 
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Debalde por fugir ali se empenha 
A alma jamais se livra, oh! nunca, nunca mais! 

 

 
 

O CORVO 

(Tradução de Manoel de Soiza — 1914) 
 

Numa noite de insônia, enfraquecido 
e cansado, eu buscava aprofundar 

de um velho e estranho livro o vão sentido, 
quase a fronte de sono a se inclinar. 

Eis que súbito escuto um som de leve, 
como se alguém batesse, breve, breve, 
bem devagar à porta de meu quarto. 

“É alguém que bate à porta de meu quarto. 
Talvez um visitante, nada mais. 

Sim, nada mais”. 
 

Era uma noite fria da dezembro; 
da lareira, entre as cinzas, o clarão 

mortiço e tênue (vívido me lembro) 
refletia-se a espaços pelo chão. 

Com que ardor ansiava pelo dia! 
Embalde um lenitivo na leitura 

buscava achar. Em vão, vem vão pedia 
conforto à dor de haver perdido a pura 

e radiosa mulher, minha Lenora, 
que os anjos ainda chamam de Lenora, 

que na terra esse nome, entre os mortais, 
Não terá mais. 

 
Se o reposteiro às vezes balouçava 

num roçagar de púrpura macia, 
que fantástico horror me dominava, 

e que vaga tristeza me invadia! 
Falei, para abafar do coração 
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a precípite e doida pulsação: 
“É alguém pedindo entrada à minha porta; 

alguém se atrasou batendo à porta. 
Eis o que e com certeza. Nada mais; 

Sim, nada mais”. 
 

Isto minh’alma um pouco reconforta 
e disse logo sem mais hesitar: 

“Quem quer que é que bata à minha porta, 
senhor… senhora… queira desculpar, 

pois eu estava quase adormecido 
e pareceu-me até não ter ouvido 

bater, roçar de leve encontro à porta” 
Assim dizendo, fui abrir a porta: 
Trevas havia, trevas, nada mais; 

Só, nada mais. 
 

No recesso das trevas mergulhando 
o olhar, cheio de assombro, apavorado, 

entre a dúvida e o horror, hirto, sonhando 
fiquei sonho de alguém jamais sonhado 
Muda e imóvel a noite, escura e morta; 

e nenhum som a imensa treva corta. 
Murmuro a medo o nome de Lenora, 

num sussurro responde o eco — Lenora. 
Apenas, nada mais. 

Só, nada mais. 
 

Voltando ao quarto, a alma perturbada, 
ouço bater mais forte outra pancada. 
“Alguma coisa, murmurei, que oscila 

pelo lado de fora da janela, 
a veneziana solta da tramela… 

Para aquietar de todo a alma intranquila, 
eu preciso sondar este mistério. 

Calma! Vamos sondar este mistério. 
Do vento é o sopro apenas, nada mais; 
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sim, nada mais”. 
 

Abro a janela. Negrejante vulto 
num surto entra no quarto de repente; 
de asas batendo o ar ouço um tumulto; 

era um corvo decrépito, imponente. 
Como um senhor ou dama sobranceira 
sobre um busto de Palas se empoleira, 
bem em cima da porta de meu quarto; 

pousa num busto à porta de meu quarto; 
Toma lugar, se acalma. Nada mais, 

só, nada mais. 
 

A rir, o negro pássaro de agouro 
a imaginação sombria me incitava; 

rio do ar severo de decoro; 
rio do grave aprumo que tomava. 

E disse: — “Embora a poupa depenada 
tenhas, não és decerto algum poltrão. 

Ave rude e espectral, como és chamada, 
qual teu nome no reino de Plutão? 
Peregrino que vens da eterna noite, 

Teu nome na região da eterna noite?” 
Grasna o corvo fantástico: — Jamais! 

 
Eu pasmei que a ave estúpida tivesse 

tão bem minha palavra compreendido, 
posto a sua resposta não dissesse 

coisa alguma de acerto e com sentido. 
Mas deve-se convir que a ninguém dado 

fora um pássaro ver empoleirado 
num busto, de seu quarto sobre a porta. 
Nem consta que existisse, entre animais, 

esse nome — Jamais. 
 

Mudo e firme, quedou-se sobre o busto, 
nada mais disse o corvo solitário, 
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nem se moveu, como se houvesse a custo 
dito tudo do seu vocabulário. 

Até que eu murmurei: — “Como passavam 
outros amigos que me abandonaram, 
como esperanças que se vão voando, 

assim este amanhã irá voando”. 
Responde o corvo lúgubre: — Jamais! 

Jamais, jamais! 
 

Esta pronta resposta admirou-me, 
vendo tão a propósito e discreta 

“Talvez, eu refleti, com este nome 
todo o seu repertório se completa. 

Aprendeu-o de um dono desgraçado, 
a quem sem tréguas perseguiu o fado 

cujo canto só tinha este estribilho, 
salmeando da esperança os funerais: 

Jamais, jamais!” 
 

Como o corvo em minh'alma despertasse 
um pensamento misterioso e torvo, 

rolei uma poltrona bem em face 
ao busto, em frente à porta, em frente ao corvo. 

E recostei-me, pensativo e mudo, 
na macia almofada de veludo. 
Visões, sonhos revi na fantasia, 

pensando o que é que o corvo quereria, 
rude e espectral fantasma do passado, 
o que o corvo agourento do passado 

quereria dizer com seu — Jamais! 
Jamais, jamais! 

 
Em vagas conjeturas me perdendo, 

sentado e mudo, o negro corvo olhava; 
e o olhar do corvo, em fogo aceso, ardendo, 

o coração no peito me queimava. 
Nisto eu pensava, a gosto descansando, 
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nos coxins de veludo repousando, 
no veludo violeta em que batia, 

em que o clarão da lâmpada batia, 
em que Ela não repousará jamais, 

ai! nunca mais. 
 

Pareceu-me sentir o ar mais denso 
e dos anjos ouvir roçar o passo, 

como se vissem derramando incenso 
de invisível turíbulo no espaço. 

“O esquecimento, eu disse, ó desgraçado, 
Deus enfim pelos anjos te há mandado. 

Acalma esta saudade de Lenora. 
Esquece, esquece a perda de Lenora! 

O corvo crocitando diz: — Jamais! 
Jamais, jamais! 

 
“Profeta, ente de agouro, ave ou demônio, 

se pelo Tentador foste mandado, 
ou se trouxe-te a asa do aquitônio 
a este país deserto e enfeitiçado, 

a esta casa onde o horror mora e se esconde, 
sem rebuço me diz, anda, responde: 

Haverá, haverá o esquecimento, 
o bálsamo haverá do esquecimento?” 
Responde o corvo tétrico: — Jamais! 

Jamais, jamais! 
 

“Profeta, mensageiro da desgraça, 
ave ou demônio da superstição, 
diz, pelo céu, pela divina graça, 

diz à minh’alma prenhe de aflição, 
responde, diz: — No paraíso, ainda, 

poderei estreitar a santa e linda, 
radiosa mulher que foi Lenora, 

que os anjos ainda chamam de Lenora?” 
O corvo rouquejando diz: — Jamais! 
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Jamais, jamais! 
 

Vai-te, gritei, ave ou demônio! Uivando, 
leve-te o vento à noite de Plutão; 

e que tuas mentiras atestando 
não fique uma só pena pelo chão. 

Vai-te, demônio; vai-te num momento. 
Deixa inviolado o meu isolamento, 

Tira o bico que o peito me trespassa, 
que o coração no peito me espicaça. 

Deixa esse busto sobre a minha porta; 
foge, fantasma; foge dessa porta.” 

Diz o corvo terrífico: — Jamais! 
Jamais, jamais! 

 
O corvo não se move, não se importa, 

fica no busto pálido fixado; 
imóvel fica sobre a minha porta, 

com o olhar de um demônio condenado. 
No chão, a luz da lâmpada que ondeia 

do negro corvo a sombra delineia. 
E minh’alma, da sombra que flutua, 
eu sinto que, da sombra que flutua, 

Não fugirá, não fugirá jamais. 
Jamais, jamais! 

 

 
 

O CORVO  
(Tradução Anônima: “Otis” – 1916) 

 
Um dia, à meia noite exatamente,  
Prostrado de fadiga e muito sono,  
Tendo lido doutrina muito antiga,  
Cismava no que lera em abandono:  

Ouço bater à porta de mansinho  
E, com pavor nascido de horas tais,  
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Disse comigo mesmo: quem será  
Mas há de ser alguém, o nada mais!  

 
Ah! eu me lembro bem! Era em dezembro; 

Fazia um frio atroz; agonizava  
A derradeira brasa que inda ardia,  

E eu, sem ter repouso, inda estudava;  
Que aflito pelo dia, nos meus livros  

Repouso em vão buscava a dores tais  
De saudade por quem nos céus se chama  

Leonor, e na terra: nada mais!  
 

E o rumor das cortinas; brando e vago,  
Lentamente em meu peito despertava  

Terror desconhecido, e que jamais  
Senti no coração que me apertava.  

Por fim, para acalmá-lo, levantei-me  
Com esta reflexão: A horas tais!... 

É visita, sem dúvida, que bate;  
Retardou-se, é verdade; nada mais!  

 
Então senti mais forças em minh'alma,  

E não vacilei mais; corri à porta:  
“Desculpai a demora; bateis manso  

E eu não estava alerta... é hora morta,  
Precisava descanso e dormitava,  

Quando... Entrai, ó vós, quem quer que estais!” 
Com a porta escancarada, eu vejo a noite;  

E tão somente a noite, e nada mais!  
O olhar mergulho ao longe, escruto a sombra. 

 
E a sombra me amedronta! e, assombrado,  

Eu sonho o que jamais alguém sonhou!  
E o silêncio ali jaz como o passado.  

Em tão profunda paz, oh! doce nome!  
De minha boca, qual suspiro, sais,  

Leonor! Teu nome, só, ouviu-me o eco,  
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E o repetiu no espaço nada mais!  
 

Incendida minh'alma, eu entro e logo  
Bater mais forte soa; então, voltando:  

Por força, digo, alguma coisa é  
Que está batendo assim, me atormentando.  

Abramos, vamos ver, fora o temor.  
Que mistérios terão batidos tais?  
Fora o medo; sossega, coração;  

Isso há de ser o vento, e nada mais! 
 

Abro o postigo e súbito entra, negro, 
Altivo urubu-rei, tumultuoso, 

Que sem mais cortesia vai voando, 
Sem partir um instante, descuidoso, 

Mas, circunspeto sempre como um lord, 
Adejando inda acima dos portais, 

Vê um busto de Palas sobre a porta 
E nele pousa, e fica: e nada mais! 

 
Diante de tão feio e negro vulto, 
De atitude severa e ar correto, 
O triste pensamento me sorri: 

Oh! corvo, disse eu, corvo abjeto! 
Tu, que sem medo vens das plagas negras, 

Posto disfarces dons senhoriais, 
Responde: "Qual teu nome? onde nasceste?" 

E o corvo respondeu-me: nunca mais! 
 

Aterrado fiquei; pois na verdade, 
Embora tão confuso respondesse, 

Entendera mui bem minha pergunta. 
Coisa igual jamais sei que acontecesse! 

Um pássaro, tão negro, altivo, posto 
No busto que lá está num dos portais, 

Ouvir minha pergunta e responder 
Que se chama somente: nunca mais! 
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Assim, aquele corvo, que não sabe 

Dizer outra palavra que as que disse, 
Quedo, lá, sem mexer nenhuma pena, 

Disse tudo que sua alma resumisse. 
Por fim, considerei: "Tenho perdido 

Tantos antigos bons e tão leais! 
Perderei tombem este, em vindo o dia?" 
E o corvo respondeu-me: nunca mais! 

 
Estremeci. "Resposta tão cabida, 
Tão exata!" pensei: "isso é ciência 

Única que aprendeu com algum mestre 
De implacável desdita, em convivência; 

Que tão tenaz castigo dó destino! 
Guardar dos cantos dantes usuais 

Somente o que ficou do derradeiro! 
Somente este estribilho: nunca mais!" 

 
De novo me sorri o pensamento; 

Me sento na poltrona, em frente ao corvo; 
Concentro o pensamento no mistério 
Que só em desvendar eu me absorvo. 
Que lúgubre, sentido? Que alma tem 

Segredo dos termos sepulcrais? 
Agouro é o sentido dessa frase 

Que o corvo grasna tanto: nunca mais?! 
 

Estava meditando, em devaneio, 
Calado, em conjecturas; mas sentia 
Seu olhar abrasar-me, e recostado 

Na poltrona, tranquilo refletia: 
Neste encosto macio já outrora 

Cabeça de anjo; tranças divinais 
Muita vez esparziu aqui; depois... 

Depois! não esparziu mais... nunca mais! 
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Parecendo-me então o ar encher-se 
De incenso de turíbulo qual no espaço 

Serafins invisíveis se agitassem, 
Logo esta exclamação me ocorre e faço: 
"Deus sensível! que dás consolo à dor, 

Pungida de saudades imortais! 
De Leonor ide esquecer assim tu fazes?" 

Do alto disse o corvo: nunca mais! 
 

"Profeta, ave, demônio, ou quer que sejas, 
Profeta que tu és, dize, responde, 

Ou venhas tu do Averno ou, naufragado, 
Acaso o temporal aqui te esconde, 
Nesta casa onde só, e tão somente, 
O horror tem seus passos triunfais. 

Dize: quando haverá conforto à dor?" 
E respondeu-me o corvo: nunca mais! 

 
"Profeta, ave, demônio, ou quer que sejas, 

Profeta que tu és, responde, fala. 
Pelo céu que se estende ao infinito, 

Por Deus que é nosso Deus, há de abraçá-la, 
Dize só: poderá minh'alma triste 

Unir-se, além dos lares sepulcrais, 
À virgem que entre os anjos é Leonor?" 
E o corvo respondeu-me: nunca mais! 

 
"Profeta, ave, demônio, ou quer que sejas, 

Cala-te! e volta, já, pra tua noite! 
Regressa ao temporal donde fugiste; 

Que eu fique só aqui, mas não te acoite! 
Vai-te! leva contigo essa mentira! 

Carrega-te com as garras tão fatais 
que rasgam-me no peito a minha dor! 
E o corvo respondeu-me: nunca mais! 

 
E fica ali pousado e quedo o corvo 
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Sobre o busto de Palas, tão bisonho; 
Que, ao ver-lhe o duro senho carregado, 
Julga-se ver um demo em pleno sonho. 

No chão a sombra dele reproduz-se 
Perfeitamente em linhas funerais, 

E minh'alma que geme, presa e triste 
Fora dela não sai! Oh! nunca, mais! 

 

 
 

O CORVO 

(Tradução em prosa de João Kopke – 1917) 
 

Uma vez, por volta da meia noite, hora triste, enquanto alquebrado 
pela fadiga e cheio de tédio, eu meditava sobre vário e vário 
volume, esquisito e curioso, de letras hoje esquecidas, quando, já a 
cochilar, quase passava pelo sono, chegaram-me de repente, ao 
ouvido, umas pancadinhas repetidas como de alguém, que de 
mansinho batesse, batesse à porta do meu quarto. "É alguém", disse 
eu comigo, "é alguém, que bate à porta do meu quarto... Há de ser 
isso, e nada mais". 
 
Ah, lembra-me perfeitamente! — era em dezembro, o mês das 
invernais, — e cada brasa, que, por sua vez, se ia apagando, 
estampava no chão o seu espectro. Estava eu morto por que 
amanhecesse; em vão procurara tirar, dos meus livros, alívio à 
saudade, — saudade de Lenora, que perdera, — da rara e radiante 
virgem, a quem os anjos chamam Lenora. — e nome aqui na terra 
não terá jamais. 
 
E o sedoso, triste, incerto farfalhar de cada pano das cortinas roxas 
fazia-me tremer, — enchia-me de terrores fantásticos, que nunca 
dantes sentira; de modo que, então, por quedar o bater ao coração, 
fiquei repetir: "é alguém, que bate à porta do meu quarto — alguém 
que a desoras vem bater À porta do meu quarto; é isso, e nada 
mais". 
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Minha alma sentiu-se, de tal após, mais forte; sem mais hesitar, 
então, "Senhor", disse eu, "ou senhora, peço-vos sinceramente 
perdão; mas a verdade é que eu ia a passar pelo sono e vós batestes 
tão devagarinho, tão de leve batestes, batestes à porta do meu 
quarto, que eu nem quase certeza tinha de o haver ouvido". E, em tal 
dizendo, escancarei a porta: lá fora — escuridão, e nada mais. 
 
Fundo naquela escuridão cravando os olhos, estive por longo tempo 
ali, a pensar, apavorado, em dúvida, sonhando sonhos, que mortal 
nenhum antes de mim ousou sonhar; mas o silêncio persistia, e, de 
nada a escuridão, indício dava; e a única palavra, que ali se proferia, 
era apenas, em murmúrio, a palavra "Lenora!". Essa era eu que a 
murmurava, e o eco, murmurando, repetia a palavra "Lenora!"... Isto 
simplesmente, e nada mais. 
 
Outra vez voltando para o quarto com a alma toda a arder dentro de 
mim, dali a pouco ouvi de novo bater de leve, um tanto mais alto 
que primeiro: "Com certeza," disse eu, "com certeza, o que ouço 
agora é a gelosia da janela; vou ver o que ali há e apurar que 
mistério é este. Que meu coração se quede por um momento, e 
apure que mistério é este. É o vento, e nada mais". 
 
Abri, então, bruscamente a janela, e, eis que, com giro e adejo vário, 
entrou por ela a dentro um majestoso corvo dos bons tempos de 
outrora. Nem a menor cortesia fez ele; nem por um instante se 
deteve ou parou; mas, com ares de fidalgo ou fidalga, empoleirou-se 
por sobre a porta do meu quarto; empoleirou-se num busto de 
Palas, justamente por cima da minha porta; empoleirou-se, deixou-
se estar, e nada mais. 
 
Aí, como esta ave negra cambiasse em riso a minha triste fantasia 
pelo grave e austero decoro, que na aparência mostrava: "Embora 
tosado cerce tragas o penacho, tu," disse eu, "não és, com certeza, 
um covarde, oh, velho corvo, lúgubre e horripilante, que andas 
tresmalhado das regiões da noite. Dize-me, pois, qual é o teu título 
de nobreza nas regiões plutônicas da noite?" Disse o corvo: "Nunca 
mais!" 
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Muito maravilhado fiquei ao ouvir esta ave desgraciosa falar tão 
claramente, conquanto sua resposta pouco sentido, pouco alcance 
tivesse, porque não podemos deixar de convir em que nenhuma 
criatura humana nesta vida jamais teve a felicidade de ver pousado 
sobre a porta do seu quarto, empoleirado sobre o busto esculturado, 
que encima a porta do seu quarto, ave ou animal por nome "Nunca 
mais!" 
 
Estranhando a mudez, que tão pertinente resposta assim 
interrompia: "Sem dúvida", disse eu, as palavras, que profere, são 
todo o cabedal, que lhes ficou da convivência com algum dono 
infeliz, sobre quem desastres inclementes caíram uns apôs outros 
com rapidez crescente até dar-lhe às cantigas por constante 
estribilho, — até que as lamentações do seu desespero se 
rematassem sempre pelo triste estribilho "Nunca mais! Nunca mais!" 
 
Mas o corvo, pousado solitário sobre o plácido busto, só disse essas 
únicas palavras, como se a sua alma nessas únicas palavras 
houvesse vertido. Nada mais então disse, — nem uma pena sacudiu 
até eu, mal e mal, pouco mais que murmurei: "Outros amigos já se 
me tem ido; ao amanhecer este me deixará como as minhas 
esperanças se me foram". Torna a isso, a ave: "Nunca mais!" 
 
Cambiando, porém, o corvo novamente em sorriso toda a tristeza à 
minha alma, fiz de pronto rodar um assento acolchoado para 
defronte e da ave e do busto e da porta; e, então, no veludo 
afundando; entrei a ajustar fantasia a fantasia para ver se atinava 
com o que esta ave de outros tempos, com o que esta feia, 
desengraçada, lúgubre, escaveirada e agourenta ave de outros 
tempos queria dizer com grasnar "Nunca mais!" 
 
Estava eu assentado a querer com isto atinar, sem, contudo, coisa 
alguma dizer A ave, cujos olhos de fogo, então, me ardiam no 
âmago do selo; — isto, e outras coisas mais, estava assentado a 
querer decifrar, com cabeça comodamente reclinada na capa de 
veludo do coxim sobre que a luz da lâmpada caía como um olhar 
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cúpido, cada de veludo roxo, sobre que a luz da lâmpada caía como 
um olhar cúpido, e que ela não mais há de premer — ah, nunca 
mais! 
 
Pareceu-me, neste ponto, que o ar se tornava mais denso, porque o 
perfumava um turíbulo Invisível, agitado por serafins, cujos passos 
ecoavam tilintantes no chão alcatifado. "Desgraçado", exclamei, teu 
Deus te empresta, — por estes anjos te manda trégua — trégua e 
olvido às saudades de Lenora! Traga, ó, traga a taça deste olvido 
benéfico e esquece esta Lenora que perdeste!" Disse o corvo: "Nunca 
mais!" 
 
"Profeta!" disse eu, "criatura fatal! — profeta ainda assim, quer ave, 
quer demônio! Ou venhas incumbido de tentar-me ou te haja a 
tempestade, lançado a estas plagas, desolado, mas indômito sempre, 
— ao ermo desta terra encantada, — a este ar, que o terror assombra, 
— fala-me a verdade, eu to imploro, — há, há bálsamo em Gileade? 
dize-me, dize-me, eu to imploro!" Disse o corvo. "Nunca mais!" 
 
"Profeta", disse eu, "criatura fatal! — profeta ainda assim, quer ave, 
quer demônio! Por aquele céu, que se arqueia sobre nós, — por 
aquele Deus, que ambos adoramos, dize a esta alma de mágoa 
acabrunhada, se, lá no distante Éden, abraçará ela uma virgem 
santificada, a quem os anjos chamam Lenora! Abraçará uma linda e 
radiante virgem, a quem os anjos chamam Lenora!" Disse o corvo, 
"Nunca mais!" 
 
"Que sejam essas palavras o sinal da nossa despedida, ave ou 
Inimigo!" gritei eu, pondo-me em pé. "Volta à tempestade e às 
regiões plutônicas da noite! Não deixes nem uma só negra pluma 
em testemunho dessa mentira que a tua alma disse! Não perturbes a 
minha solidão! Sai-te do busto, que encima a minha porta! Tira teu 
bico de dentro do meu coração e tira o teu vulto de cima da minha 
porta!" Disse o corvo, "Nunca mais!" 
 
E o corvo, sem se mover, ainda pousado está, ainda pousado está 
sobre a pálido busto de Palas, bem por cima da porta do meu 
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quarto; e seus olhos têm toda a aparência dos de um demônio, que 
está sonhando; e a luz da lâmpada, caindo sobre ele, projeta-lhe no 
chão a sombra; e, minha alma, dessa sombra, que está a flutuar no 
chão, não se erguerá nunca mais! 

 

 
 

O CORVO 

(Tradução em verso de João Kopke – 1917) 
 

Meia noite seria, hora triste! alquebrado 
E de tédio vencido, uma vez, debruçado 

Sobre tomo e mais tomo, em que antigos autores 
Expuseram saber, que bem raros leitores 

Têm hoje, eu meditava, o lido ponderando, 
Que em tais livros de antanho andara consultando, 

E já, do cochilar, meio ao sono passava, 
Quando ouvi de repente um bater, que soava 
À porta de meu quarto, ali à mão, baixinho 

Como o bater de quem batesse de mansinho, 
Batesse de mansinho à porta de meu quarto. 

Dentro de mim, mal o ouvi, disse eu: “A horas tais, 
Quem pode vir bater à porta do meu quarto? 

Alguém que me procura. Há de ser. Nada mais”. 
 

Era então – claramente ainda hoje o relembro! 
Bem entrado era então o inclemente dezembro; 

E seu espectro, no chão, cada brasa deixava, 
Que, aos poucos, a morrer, no lar agonizava. 

Aflito estava eu já por que nascesse o dia; 
E, em vão, dessa leitura, ao meu sofrer, queria 

Tirar alívio – alívio à crua e dura mágoa; 
Alívio, que abrandasse a enorme, funda mágoa 

De haver perdido, haver perdido, ó sim, Lenora, 
A virgem radiante, a quem saudade chora! 

A virgem peregrina, a quem os anjos chamam 
Lenora – Aquela a quem, nos coros triunfais, 
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Lenora, lá no céu, os anjos ora chamam 
E nome não terá na terra nunca mais! 

 
E o frouxo farfalhar, que vinha das cortinas 
De seda roxa, incerto e mesto, nas retinas 

me punha visões tais, e, na alma, tais terrores 
Que iguais nunca eu sentira; e em tão cruéis tremores 

Me entrava a sacudir que, por conter os saltos 
Ao coração – por ver quedar os sobressaltos 

Em que dúbio tremia, entrei a repetir, 
A repetir sem conta, alheio a repetir: 

“Está alguém a bater à porta do meu quarto; 
Bate alguém, certamente, à porta do meu quarto; 

Alguém que me procura e quer falar. Decerto, 
Alguém, que, sem querer, se atrasou. Pois que mais 

Pode ser?... É alguém. Há de ser. É, decerto. 
É, decerto, isto mesmo. Há de ser. Nada mais”. 

 
A alma se me aquietou assim; e, então, perdendo, 

Perdendo a hesitação, afoito fui dizendo: 
“Quem quer que vós sejais, ou senhor, ou senhora, 

Vosso perdão aqui sinceramente implora 
Quem, quase a cochilar, confessa, e tão de manso 

Batendo vós à porta, à porta tão de manso 
Batendo, tão de manso, à porta do seu quarto, 
Mal pôde perceber que à porta do seu quarto 

Batíeis”. Neste ponto, à porta dirigindo 
Os passos, neste ponto, agora, eu, acudindo 
À porta, ao enfrentá-la, abri-a pronto busco; 

E, de braço estendido, ao tocar-lhe os umbrais, 
Escancaro-a de vez num movimento brusco: 

Lá fora, a escuridão. E só. E nada mais. 
 

E, dessa escuridão, cravando o olhar no fundo, 
A revolvê-la estive, a revolver-lhe o fundo, 
Surpreso, apavorado, hesitante, a sonhar 

Sonhos, que não ousou ninguém jamais sonhar. 
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Mas, o silêncio, mudo: o mesmo sempre. E, a treva, 
Calada em frente a mim, nenhum indício a treva 

Me dava. Dela só, somente me chegava, 
Me chegava ao ouvido em voz, que o murmurava, 
Um nome, e em murmúrio, um nome só, Lenora! 

Era eu que o murmurava; era eu, e já Lenora 
Eis o eco a responder, Lenora repetindo; 

Palavra, que só eu, na treva, entre as letais 
Angústias da incerteza, em sonhos me afundindo, 

Ficara a repetir. Só isso. E nada mais. 
 

Voltando ao quarto, então, com a alma em fogo a arder, 
Com pouco ouvi de novo, ouvi baixo bater, 

Bem de leve outra vez, mas mais alto um pouquinho, 
Mais alto desta vez, mais alto um bocadinho. 

“É, com certeza”, eu disse, “é com certeza, agora, 
Uma coisa qualquer que bate lá de fora 

Nas gelosias. É. Mas será?... Quem o sabe?... 
Quem sabe que mistério há nisto? Quem o sabe?... 

Sossega, coração! e deixa-me que o veja; 
Que, por meus olhos, sonde o que for que ali esteja; 

Que sonde o que isto for; que o sonde por meus olhos; 
Que o mostre ao meu pavor, e, em linhas naturais, 
O fato ponha à luz, mostrando-o claro aos olhos. 
É, com certeza, o vento. O vento e nada mais.” 

 
Para a janela, pois, crescendo, eu a escancaro; 

E, mal o olhar firmei, logo o vulto deparo 
De um corvo senhoril dos bons tempos de outrora, 

Que, da lufada em pós, entrando lá de fora, 
E circungira e paira e se vai, por fim, pôr, 

Sem saudar, nem deter-se ou pousar, se vai pôr, 
Com ares de fidalgo ou fidalga, assentado 

Bem por cima da porta, ao alto empoleirado 
Da porta do meu quarto, em um busto de Palas; 

Alcandorado ali sobre o busto de Palas; 
Alcandorado ali, do branco busto em cima; 
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Do branco busto sobre as formas divinais. 
Nesse busto pousou, que a minha porta encima. 

Pousou; deixou-se estar. Só isso, e nada mais. 
 

Ao ver dessa ave negra o modo assim severo, 
Ao ver com que decoro e com que porte austero, 

Ali, defronte a mim, tão grave procedia, 
Desfez-se num momento aquela fantasia, 

Que a mente me assaltara, e transmudou-se em riso. 
“Embora”, disse eu, pois, dando expansão ao riso, 

“Tosado, embora, cerce o teu penacho veja, 
Não quero crer que tal a covardia seja 

Tachada punição. Não és um velho corvo, 
Repelente e fatal, que foges ao céu torvo. 
Certo, um título tens e foros de grandeza; 
Tens estirpe e brasões nos reinos avernais. 

Dize, pois, qual teu nome entre a ilustre nobreza 
De Plutão?” E tornou-me o corvo: “Nunca mais”. 

 
De pasmo me tomei ao ver com tal clareza 

Falar essa ave horrenda, embora, com certeza, 
Sentido não tivesse, ou pouco ou nulo alcance, 

A resposta, que deu assim tão de relance. 
De pasmo me tomei, porquanto ninguém pode 

Fugir a concordar, ninguém, na vida, pode 
Dizer que outro mortal já tivesse a ventura 
De ver pousar uma ave, ou outra criatura 

Ao alto, sobre a porta, a porta do seu quarto; 
Sobre o busto, que encime a porta do seu quarto; 

Pousar, deixar-se estar e nada mais; uma ave 
Horrenda, que viesse, afrontando hibernais 
Rigores de procela, à noite, austera e grave, 

Dizer-lhe que no inferno a chamam Nunca mais. 
 

Assustou-me a resposta assim tão bem cabida, 
Que rompeu a mudez até aí mantida. 

Assustou-me a resposta; e, então, para explicá-la, 
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Eu me pus a dizer qual quem a medo fala: 
“Nestas palavras só consiste certamente 
O seu vocabulário; e, nelas, inconsciente, 

Reproduz o que ouviu. Com certeza, a algum dono 
Infeliz pertenceu. Pode ser que a algum dono 

Tivesse pertencido, a quem com teimosia 
Perseguisse a desgraça, e, na monotonia 
Desse estribilho só, distração procurasse 

As dores, que gemia – as dores sem iguais 
Do seu sofrer, e a mágoa aos lábios lhe levasse, 
Por desabafo e alento, o grito: “Nunca mais!”. 

 
No entanto, o corvo, só, pousado sobre o busto 

Quedo, pousado e só, dali de sobre o busto, 
Não me deu mais que tal resposta, em que pusera 

Talvez toda a sua alma. E nem ao que dissera 
Mais nada acrescentou. Nem uma só das penas 

Moveu. Não mais moveu de leve uma das penas 
Que fosse, a não ser quando eu, mal e mal, baixinho, 

E murmuro, falei, mas baixo, bem baixinho: 
“Em antes dele já perdi muitos amigos: 

Perdido tenho, sim, por vária vez, amigos, 
Que foram sem retorno. Irá ele também 

Sem retorno, assim como aos caros ideais 
A esperança se foi, e, com o dia que vem, 

Este irá. Grasna o corvo apenas: “Nunca mais”. 
 

Porém, mais uma vez, essa ave transformando 
A tristeza à minha alma em riso a transmudando, 

Fiz rodar um assento e dela o pus em frente, 
E do busto e da porta em face justamente. 

Bem defronte lho pus; e o corpo, no veludo, 
Todo o peso largando, afundei; e já tudo 
Que estivera a pensar – ideia ou fantasia, 
Comecei a prender como elos, que queria 

Jungidos, para ver que sentido quisera 
Aquela ave ominosa à resposta, que dera, 
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Inculcar; para ver se encontrava o sentido 
Que essa ave de feições e gestos espectrais 

Na resposta pusera; – achar com que sentido 
No crocitar dizia apenas: “Nunca mais”. 

 
Para tal, eu, sentado, a rever, mas comigo, 
O que vira, fiquei, mas a sós, só comigo, 
Sem palavra sequer dirigir à agoureira 

Ave, que, com o olhar, qual rúbida fogueira, 
O âmago ao coração me estava requeimando. 

No coxim de veludo a cabeça pousando, 
No coxim, que o clarão da luz como um olhar 

De cupidez voraz descia a iluminar, 
Eu, a gosto, escrutava o que quisera o corvo 

Dizer no seu falar, que tinha em tanto estorvo 
A fácil compreensão. Nesse coxim, agora, 

A fronte eu descansava, em que dela jamais 
A fronte pousará qual se pousava outrora. 

Não mais se pousará, oh, nunca, nunca mais! 
 

Como que o ar então me pareceu mais denso; 
A modo que um perfume ali pairou de incenso, 

Que, em turicremo vaso, ao ar silente alcançassem 
Serafins, cujos pés em cadência roçassem 

A alcatifa, que o chão de meu quarto alfaiava. 
E, pois, à inspiração, que, sobre mim baixava, 

Cedendo, a me exprobrar do pavor, que sentia, 
Contra mim revoltado, em voz alta dizia: 

“Desgraçado! Teu Deus, teu Deus, por estes anjos, 
Teu Deus trégua te dá; teu Deus por estes anjos, 

Remédio à dor te manda. Esquece de Lenora 
A perda, e empina a taça, em que as dores mortais 

Tu podes afogar. Risca dessa Lenora 
Na mente o nome”. E grasna o corvo: “Nunca mais”. 

 
“Profeta”, eu disse então, “ave ou demônio sejas, 
Profeta mesmo assim! Quer vindo aqui tu sejas 
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Atentar-me, ou lançado o sopro das borrascas 
Te houvesse a esta plaga – aflito, mas das vascas 

Do desespero livre; – ao ermo desta plaga, 
Que um poder infernal no seu eflúvio alaga; 

Ao sei deste lar, onde o terror domina – 
Se tem a dor, que assim saudade me propina, 

Lenitivo, que a acalme, oh, di-lo, que to imploro! 
Oh, dize-me se tem este luto, em que choro, 

Trégua, que ao meu sofrer as torturas abrande; 
Lenitivo, que à dor embote os seus punhais 

E, à saudade, que peno, o esquecimento mande. 
Oh, di-lo, corvo, di-lo!” E o corvo: “Nunca mais”. 

 
“Profeta”, eu disse então, “ave ou demônio sejas, 

Profeta mesmo assim e como quer que o sejas! 
Pelo céu, que nos cobre, e o Deus, que veneramos, 
Por tudo quanto os dois por mais caro prezamos, 
Dize, dize à minha alma, a que a dor tanto preme, 

À alma, que esta saudade infinda e crua geme, 
Dize por compaixão se, no Éden distante, 
Em seus braços verá a Virgem fulgurante; 

Aquela Virgem santa, a que, no céu, Lenora 
Chamam, e que ninguém na terra chama agora; 

A Virgem, por quem peno – a Virgem, que a saudade, 
Me traz sempre na mente em sonhos perenais! 
Oh, dize se algum dia abraçá-la, em verdade, 
Lá no céu, poderá!” E o corvo: “Nunca mais”. 

 
“Que seja essa resposta a nossa despedida, 

Ou ave ou tentador!” bradei com a voz erguida, 
Num salto em pé me pondo. “Oh, volta à tempestade! 

Volta à noite do inferno! Em minha soledade 
Que eu fique sempre só! Não deixes uma pena, 

Nem uma pena só, nem uma negra pena 
Das tuas, em penhor desta mentira atroz, 
Que acabas de afirmar com refalsada voz! 

De sobre o busto sai! O vulto, eia, retira 
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De sobre a minha porta! O adunco bico tira 
Daqui do coração, onde o cravaste! Oh, vai-te 
Embora e deixa em paz meus tristes penetrais! 

Ou ave ou tentador, deixa-me em paz! Oh, vai-te!” 
E, imóvel, diz o corvo apenas: “Nunca mais!”. 

 
E, sem mais se mover, ali se tem pousado, 
Imóvel sempre, o corvo; ali, alcandorado 

De Palas sobre o busto – erguido ao alto – acima 
Da porta do meu quarto – e mudo e quedo a encima! 

E os olhos seus são como os olhos de um demônio 
Absorto a maquinar – são olhos de um demônio! 

E, da lâmpada a luz, sobre ele em cheio desce 
O clarão com fulgor, que vivo resplandece, 

E lhe estampa no chão a dura e negra sombra! 
E minha alma, oh, horror! da treva dessa sombra, 

Que flutua no chão pairando eternamente, 
Minha alma do negror, que os giros infernais 

Adensam no voar, que paira eternamente, 
Nunca mais se há de erguer! Ai, nunca! Nunca mais! 

 

 
 

O CORVO 
(Tradução de Emílio de Menezes – 1917) 

 

O inexcedido e inexcedível tradutor do genial poema de Edgar Poe, 

consagro esta pálida paráfrase que em nada se aproxima e jamais pretendeu 

aproximar-se da imorredoura tradução feita pelo Mestre dos Mestres. 
 

EMÍLIO DE MENEZES 
 
I 

Desta amarga existência em certo, amargo dia, 
A hora da meia noite, augural e profana. 

Eu, de velha doutrina, as páginas relia 
Curvo ao peso do sono e da fadiga insana. 
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Mal do meu pensamento a direção seguia 

Por essa hora de horror em que da treva emana 
Toda em funda hediondez, desoladora e fria, 
Da atra recordação, a atra saudade humana. 

 
Foi assim que senti, do meu triste aposento, 

Como um leve sussurro a passar, lento e lento, 
E uma leve pancada a bater nos umbrais. 

 
Disse comigo: é alguém que pela noite fora, 

Vem, retarda visita, e retarda-se agora... 
A bater mansamente à porta, nada mais!... 

 
II 

Ó se o recordo, e bem! numa invernia brava, 
O ríspido e glacial dezembro decorria 

E, da lareira ao chão, cada brasa lançava 
O supremo fulgor da sua lenta agonia. 

 
E eu a esperar, em vão, a aurora que tardava 

Queria, em vão, achar nessa velha teoria 
Contida no volume antigo que estudava, 
Um consolo sequer à dor que me pungia. 

 
Em vão! consolo, em vão! à minha dor profunda 

Em vão! repouso, em vão! à alma que se me inunda 
Desta imortal saudade aos prantos imortais. 

 
Porque jamais se esquece, alma consoladora 

Como essa que nos céus é chamada Eleonora, 
Nome que nunca mais ouvirei, nunca mais! 

 
III 

Ante o vago oscilar, indefinido e brando, 
Das cortinas que o vento, ao leve, sacudia, 

Ia-me o coração sinistramente entrando 
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O sombrio terror da noite erma e sombria. 
 

Um tétrico pavor que então desconhecia 
E que me estrangulava o peito miserando, 

A alma, sem compaixão, de dúvidas me enchia 
E pouco a pouco foi meu ser avassalando. 

 
Enfim, para volver à ambicionada calma 

E a coragem, de novo, amparar-se-me d'alma, 
Repetia a mim mesmo estas palavras tais: 

 
"Nada mais é talvez, que retarda visita 

Que vem da noite em fora e entrada solicita! 
É visita que vem, por certo, nada mais!" 

 
IV 

A calma que até aí do peito me fugia 
Voltou de novo ao peito e, à coragem primeira, 
Não mais vacilações, não mais mente erradia! 

Ao estranho rumor falo desta maneira: 
 

"Como nesta ocasião o sono me prendia 
E a pancada foi tal, tão leve e tão ligeira, 

Que presto não corri; perdoai-me esta ousadia 
Dama ou senhor que estais da minha porta à ombreira." 

 
Tão receosamente e vagarosamente 

Batestes, que não fui receber-vos contente, 
Como hóspede que sois e à minha porta estais. 

 
E assim falando e olhando, escancarei a porta, 

Mas só encontrei naquela hora adiantada e morta. 
Treva! Treva somente! A treva e nada mais! 

 
V 

Cravo os olhos na treva e longamente a escruto, 
E a treva é muda e é muda a própria ventania, 
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E longo tempo assim com o próprio medo luto, 
De dúvida e terror povoando a fantasia. 

 
Sonhos que outro mortal, como eu nunca ousaria 
Sonhar, me vêm num bando esmagador e bruto. 

Profunda calma aquieta a quieta calmaria 
Imóvel é o silêncio e se o silêncio escuto!... 

 
A única voz humana, o único som ouvido, 

É este nome, em surdina e, a medo, proferido; 
É este nome que encerra os meus mortos ideais. 

 
Sou eu quem o profere, eu que o trago na mente, 

E um eco a repercutir, repete-o vagamente: 
"Eleonora! Eleonora!" É isto e nada mais! 

 
VI 

Entrei de novo em ânsia e ardendo a estranho fogo, 
Senti que dentro em mim, todo o meu ser ardia. 

Ouvi distintamente outra pancada e, logo, 
De outra pancada o som mais claro percutia. 

 
A essa nova impressão, volto-me e monologo: 

Talvez coisa qualquer me bata à gelosia. 
Certamente que sim, pois que ludíbrio e jogo 
Do pavor de mim mesmo, eu, certo, não seria! 

 
Fujamos, pois, do medo, ao tenebroso império! 

Ânimo, coração! sondemos o mistério, 
Se bem que a noite esteja uivando aos vendavais. 

 
E continuando fui: Nada mais foi que o vento, 

Não foi mais que o feroz, não foi mais que o violento 
Sopro do furacão! Foi isso e nada mais!... 

 
VII 

Abro a janela e vejo entrar, ruidosamente, 
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Amplas asas batendo e ares de fidalguia, 
Um majestoso corvo altivo e irreverente 

Como arauto feral da noite erma e bravia. 
 

Sem fazer o menor sinal de cortesia, 
Sem um gesto sequer de hesitação prudente, 
Como entraria um nobre, alta dama entraria, 

Entrou e se alojou despreocupadamente. 
 

Vagaroso e solene, ar indolente e farto, 
Exatamente sobre a entrada de meu quarto, 

Seguro abrigo achou acima dos portais. 
 

Esta recordação até agora me enerva: 
Sobre um pálido busto antigo de Minerva, 
Rígido e senhorial, postou-se e nada mais! 

 
VIII 

A este pássaro audaz, de ébano a cor das penas, 
Grave na compostura e na fisionomia, 

Que ao cérebro me dava ideias mais serenas, 
Que me acalmava o peito, e a sorrir me induzia. 

 
Voltando-me disse eu: "Tu que te não encenas 

De altas cristas ou poupa à negra frontaria, 
Velho corvo feral que te mostras apenas, 
Certo, não és o vil núncio da covardia. 

 
Corvo! antigo viajor que das regiões da noite 

Partiste a procurar um teto que te acoite, 
Dize-me tu quais são teus títulos reais! 

 
Qual a pátria ante a qual teu orgulho se ufana? 

Quais as tuas regiões na noite plutoniana?... 
E o corvo senhorial respondeu: "Nunca mais!..." 

 
IX 
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Ao perceber assim que ave me compreendia 
E que dava resposta a esta pergunta estranha 

Que eu, entre espanto e medo, a medo lhe fazia, 
Senti, de pasmo, n'alma um peso de montanha. 

 
Porque ainda quem tenha uma intuição tamanha 

Capaz de perceber o que outrem mal veria, 
Certo, não achará neste dédalo um guia 

Para o tirar do caos em que a alma se emaranha! 
 

Ninguém verá como eu, a ave negra num busto, 
Sem que mova o receio e sem que a mova o susto, 

Tranquila espreguiçando as asas triunfais, 
 

Ouvir a minha voz a lhe indagar o nome 
E ante a curiosidade atroz que me consome, 

Dizer-me simplesmente a frase: Nunca mais!... 
 

X 
A ave hedionda, entretanto, erma, a encimar o busto 

Sobre cuja brancura as asas distendia, 
Como se essa palavra o sentido mais justo 
Tivesse e contivesse a suprema harmonia; 

 
Fosse do pensamento um invólucro augusto 

Cheio de precisão e cheio de energia, 
Nada mais pronunciou, nem ao menos, a custo, 

Uma pluma moveu da plumagem macia. 
 

Eu que continha mal toda a minha saudade, 
Apenas murmurei: Amigos de outra idade 
Tive, partiram; certo, assim também te vais! 

 
Assim também te irás, mal rompa em luz a aurora! 

Esperanças que tive assim fostes embora! 
E o corvo repetiu a frase: Nunca mais!... 
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XI 
Todo o assombro em meu ser por tremor se anuncia, 

Ouvindo a ave augural sem o menor estorvo, 
Tal resposta me dar, com tanta analogia 

Que inda agora, a lembrá-la, eco por eco a sorvo. 
 

Certo a frase aprendeu na triste companhia 
De algum mestre infeliz cujo destino torvo, 

Da dor o escravizou à fera tirania, 
E a sabe assim de cor, o foragido corvo! 

 
Tantas vezes a ouviu. Tão repetidamente 

O seu mestre infeliz lha fez vibrar na mente. 
Que hoje a profere a rir, como a profere em ais! 

 
De profundis! cruel de uma morta esperança, 

Tão tristonhas canções deixaram na lembrança, 
Do corvo este estribilho, este só: Nunca mais!... 

 
XII 

Como apesar de tudo a calma conseguia 
Fazer-me d'alma vir, do lábio, um riso, à tona, 
Chegando-me ao portal, do corvo hospedaria, 
Sentei-me e recostei-me a uma antiga poltrona. 

 
Frente à frente do corvo, a alma já me sorria 

E toda entregue a mim, como quem se abandona, 
Busco ansioso indagar que novas me traria 

O fúnebre viajor que inda hoje me emociona! 
 

Procuro compreender qual o escondido gozo 
Desse vil e sinistro arauto tenebroso 

Que em dois termos resume os seus vis cabedais; 
 

Que os seus vis cabedais de ciência e de linguagem 
Resume ao exibir-me a tétrica plumagem 

Crocitando e grasnando a frase: Nunca mais!... 
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XIII 

Deixo-me após ficar como quem se extasia 
Entre alucinação e funda conjetura, 

Ante a luz da razão e a névoa da utopia, 
Sem nada a me apoiar a mente mal segura. 

 
Nada mais pronunciei, nem um som se me ouvia 

E como a um ferro em brasa, a uma horrível tortura, 
Da ave ao olhar hostil e à pérfida ironia 

N'alma entrou-me o terror que as almas transfigura. 
 

Mas a um torpor de quem vagamente ressona, 
Recosto-me ao espaldar dessa velha poltrona 
Que eu para ali trouxera em ânsias infernais, 

 
E vejo a luz brilhar sobre o roxo veludo 

Em que por tanta vez d'Ela o semblante mudo 
Brilhou, mas nunca mais brilhará! Nunca mais! 

 
XIV 

Sinto assim a envolver-me uma nuvem de incenso, 
Solta de um incensório oculto que pendia 

Das invisíveis mãos de anjos que em coro extenso, 
Revoavam roçagando a ampla tapeçaria. 

 
Haurindo o ar aromado e, de bálsamo, denso, 

De mim para mim mesmo exclamo em gritaria: 
Infeliz! Infeliz! Um Deus piedoso e imenso, 
Pelos anjos te manda o repouso e a alegria! 

 
Do nepentes é o sumo! Ei-lo, bebe-o! Ei-lo, esquece! 

Ele é a seara do bem, do esquecimento a messe! 
Nele ouvirás a voz dos gozos celestiais! 

 
É o nepentes ideal que Deus te manda agora! 

Bebe-o! Bebe-o olvidando a tua morta Eleonora! 
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E o corvo crocitou de novo: — nunca mais! 
 

XV 
Pássaro ou Satanás, ave de profecia, 

Sejas ave ou Satã, sempre hás de ser profeta! 
Venhas do teu inferno ou da brava invernia 

Que náufrago te fez, acalma esta alma inquieta. 
 

Já que a noite exigiu, no voo que te guia, 
Que caísses aqui, onde a angústia secreta, 

Onde o secreto horror tem teto ou moradia, 
Do pouco que disseste o sentido completa! 

 
Diz-me, por quem és, se neste mundo triste, 
Existe algum repouso, algum consolo existe 
Para estes meus cruéis, sofrimentos mortais! 

 
Existe esse mendaz bálsamo da Judeia 

Que, da saudade, a dor nos arranca da ideia? 
E o corvo, inda outra vez, repetiu: Nunca mais! 

 
XVI 

Profeta ou Satanás, negro ser da desgraça! 
Profeta sempre atroz de negra profecia, 

Pelo azul deste céu que sobre nós se espaça, 
Pelo Deus, todo luz, que em ambos nós radia, 

 
Dize a esta alma sem luz e de dúvidas baça, 

Baça de incertidão e de melancolia: 
Ser-lhe-á dado abraçar o anjo que entre anjos passa, 

E de cujo esplendor hoje o céu se atavia? 
 

Ser-lhe-á dado abraçar a virgem pura e santa, 
Virgem casta e piedosa e que os anjos encanta 

Com seus gestos de encanto e encantos virginais? 
 

Ser-lhe-á dado abraçar; oh! dize-o sem demora, 
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A rútila, a radiosa, a radiante Eleonora? 
E o corvo rouquejou, roufenho: Nunca mais! 

 
XVII 

"Que esta palavra, enfim! de negra profecia 
Do teu regresso o início ambicionado seja! 
Regressa ao reino teu, à noite que te envia, 
A noite plutoniana, essa que em ti negreja! 

 
Volve! Cala essa voz que me fere e angustia! 

Reentra no temporal, volve à tua peleja 
De lá fora e não fique uma só pluma esquia 
Neste chão, de tua vil plumagem malfazeja! 

 
Não quero que de ti uma reminiscência 
Fique nesta de dor, sagrada residência, 

Sobre a qual distendeste as asas funerais! 
 

Vai-te! Deixa da deusa a face casta e branca! 
Arranca-me do seio as garras vis, arranca!" 
E o corvo crocitou de novo: Nunca mais! 

 
XVIII 

E o corvo permanece em perpétua estadia, 
Sinistro a repousar, do mármore, à brancura. 
Quem o contempla assim pela verdade jura 
Que algum sonho feroz seu aspecto anuncia. 

 
É um demônio a sonhar sonhos que o inferno cria 

E que lhe enrijam mais a rija catadura, 
Talo fulgor do olhar que os olhos lhe alumia 

E com que a própria sombra ele sondar procura. 
 

Essa sombra que a luz da lâmpada suspensa 
Faz refletir no chão, qual atra nuvem densa, 

No mesmo chão negreja em linhas sepulcrais: 
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E desse âmbito negro, esse âmbito de sombra, 
Minha alma que da dor da saudade se assombra, 

Nunca mais sairá! Nunca mais! Nunca mais! 
 

 
 

O CORVO 

(Tradução de Ribeiro do Couto – 1921) 
 
Certa vez por triste e alta noite, enquanto a sós, eu doente e 
aborrecido velava, embebido na leitura de interessante e velha 
história, tonto de sono, cochilando, súbito percebi surdo ruído, 
como se de leve arranhassem, arranhassem a porta de meu quarto. 
"Talvez alguém”, disse comigo, “batendo para entrar... Somente isto 
e nada mais”. 
 
Ah! bem me lembro, foi pelos frios de dezembro, e as brasas 
mortiças, ali e acolá espalhadas pelo chão, já se apagavam. Ansioso 
esperava eu que amanhecesse, e enquanto isto, tentava em vão achar 
na velha história à saudade que sentia perda de Leonor, a santa e 
inesquecível criatura, a quem os anjos no céu chamam Lenora, e por 
quem aqui, na terra, ninguém chamará jamais. 
 
E o agitar monótono e inconstante dos refolhos das cortinas, 
amedrontou-me enchendo-me de fantástico terror, nunca então por 
mim sentido, tanto que para conter as ânsias de meu peito, levantei-
me comigo dizendo: "É alguém que deseja aqui entrar; algum 
retardatário visitante procurando minha porta. Há de ser isso e nada 
mais."  
 
Senti-me todo cheio de coragem e sem nenhuma hesitação, falei: 
"Senhor ou Senhora, peço-vos desculpas mil, pois estando eu a 
cochilar, batestes tão de manso e brandamente, que não tinha 
certeza de vos ter ouvido"... e dito isto escancarei a porta... Só havia 
escuridão profunda e nada mais. 
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Apesar, contudo, dessa escuridão profunda, da porta o limiar 
transpus e por tempo de pé fiquei, absorto, assombrado, cheio de 
dúvidas, imaginando coisas até ali por nenhum mortal sonhadas. 
Silêncio sepulcral, solidão funérea e a única palavra por mim então 
balbuciada e mesmo assim baixinho, foi “Lenora", que não obstante 
dita tão de leve, ainda o eco repetiu "Lenora". Apenas isto e nada 
mais. 
 
De novo entrando, o peito sinto com em brasa ardendo e outro 
rumor percebo, algo mais forte que o primeiro. Certamente, disse 
eu, alguma coisa bate nas vidraças, vamos ver pois que possa ser, e 
de vez acabe-se este mistério; sossegue meu coração por um 
momento. "Talvez seja o vento e nada mais.” 
 
De par em par abri pois a janela, quando alvoroçadamente 
esvoaçando entrou um majestoso Corvo dos bons tempos de 
outrora. Nem o mais leve cumprimento; sequer um instante não 
parou, nem se deteve. Mas com ares de lorde ou de mamada à porta 
de meu quarto trepou num busto de Palas, bem por cima dela 
colocado... Trepou, nele ficou e nada mais. 
 
Então ao negro pássaro, pelo grave e severo aspecto que mostrava, a 
ponto de tornar meu triste pensamento num sorriso, disse eu, certo 
estou que não és nenhum medroso, apesar de trazeres o topete 
aparado e bem rapado. Feio, horrendo e velho Corvo, vindo de 
noturnas plagas, dize-me os teus títulos de nobreza, nos domínios 
de Plutão! E o Corvo disse: "Nunca mais".  
 
Muito me espantou, da bruta ave ouvir resposta tão cabal, embora 
suas palavras pouco sentido, pouca significação tivessem, pois não 
podemos deixar de concordar, que nenhum humano ser vivente, 
jamais teve a ventura de ver um pássaro em seu quarto, ou outro 
animal trepado num busto esculturado, com semelhante nome: 
"Nunca mais”.  
 
Mas o Corvo sempre quedo sobre tão plácido busto, nem mais disse, 
além daquela frase, como se sua alma nela única, toda se vazasse, 
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outra não proferiu, nem mexeu uma só pena. Então medrosamente 
murmurei: "Outros amigos antes já se foram, deixar-me-á este ao 
amanhecer, como já todas esperanças me deixaram? Então o Corvo 
disse: "Nunca mais".  
 
Estarrecido, ante o silêncio assim quebrado, com resposta tão 
cabida, “sem dúvida" disso eu, “é esta frase a única provisão por ele 
armazenada, aprendida de algum infeliz amigo, a quem cruel 
destino acompanhou de perto e mais de perto inda persegue, a 
ponto de seus cânticos tornarem-se estribilho e seus salmos de 
esperança nesta toada melancólica: “Nunca, nunca mais".  
 
Tendo pois mais uma vez o triste pensamento transformado num 
sorriso, sentei-me em frente ao pássaro, sempre no busto trepado e 
afundando-me no aveludado da poltrona, procurei ligando ideias 
descobrir, que coisa, a tão, feia, bruta, horrenda e magra ave dizer 
queria, crocitando: "Nunca mais".  
 
Fiquei pois imerso em conjecturas e nem palavra disse à negra ave, 
cujos olhos como fogo me requeimavam até o imo d'alma. E mais e 
mais sonhando, sentei-me com a cabeça reclinada no encosto de 
veludo da poltrona que recebia em cheio a luz de um lampião, e 
onde outrora se sentou Lenora, para depois não sentar-se mais. 
 
Pareceu-me então que o ar mais denso se tornara, perfumado com 
incenso dum turíbulo, agitado por serafins que ao meu quarto 
tinham vindo. Infeliz, exclamei, por seus anjos manda-te Deus paz e 
alívio à dor que sofres com saudade de Lenora, aspira esta essência 
e esquece a bela extinta! E o Corvo disse: “Nunca mais".  
 
Profeta, disse eu, raio de maldição, profeta sempre, sejas pássaro ou 
demônio, quer venhas do interno ou pela tempestade para aqui 
trazido, mesmo assim embora triste ainda intrépido, nesta casa pelo 
infortúnio açoitada, dize-me com franqueza, rogo-te, há balsamo em 
Gileade? Dize-me, dize-me por caridade, e o Corvo respondeu: 
"Nunca mais".  
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Profeta, insisti, raio de maldição, profeta sempre, pássaro ou 
demônio, por este céu que nos cobre, pelo Deus que ambos 
adoramos, dize a alma plena de desgostos se um dia lá no Éden, 
poderei ver e abraçar a boa e amorosa criatura a quem anjos 
chamam Lenora? E Corvo porém disse: " Nunca mais'.  
 
Gritei levantando-me de pronto, regressa à tempestade e aos negros 
lares de Plutão. Não deixes uma só pena, que lembre aqui tua 
passagem, deixa-me na paz desta solidão, sai deste busto, desafoga-
me o peito e vai-te para longe. Anda, faze algum gesto, ou dize uma 
palavra de adeus, e o Corvo disse: " Nunca mais”. 
 
E o Corvo imoto sempre continuou firme no branco busto de Palas, 
e seus olhos pareciam os de um demônio quando em sonhos, e a luz 
do lampião de cheio, dando nele, espalhou-lhe a sombra pelo chão e 
acima dela que ali ficou, minh'alma nunca, nunca se erguerá jamais. 

 

 
 

O CORVO 
(Tradução de Fernando Pessoa – 1924) 

 
Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, 

Vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, 
E já quase adormecia, ouvi o que parecia 

O som de alguém que batia levemente a meus umbrais. 
"Uma visita", eu me disse, "está batendo a meus umbrais. 

É só isto, e nada mais." 
 

Ah, que bem disso me lembro! Era no frio dezembro, 
E o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. 

Como eu qu'ria a madrugada, toda a noite aos livros dada 
P'ra esquecer (em vão!) a amada, hoje entre hostes celestiais — 

Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, 
Mas sem nome aqui jamais! 

 
Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo 
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Me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais! 
Mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repetindo, 

"É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais; 
Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. 

É só isto, e nada mais". 
 

E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, 
"Senhor", eu disse, "ou senhora, decerto me desculpais; 

Mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo, 
Tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, 

Que mal ouvi..." E abri largos, franqueando-os, meus umbrais. 
Noite, noite e nada mais. 

 
A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, 

Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. 
Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, 
E a única palavra dita foi um nome cheio de ais — 
Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais. 

Isso só e nada mais. 
 

Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, 
Não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. 

"Por certo", disse eu, "aquela bulha é na minha janela. 
Vamos ver o que está nela, e o que são estes sinais." 

Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. 
"É o vento, e nada mais." 

 
Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, 

Entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. 
Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento, 

Mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, 
Num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais, 

Foi, pousou, e nada mais. 
 

E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura 
Com o solene decoro de seus ares rituais. 

"Tens o aspecto tosquiado", disse eu, "mas de nobre e ousado, 
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Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais! 
Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais." 

Disse o corvo, "Nunca mais". 
 

Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, 
Inda que pouco sentido tivessem palavras tais. 

Mas deve ser concedido que ninguém terá havido 
Que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais, 

Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, 
Com o nome "Nunca mais". 

 
Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera, augusto, 

Que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. 
Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento 

Perdido, murmurei lento, "Amigos, sonhos — mortais 
Todos — todos já se foram. Amanhã também te vais". 

Disse o corvo, "Nunca mais". 
 

A alma súbito movida por frase tão bem cabida, 
"Por certo", disse eu, "são estas vozes usuais, 

Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono 
Seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais, 
E o bordão de desesp'rança de seu canto cheio de ais 

Era este "Nunca mais". 
 

Mas, fazendo inda a ave escura sorrir a minha amargura, 
Sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais; 

E, enterrado na cadeira, pensei de muita maneira 
Que qu'ria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais, 

Esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, 
Com aquele "Nunca mais". 

 
Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo 
À ave que na minha alma cravava os olhos fatais, 

Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando 
No veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, 
Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, 
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Reclinar-se-á nunca mais! 
 

Fez-se então o ar mais denso, como cheio dum incenso 
Que anjos dessem, cujos leves passos soam musicais. 

"Maldito!", a mim disse, "deu-te Deus, por anjos concedeu-te 
O esquecimento; valeu-te. Toma-o, esquece, com teus ais, 

O nome da que não esqueces, e que faz esses teus ais!" 
Disse o corvo, "Nunca mais". 

 
"Profeta", disse eu, "profeta — ou demônio ou ave preta! 

Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, 
A este luto e este degredo, a esta noite e este segredo, 

A esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrais 
Se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrais! 

Disse o corvo, "Nunca mais". 
 

"Profeta", disse eu, "profeta — ou demônio ou ave preta! 
Pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais. 

Dize a esta alma entristecida se no Éden de outra vida 
Verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, 

Essa cujo nome sabem as hostes celestiais!" 
Disse o corvo, "Nunca mais". 

 
"Que esse grito nos aparte, ave ou diabo!", eu disse. "Parte! 

Torna à noite e à tempestade! Torna às trevas infernais! 
Não deixes pena que ateste a mentira que disseste! 
Minha solidão me reste! Tira-te de meus umbrais! 

Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais!" 
Disse o corvo, "Nunca mais". 

 
E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda 

No alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. 
Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, 

E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há mais e mais, 
E a minh'alma dessa sombra que no chão há mais e mais, 

Libertar-se-á... nunca mais! 
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O CORVO 

(Tradução de Gondim da Fonseca – 1927) 
 

Certa vez, quando, à meia-noite eu lia, débil, extenuado, 
um livro antigo e singular, sobre doutrinas do passado, 

meio dormindo — cabeceando — ouvi uns sons trêmulos, tais 
como se leve, bem de leve, alguém batesse à minha porta. 
É um visitante", murmurei, "que bate leve à minha porta. 

Apenas isso, e nada mais." 
 

Bem me recordo! Era em dezembro. Um frio atroz, ventos 
cortantes... 

Morria a chama no fogão, pondo no chão sombras errantes. 
Eu nos meus livros procurava — ansiando as horas matinais — 

um meio (em vão) de amortecer fundas saudades de Lenora, 
— bela adorada, a quem, no céu, os querubins chamam Lenora, 

e aqui, ninguém chamará mais. 
 

E das cortinas cor de sangue, um arfar soturno, e brando, e vago 
causou-me horror nunca sentido, — horror fantástico e pressago. 

Então, fiquei (para acalmar o coração de sustos tais) 
a repetir: "É alguém que bate, alguém que bate à minha porta; 

Algum noturno visitante, aqui batendo à minha porta; 
é isso! é isso e nada mais!" 

 
Fortalecido já por fim, brado, já perdendo a hesitação: 

"Senhor! Senhora! quem sejais! Se demorei peço perdão! 
Eu dormitava, fatigado, e tão baixinho me chamais, 

bateis tão manso, mansamente, assim de noite à minha porta; 
que não é fácil escutar. Porém só vejo, abrindo a porta, 

a escuridão, e nada mais. 
 

Perquiro a treva longamente, estarrecido, amedrontado, 
sonhando sonhos que, talvez, nenhum mortal haja sonhado. 

Silêncio fúnebre! Ninguém. De visitante nem sinais. 
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Uma palavra apenas corta a noite plácida: — "Lenora!". 
Digo-a em segredo, e num murmúrio, o eco repete-me — "Lenora!" 

Isto, somente — e nada mais. 
 

Para o meu quarto eu volto enfim, sentindo n'alma estranho ardor, 
e novamente ouço bater, bater com mais vigor. 

"Vem da janela", presumi, "estes rumores anormais. 
Mas eu depressa vou saber donde procede tal mistério. 
Fica tranquilo, coração! Perscruta, calmo, este mistério. 

É o vento, o vento e nada mais!" 
 

Eis, de repente, abro a janela, e esvoaça então, vindo de fora, 
um Corvo grande, ave ancestral, dos tempos bíblicos, — d'outrora! 

Sem cortesias, sem parar, batendo as asas noturnais, 
ele, com ar de grão-senhor, foi, sobre a porta do meu quarto, 

pousar num busto de Minerva, — e sobre a porta do meu quarto 
quedou, sombrio, e nada mais. 

 
Eu estava triste, mas sorri, vendo o meu hóspede noturno 

tão gravemente repousado, hirto, solene e taciturno. 
"Sem crista, embora" — ponderei —, "embora ancião dos teus iguais, 

não és medroso, ó Corvo hediondo, ó filho errante de Plutão! 
Que nobre nome é acaso o teu, no escuro império de Plutão?" 

E o Corvo disse: "Nunca mais!" 
 

Fiquei surpreso — pois que nunca imaginei fosse possível 
ouvir de um Corvo tal resposta, embora incerta, incompreensível, 

e creio bem, em tempo algum, em noite alguma, entes mortais 
viram um pássaro adejar, voando por cima de uma porta, 

e declarar (do alto de um busto, erguido acima de uma porta) 
que se chamava "Nunca mais". 

 
Porém o Corvo, solitário, essas palavras só murmura, 

como que nelas refletindo uma alma cheia de amargura. 
Depois concentra-se e nem move — inerte sobre os meus umbrais — 

uma só pena. Exclamo então: "Muitos amigos me fugiram... 
Tu fugiras pela manhã, como os meus sonhos me fugiram..." 
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Responde o Corvo: "Oh! Nunca mais!" 
 

Pasmo, ao varar o atroz silêncio uma resposta assim tão justa, 
e digo: "Certo, ele só sabe essa expressão com que me assusta. 
Ouviu-a, acaso, de algum dono, a quem desgraças infernais 

hajam seguido, e perseguido, até cair nesse estribilho, 
até chorar as ilusões com esse lúgubre estribilho 

de — "nunca mais! oh! nunca mais!". 
 

De novo, foram-se mudando as minhas mágoas num sorriso... 
Então, rodei uma poltrona, olhei o Corvo, de improviso, 

e nos estofos mergulhei, formando hipóteses mentais 
sobre as secretas intenções que essa medonha ave agoureira 

— rude, sinistra, repulsiva e macilenta ave agoureira, — 
tinha, grasnando "Nunca mais". 

 
Mil coisas vagas pressupus... Não lhe falava, mas sentia 
que me abrasava o coração o duro olhar da ave sombria. 

... E assim fiquei, num devaneio, em deduções conjeturais, 
minha cabeça reclinando — à luz da lâmpada fulgente 

nessa almofada de veludo, em que ela, agora, — à luz fulgente —, 
não mais descansa — ah! nunca mais. 

 
Subitamente o ar se adensou, qual se em meu quarto solitário, 

anjos pousassem, balançando um invisível incensário. 
"Ente infeliz" — eu exclamei. — "Deus apiedou-se dos teus ais! 

Calma-te! calma-te e domina essas saudades de Lenora! 
Bebe o nepente benfazejo! Olvida a imagem de Lenora! 

E o Corvo disse: "Nunca mais." 
 

"Profeta!" — brado. "Anjo do mal, ave ou demônio irreverente 
que a tempestade, ou Satanás, aqui lançou tragicamente, 

e que te vês, soberbo, nestes desertos areais, 
nesta mansão de eterno horror! Fala! responde ao certo! Fala! 

Existe bálsamo em Galaad? Existe? Fala, ó Corvo! Fala!" 
E o Corvo disse: "Nunca mais." 
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"Profeta!" — brado. "Anjo do mal, ave ou demônio irreverente, 
dize, por Deus, que está nos céus, dize! eu to peço humildemente, 

dize a esta pobre alma sem luz, se lá nos páramos astrais, 
poderá ver, um dia, ainda, a bela e cândida Lenora, 

amada minha, a quem, no céu, os querubins chamam Lenora!" 
E o Corvo disse: "Nunca mais." 

 
"Seja essa frase o nosso adeus" — grito, de pé, com aflição. 
"Vai-te! Regressa à tempestade, à noite escura de Plutão! 
Não deixes pluma que recorde essas palavras funerais! 

Mentiste! Sai! Deixa-me só! Sai desse busto junto à porta! 
Não rasgues mais meu coração! Piedade! Sai de sobre a porta!" 

E o Corvo disse: "Nunca mais." 
 

E não saiu! e não saiu! ainda agora se conserva 
pousado, trágico e fatal, no busto branco de Minerva. 

Negro demônio sonhador, seus olhos são como punhais! 
Por cima, a luz, jorrando, espalha a sombra dele, que flutua... 
E a alma infeliz, que me tombou dentro da sombra que flutua, 

não há de erguer-se: "Nunca mais". 
 

 
 

O CORVO 

(Tradução de Milton Amado – 1944) 
 

Foi uma vez: eu refletia, à meia-noite erma e sombria, 
a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais, 

e, exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, 
tal qual se houvesse alguém batido à minha porta, devagar. 

"É alguém — fiquei a murmurar — que bate à porta, devagar; 
sim, é só isso e nada mais." 

 
Ah! Claramente eu o relembro! Era no gélido dezembro 
e o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. 
Ansiando ver a noite finda, em vão, a ler, buscava ainda 

algum remédio à amarga, infinda, atroz saudade de Lenora 
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— essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora 
e nome aqui já não tem mais. 

 
A seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, 

arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais. 
De susto, em pávida arritmia, o coração veloz batia 

e a sossegá-lo eu repetia: "É um visitante e pede abrigo. 
Chegando tarde, algum amigo está a beber e pede abrigo. 

É apenas isso e nada mais." 
 

Ergui-me após e, calmo enfim, sem hesitar, falei assim: 
"Perdoai, senhora, ou meu senhor, se há muito aí fora esperais; 

mas é que estava adormecido e foi tão débil o batido, 
que eu mal podia ter ouvido alguém chamar à minha porta, 

assim de leve, em hora morta." Escancarei então a porta: 
— escuridão, e nada mais. 

 
Sondei a noite erma e tranquila, olhei-a fundo, a perquiri-la, 

sonhando sonhos que ninguém, ninguém ousou sonhar iguais. 
Estarrecido de ânsia e medo, ante o negror imoto e quedo, 

só um nome ouvi (quase em segredo eu o dizia), e foi: "Lenora!" 
E o eco, em voz evocadora, o repetiu também: "Lenora!" 

Depois, silêncio e nada mais. 
 

Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e, de repente, 
mais forte, o ruído recomeça e repercute nos vitrais. 

"É na janela" — penso então. — "Por que agitar-me de aflição? 
Conserva a calma, coração! É na janela, onde, agourento, 

o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agourento. 
É o vento só e nada mais." 

 
Abro a janela e eis que, em tumulto, a esvoaçar, penetra um vulto 

— é um Corvo hierático e soberbo, egresso de eras ancestrais. 
Como um fidalgo passa, augusto, e, sem notar sequer meu susto, 

adeja e pousa sobre o busto — uma escultura de Minerva, 
bem sobre a porta; e se conserva ali, no busto de Minerva, 

empoleirado e nada mais. 
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Ao ver da ave austera e escura a soleníssima figura, 

desperta em mim um leve riso, a distrair-me de meus ais. 
"Sem crista embora, ó Corvo antigo e singular" — então lhe digo — 

"não tens pavor. Fala comigo, alma da noite, espectro torvo, 
qual é o teu nome, ó nobre Corvo, o nome teu no inferno torvo!" 

E o Corvo disse: "Nunca mais". 
 

Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, 
misteriosa esfinge negra, a retorquir-me em termos tais; 

pois nunca soube de vivente algum, outrora ou no presente, 
que igual surpresa experimente: a de encontrar, em sua porta, 
uma ave (ou fera, pouco importa), empoleirada em sua porta 

e que se chame "Nunca mais". 
 

Diversa coisa não dizia, ali pousada, a ave sombria, 
com a alma inteira a se espelhar naquelas sílabas fatais. 

Murmuro, então, vendo-a serena e sem mover uma só pena, 
enquanto a mágoa me envenena: "Amigos... sempre vão-se embora. 
Como a esperança, ao vir a aurora, ele também há de ir-se embora". 

E disse o Corvo: "Nunca mais". 
 

Vara o silêncio, com tal nexo, essa resposta que, perplexo, 
julgo: "É só isso o que ele diz; duas palavras sempre iguais. 

Soube-as de um dono a quem tortura uma implacável desventura 
e a quem, repleto de amargura, apenas resta um ritornelo 
de seu cantar; do morto anelo, um epitáfio: — o ritornelo 

de "Nunca, nunca, nunca mais". 
 

Como ainda o Corvo me mudasse em um sorriso a triste face, 
girei então numa poltrona, em frente ao busto, à ave, aos umbrais 

e, mergulhando no coxim, pus-me a inquirir (pois, para mim, 
visava a algum secreto fim) que pretendia o antigo Corvo, 

com que intenções, horrendo, torvo, esse ominoso e antigo Corvo 
grasnava sempre: "Nunca mais". 

 
Sentindo da ave, incandescente, o olhar queimar-me fixamente, 
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eu me abismava, absorto e mudo, em deduções conjeturais. 
Cismava, a fronte reclinada, a descansar, sobre a almofada 

dessa poltrona aveludada em que a luz cai suavemente, 
dessa poltrona em que ELA, ausente, à luz que cai suavemente, 

já não repousa, ah! nunca mais... 
 

O ar pareceu-me então mais denso e perfumado, qual se incenso 
ali descessem a esparzir turibulários celestiais. 

"Mísero! exclamo. Enfim teu Deus te dá, mandando os anjos seus, 
esquecimento, lá dos céus, para as saudades de Lenora. 

Sorve o nepentes. Sorve-o, agora! Esquece, olvida essa Lenora!" 
E o Corvo disse: "Nunca mais." 

 
"Profeta! — brado. — Ó ser do mal! Profeta sempre, ave infernal 
que o Tentador lançou do abismo, ou que arrojaram temporais, 
de algum naufrágio, a esta maldita e estéril terra, a esta precita 
mansão de horror, que o horror habita, imploro, dize-mo, em 

verdade: 
Existe um bálsamo em Galaad? Imploro! Dize-mo, em verdade!" 

E o Corvo disse: "Nunca mais". 
 

"Profeta! exclamo. Ó ser do mal! Profeta sempre, ave infernal! 
Pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais 

fala se esta alma sob o guante atroz da dor, no Éden distante, 
verá a deusa fulgurante a quem nos céus chamam Lenora, 

essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora!" 
E o corvo disse: "Nunca mais". 

 
"Seja isso a nossa despedida! — ergo-me e grito, alma incendida. — 

Volta de novo à tempestade, aos negros antros infernais! 
Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira ateste! 

Deixe-me só neste ermo agreste! Alça teu voo dessa porta! 
Retira a garra que me corta o peito e vai-te dessa porta!" 

E o Corvo disse: "Nunca mais!" 
 

E lá ficou! Hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio, 
sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais. 
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No seu olhar medonho e enorme o anjo do mal, em sonhos, dorme, 
e a luz da lâmpada, disforme, atira ao chão a sua sombra. 

Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha alma; e, presa à 
sombra, 

não há de erguer-se, ai! nunca mais! 
 

 
 

O CORVO 
(Tradução de Aurélio de Lacerda – 1949) 

 
Certa vez, numa noite tempestuosa, à meia-noite lúgubre e trevosa, 
Eu, cabeceando, exausto e sonolento, estava a ler velhíssimos anais 
De um antigo saber hoje esquecido, e cochilava, guando ouvi um 
ruído. Como de alguém que tivesse batido, a medo, leve, à porta do 
meu quarto. "Um visitante — murmurei — decerto, está batendo à 
porta do meu quarto. Deve ser isso, e nada mais". 
 
Ah! bem distintamente ainda me lembro! Era no frio, gélido 
dezembro; e o fogo na lareira se apagando enchia o chão de sombras 
espectrais. Que viesse a aurora, ansioso, eu desejava; em vão, nos 
livros meus, a ler buscava algum consolo à mágoa em que me 
achava — a mágoa atroz da perda de Lenora, a radiante e formosa 
criatura a quem hoje, nos céus, chamam Lenora, e nome aqui não 
terá mais. 
 
E o sedoso, soturno sussurrar da purpúrea cortina a drapejar todo 
me arrepiava à alma trazendo uns pavores estranhos, anormais. 
Querendo, então, vencer meu vão alarme, ergui-me a repetir, para 
acalmar-me: "É só alguém que veio visitar-me e bate agora, assim, à 
minha porta. Algum noturno visitante, alguém que chegou tarde e 
bate à minha porta. É isto só — e nada mais". 
 
Minha alma assim se foi fortalecendo, e pude então dizer, não mais 
temendo: "Senhor, senhora, quem sejais, perdão, se à tempestade, 
fora, me esperais, tanto tempo depois de haver batido! A verdade é 
que eu estava adormecido e mal podia mesmo ter ouvido esse bater 
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tão leve, à minha porta. Esse bater tão leve, tão de manso!" — E abri, 
então, de par em par, a porta: A escuridão — e nada mais! 
 
De pé, à porta, o escuro a esquadrinhar, longo tempo fiquei, triste, a 
pensar, a temer, a sonhar, sonhando ali sonhos jamais sonhados por 
mortais... Mas da noite o silêncio persistiu; nem coisa alguma entre 
as trevas surgiu, e, num leve sussurro, só se ouviu uma palavra, um 
nome, e foi — Lenora! Isto, pensando nela, eu sussurrara; e um eco 
repetiu depois — Lenora! Isto somente, e nada mais. 
 
Entrando no meu quarto novamente, a alma abrasada numa chama 
ardente, Logo outra vez ouvi o tal bater, em pancadas mais fortes, 
mais brutais. "Foi na janela! — exclamo. — Eu bem dizia! Isto é só o 
furor da ventania que bate da janela à gelosia. E já vou desvendar 
esse mistério! Calma-te agora, coração, sossega, e deixa-me explorar 
esse mistério! Isto é o vento, e nada mais!" 
 
Abri então, de súbito, a janela! E voando, esvoaçando, entrou por ela 
Um velho Corvo negro, tenebroso, ave augural dos tempos 
ancestrais! Sem me saudar sequer e sem parar, pelo quarto se pôs a 
esvoaçar, até que, como um "lord", foi pousar, orgulhoso, num busto 
alvo de Palas que havia sobre a porta do meu quarto, e, soberbo, no 
busto alvo de Palas pousou, quedou-se — e nada mais. 
 
Mas sucedeu que, olhando essa ave escura, um sorriso distrai minha 
amargura, pois engraçado achei-lhe o porte altivo, as soberbas 
maneiras senhoriais. "De crista nua embora — então murmuro, — 
um covarde não és, eu o asseguro, ó velho bicho feio, magro, escuro, 
escapado das praias de Plutão! Qual será o teu nome senhoril, lá nas 
noturnas praias de Plutão?!..." E o Corvo, disse: "Nunca mais". 
 
Estranhei que ave estulta assim houvesse entendido a pergunta, e a 
respondesse, embora fosse uma resposta estranha, aquela, proferida 
em termos tais, porque ninguém decerto suporia, e acreditar nem 
mesmo eu ousaria que algum mortal pudesse ver um dia um 
pássaro surgir à sua porta, um pássaro ou qualquer outro animal, 
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pousado sobre um busto, à sua porta, tendo por nome "Nunca 
mais". 
 
Mas o Corvo, no busto onde pousara, após aquilo, pronto, se calara, 
como se houvesse esvaziado a alma ao proferir tais palavras fatais. 
Ficou soturno, em plácida postura, e sem mover uma só pena 
escura, até que eu murmurei, com amargura: "Outros amigos, 
quantos, já se foram!... Pela manhã, este se irá também, como os 
meus sonhos todos que se foram..." E o Corvo disse: "Nunca mais!" 
 
Rompe o silêncio e dessa vez me assusta, essa resposta — que era 
clara e justa! Mas logo refleti: "É natural! São esses os seus termos 
habituais... Sabe acaso só isso, e o aprendeu de algum desventurado 
dono seu que a sorte, sempre ingrata, ensandeceu, e a quem restou 
somente o estribilho com que fazia os tristes funerais das mortas 
esperanças, o estribilho de "Nunca mais! ai, nunca mais! 
 
Mas como olhar o bicho distraía aquela dor sem nome que eu sentia, 
logo girei uma poltrona e, ali imerso em deduções filosofais, em 
frente a porta, ao busto e ao Corvo mudo afundado no plácido 
veludo, pus-me a fantasiar, num vão estudo, a imaginar porque a 
ave agoureira, aquela feia, negra, repulsiva, espectral e grotesca ave 
agoureira grasnava sempre "Nunca mais". 
 
E assim fiquei em sonhos, a cismar, sem nada mais, contudo, 
acrescentar a ave soturna, cujos olhos cruéis, fitos em mim, varavam 
quais punhais. E assim fiquei cismando meditando, a cabeça em 
repouso reclinando sobre o espaldar aveludado e brando, iluminado 
pela luz da lâmpada, esse espaldar em cuja macieza a cabeça 
querida, à luz da lâmpada, não porá ela — nunca mais! 
 
Então o ar foi ficando mais denso, ali no quarto, qual se leve incenso 
estivessem uns anjos esparzindo — e eu lhes ouvia os passos 
celestiais! "Desgraçado! — exclamei — Deus apiedou-se! Um 
mensageiro Dele te trouxe esquecimento, paz, alívio doce à dolorosa 
perda de Lenora! Bebe depressa o salutar nepente, e esquece! 
esquece a perda de Lenora!" E o Corvo disse: "Nunca mais"! 
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"Profeta! — então gritei — Ente do mal! Profeta, sejas duende ou 
animal, que acaso o Tentador mandou a mim ou que fugido vens 
dos temporais, e assim chegaste aqui sozinho e ousado a este lar de 
tristezas devastado, a este mundo de horrores assombrado — agora 
dize, eu peço, eu to suplico: Bálsamo se acha, um dia, em Galaad? 
Acha se, enfim? Oh, dize! eu to suplico!" E o Corvo disse: "Nunca 
mais!" 
 
"Profeta! — continuei — Ente do mal! Profeta, sejas duende ou 
animal! Pelo Deus que adoramos, eu e tu, pelas sublimes plagas 
celestiais, dize a esta alma que vês sofrendo assim se ela, no Éden, 
um dia, há de, por fim, abraçar novamente um querubim — aquela 
a quem nos céus chamam Lenora! Se abraçará a excelsa criatura a 
quem hoje nos céus chamam Lenora!" E o Corvo disse: "Nunca 
mais!" 
 
"Seja, pois, isso o teu adeus! — bradei — Ave ou demônio! (e então 
me levantei, desvairado de dor). Retorna agora à tempestade e às 
praias infernais! De ti uma só pena aqui não reste atestando a 
mentira que disseste! Fique eu só qual estava quando vieste! Afasta-
te, arreda desse busto! Tira teu bico que me fere o peito e sai daí de 
cima desse busto!" E o Corvo disso: "Nunca mais!" 

 

 
 

O CORVO 
(Tradução de Benedito Lopes — 1956) 

 
I 

Em certa noite, na hora que apavora, 
Pensando em minha vida, tão sozinho, 
Eu escutei do meu quarto, nessa hora, 

Bater a porta bem devagarinho. 
 

E da saudade que não tem melhora, 
Sempre ferido pelo agudo espinho, 
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Eu quis saber depressa, sem demora, 
Quem batia afinal, tão de mansinho. 

 
Mesmo com sono e cheio de fadiga, 
Absorto eu lia uma doutrina antiga, 

Talvez irmã dos meus pungentes ais; 
 

E nesse instante ouço de novo, aflito, 
Bater à porta e, outra vez acredito, 
Ter sido o vento, só e... nada mais. 

 
II 

Era dezembro... E eu bem me recordava 
Desse que tinha encantos imortais. 
De Leonora, que tudo deslumbrava 

E que não mais a verei... nunca mais. 
 

Noite glacial... Eu triste terminava 
De reler essas laudas magistrais, 

E cheio de saudade, inda escutava 
Lá fora o vento, em uivos infernais. 

 
Nessa desolação que tudo arrasa, 

Da vetusta lareira eu assistia 
Agonizar a derradeira brasa; 

 
E ao passar dessas horas hibernais 
Eu por Leonora ao céu inda pedia, 

Só por Ela pedia... e nada mais. 
 

III 
Havia em tudo, tristemente havia 

Um mistério sem par naquele instante; 
O rumor das cortinas, o ondulante 

Bailar do vento em minha alcova fria. — 
 

Maior rumor e bem maior descante 
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Dentro da alma em tumultos eu sentia: 
A saudade sem fim, alucinante, 

A vida sem amor, sem alegria.— 
 

Mas, dominar o medo procurando, 
Quis saber de onde vinha àquela hora, 
Esse estranho rumor de maus sinais; 

 
E então, pela janela o céu olhando, 

Que entre beijos de luz se descolora, 
Somente vi a noite e... nada mais! 

 
IV 

Sentindo então minha alma já mais forte 
E repousando de uma dor intensa, 

Muito pouco pensava em minha sorte 
E amava muito mais a minha crença. 

 
Mas, cheio desse amor sem recompensa, 
Eu disse no milagre de um transporte: 

— Quem há de ser, que pela noite imensa, 
Jamais tem medo de enfrentar a morte? — 

 
E na saudade que não mais conforta, 
Ouço bater de novo à minha porta, 

Sem saber se quem bate, vem de paz; 
 

Ouço... E para de tudo Ter certeza, 
A porta vou abrir, mas com surpresa, 

Só vi a escuridão e... nada mais. 
 

V 
Leonora! Alongo o meu olhar cansado 

Pela noite macabra que amedronta; 
E teu nome de bênçãos perfumado, 
Em minha boca súplice desponta. 
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Por teu amor, eterno enamorado, 
Suporto de viver a grande afronta; 

É teu nome o rosário imaculado 
Que desfio infeliz, conta por conta! 

 
Chamo-te! E a noite é calma e o céu é mudo, 

Só o silêncio é que domina tudo, 
Numa dança de sombras espectrais! 

 
Leonora! Chamo-te na mágoa enorme 

E não escuto uma voz, tudo dorme 
Em santa paz, só isto e... nada mais. 

 
VI 

Ouço bem claro uma estranha pancada 
Pelo meio da noite que se escoa; 

Ouço-a e tenho a vida amargurada 
Pela saudade dessa que foi boa. 

 
Ouço aflito, que a mesma é secundada 
Mais forte, como um pássaro que voa; 

E sinto que uma coisa desusada 
A noite imensa, lúgubre povoa. 

 
E pensando dar calma ao coração, 
Eu quis ter uma firme explicação 

Para esses fatos sobrenaturais; 
 

Abri a porta e nada vi de sério, 
Vi que a simples razão desse mistério 

Era o vento da noite e... nada mais. 
 

VII 
E assim, por essa grande noite aziaga, 

Envolvida em silêncios sepulcrais, 
Esse sussurro é a dolorida chaga 
Que resta dos meus tristes ideais. 
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Ouço-o passar como passa uma praga, 

De minha velha porta nos umbrais, 
E sinto que minha alma chora e indaga 

Por Essa que jamais verei... jamais. 
 

Mas, do meu quarto, impressionado vejo 
A janela que se abre e, uma ave aflita 

Que o invade sem licença, em horas tais; 
 

E interrogo na dor em que rastejo: 
— De onde virá tão tarde, esta visita? — 

E só o caos ouvi e... nada mais. 
 

VIII 
Ao pé do fogo, em cismas, eu pedia 

Infeliz e a contar hora por hora, 
Que a tristeza que tanto me agonia, 

Da manhã, entre as névoas, fosse embora. 
 

Mas de repente, pela noite fria, 
Que sempre a tudo e a todos apavora, 

No travo da saudade que sentia, 
Um rumor de asas escutei lá fora. 

 
E vi na extrema dor em que me absorvo, 

Entrar pela janela um grande Corvo, 
Com a pose dos nobres senhoriais; 

 
E ao vê-lo andar sobre o busto de Palas 
Pergunto: De que Reino tu te abalas? 

E o hóspede só me olhou e... nada mais. 
 

IX 
Olho assombrado o negro mensageiro 

Que deve conhecer minha desdita; 
Interrogo-lhe o nome verdadeiro 
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E seu olhar o meu olhar não fita. 
 

Na angústia em que meu sonho periclita 
Sofro e pergunto-lhe outra vez: Primeiro, 

Se é uma "Lady", ou um "Lord" cavalheiro, 
E depois a razão dessa visita. 

 
Mas Ele, erguendo a exótica plumagem, 
Nada me diz, enfim, sobre a mensagem 
De uma quadra de amor e madrigais. 

 
E então, meu coração pulsa com medo, 

Pois ouvi-lo falar quase em segredo 
Esta palavra cruel: nunca mais. 

 
X 

Atônito fiquei por um momento, 
Ao compreender que o Corvo compreendia 

A pergunta que em ânsias lhe fazia, 
E a razão do meu grande sofrimento. 

 
Por mais que intente, é falho o meu intento 

Em aceitar até por fantasia, 
Que uma ave saiba do meu pensamento 

E me responda só com ironia. 
 

Se sois humano, ó triste solitário! 
Dizei-me em vosso atroz vocabulário, 

A verdade de tudo que grasnais! 
 

Mas Ele, altivo e sacudindo as plumas, 
Olha da noite as regeladas brumas 

E responde impassível: nunca mais. 
 

XI 
Fico em silêncio, quase que pasmado, 

Ao ver que o Corvo zomba, com frieza, 
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De minha vida cheia de tristeza 
E de meu lindo sonho malogrado. 

 
Talvez por mau, ou então por esperteza, 
Coisa alguma me diz, de olhar gelado; 

Nada me diz e tenho a vida presa 
Ao advérbio por Ele decorado. 

 
Peço-lhe que me fale de Leonora, 

Dessa que amei e que Rainha fora, 
De encantos e sorrisos divinais; 

 
E Ele, só tem nessa noite plutônica, 

Um frio olhar para a minha alma agônica 
E a resposta tremenda: nunca mais. 

 
XII 

Afinal, como houvesse já perdido 
Afeições dedicadas e ridentes 

Esperanças, ao Corvo, em bom sentido, 
Perguntei por amigos e parentes. 

 
Pela saudade quase consumido, 

Supliquei-lhe entre lágrimas ardentes 
Que algo dissesse, mesmo dolorido, 

De minhas crenças já de há muito ausentes. 
 

Mas vil Demônio, Pássaro, Profeta 
Ou Náufrago de grande tempestade, 
Não fez cessar a minha dor inquieta; 

 
Só me disse com gestos desleais, 

Com soberba altivez e atroz maldade, 
Esta frase impiedosa: nunca mais! 

 
XIII 

Logo depois, pela resposta ouvida 
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E que me ofereceu ligeiro susto, 
Quis decifrá-la por ser descabida 

E para ser também humano e justo. 
 

Disse comigo: A frase bem medida, 
Sempre grasnada sem mexer o busto, 
Talvez fosse aprendida, a muito custo, 

De um Mestre castigado pela vida. 
 

Assim eu fico sem saber, portanto, 
Se essa resposta é o derradeiro canto 

De funda mágoa e cóleras brutais; 
 

Olho do Corvo o triste olhar sem brilho 
E torno a ouvir este estranho estribilho 

Por Ele repetido: nunca mais. 
 

XIX 
Teimoso eu quis enfim, mais uma vez 

Saber do Corvo o lúgubre segredo; 
E procedi com muita sensatez, 

Para mostrar-lhe que não tinha medo. 
 

Enfrentei-o com máxima altivez 
Não sei se muito tarde ou muito cedo; 
Mas Ele, alheio ao mal que já me fez, 

É mudo e altivo assim como um rochedo. 
 

Muito triste, à minha alma dar procuro, 
Desse grasnar o sentido mais puro, 
Que sangra como todos os punhais; 

 
Mas de minha poltrona, a noite inteira, 

Ouvi somente, ao lado da lareira, 
O anátema implacável: nunca mais. 

 
XV 
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Assim, depois de muito meditar 
Sem o menor receio ou conjetura, 
Sobre a poltrona me deixei ficar, 

Para esquecer a minha desventura. 
 

Era de fato grande o meu pesar 
E bem maior a dor que me tortura; 

Por saber que jamais hei de encontrar 
Essa que foi tão bela e foi tão pura. 

 
Quis do Corvo o segredo desvendar, 

Mas, nada pude ver no seu olhar, 
Que era cheio de brilhos funerais; 

 
E perdi, afinal, as esperanças 

De beijar outra vez aquelas tranças 
De que me lembro e... não se beijam mais. 

 
XVI 

Chego a sentir e quase me convenço 
De que meu quarto fora perfumado 
Por um turíbulo esparzindo incenso, 
Talvez por Serafins, só baloiçando. 

 
Chego a senti-lo e, num clamor suspenso, 

A Deus imploro, já desesperado, 
Repouso dar, com seu amor imenso, 

Para meu coração amargurado. 
 

Torno a implorar ao grande Deus sensível, 
Para saber d'Aquela, se possível, 

Que era cheia de encantos imortais; 
 

Para saber somente de Leonora, 
Que aqui na terra quase santa fora 
E o Corvo só me disse: nunca mais. 
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XVII 
Nunca mais... Como dói esta amargura, 

Por entre a dúvida e a interrogação! 
Como dói esta dor que sempre dura, 

Cheia de nobre significação! 
 

Nunca mais... É a tremenda desventura 
Envolvida em silêncio e solidão! 

É o desespero de quem só murmura 
O nome de Leonora, em oração! 

 
Nunca mais... Como dói esta palavra 

Ouvir, que desilude a vida inteira, 
Quando a saudade no meu peito lavra! 

 
Dizei porque a alegria me roubais 
Ave feia e maldita, ave agoureira, 

E esta resposta escutei: nunca mais. 
 

XVIII 
Meio acordado, nessa noite espessa, 

Deserta de alegria e de luar, 
Procurei, por covarde que pareça, 

Fugir do Corvo ao tenebroso olhar. 
 

Pedi que por Leonora sempre cresça 
Dentro de mim, a dor de recordar; 
Vendo-a linda pousar sua cabeça 

Na cadeira em que fico a repousar. 
 

E de momento, quase que dormindo, 
Cheguei a vê-la para o céu subindo, 

Amparada por mãos angelicais... 
 

E então pedi a Deus por piedade, 
Que matasse de vez minha saudade, 

Mas ouvi desolado: nunca mais. 
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XIX 

Já tendo a grande mágoa pressentido 
Por tanta negativa e dissabores, 
Ao Corvo perguntei, desiludido, 

Sobre Leonora, a irmã gêmea das flores. 
 

Chamei-o de Profeta e, não vencido, 
Nada me disse a provocar temores; 

Chamei-o de Demônio e, empedernido, 
Não quis fazer cessar as minhas dores. 

 
Para esquecer, já quase sem ideia, 
Perguntei-lhe se havia na Judeia 

Um bálsamo de efeitos magistrais; 
 

E Ele, implacável, sem um gesto rudo, 
Alheio à vida, ao sofrimento e a tudo, 

Deixou-me ouvir outra vez: nunca mais. 
 

XX 
Ave ou Demônio, pelo céu bendito 

Que adoramos e o coração nos cobre, 
Dize-me se verei, não mais aflito, 

Leonora, essa donzela santa e pobre. 
 

Pedindo que minha alma não soçobre 
Por esse amor, porque soluço e grito, 

Dize-me se a verei lá no infinito, 
Onde há aleluias para o afeto nobre. 

 
Dize-me, corvo aziago e feiticeiro, 

Porque te fazes sempre mensageiro 
De mau agouro e dúvidas fatais?... 

 
E Ele impassível, lúgubre, irritante 

A me olhar, a me olhar a cada instante, 
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Respondeu friamente: nunca mais. 
 

XXI 
Sejam tuas palavras o pungente 
Sinal de nossa atroz separação; 
Volta Corvo infeliz e penitente 

Aos horrores de tua solidão. 
 

Volta à noite plutônica e inclemente 
De onde vieste, talvez por maldição; 
Mas antes, da mentira, suavemente 

O bico arranca do meu coração. 
 

Foge para bem longe do meu quarto 
E deixa minha casa, que estou farto 

De tuas negativas infernais... 
 

Mas Ele, sempre e sempre empoleirado 
Sobre o busto de Palas, revoltado 

Assim murmurou: nunca, nunca mais. 
 

XXII 
Meus tristes rogos afinal, jamais 
Vitória alcançarão nessa agonia 

De não saber se a frase "nunca mais" 
Era de amor, ou simples ironia. 

 
E nessas horas de incertezas tais 

O Corvo é mudo e a noite é muda e fria... 
E eu sinto muito como já sentia, 
A morte de meus puros ideais... 

 
Sim... Ave enigma... E a lâmpada velada, 

Deixa ver sua sombra projetada 
Por sobre o solo, em linhas bem reais... 

 
Sim... Leonora... Na minha dor sem calma, 
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Choro porque não poderá minha alma 
Se juntar a essa sombra; nunca mais. 

 

 
 

O CORVO 
(Tradução de José Luiz de Oliveira – 1968) 

 
À meia-noite eu cogitava, fatigado, 

Sobre volumes misteriosos do passado 
Quando uns sons ouvi tais 

Que me lembraram pancadinhas sobre a porta. 
"É um visitante que, apesar da hora morta, 

Me quer ver, nada mais..." 
 

Ah! Com clareza o quadro todo agora lembro: 
Um frio atroz cortava a pele — era dezembro! 

Agonias mortais 
Minha alma enchiam, pois pra dor buscava um fim 

De já não ter Lenora aqui, junto de mim, 
Nem seu nome ouvir mais... 

 
Ao brando arfar de cada rubro cortinado, 

Horror fantástico trazia-me aterrado 
E, fugindo a esses "ais", 

Me levantei a repetir: "É um visitante 
Que bate à porta; vou abri-la num instante! 

É só isso, não mais!" 
 

Fortaleceu-se então minha alma e eu disse: "Peço 
Que desculpeis minha demora, pois confesso 

Que dormia demais 
E tão de manso vós batestes, que eu senti 

Que duvidava do que ouvia..." A porta abri: 
Só negror, nada mais... 

 
Perscruto as trevas muito a fundo, estarrecido, 
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Sonhando um sonho por nenhum mortal vivido... 
De ninguém há sinais! 

Só minha voz "Lenora!" diz, num tom velado, 
E o eco traz, de novo, a mim, o nome amado... 

Nenhum outro som mais... 
 

De volta ao quarto, sinto n'alma estranho ardor 
E na janela escuto, então, com mais vigor, 

As batidas fatais! 
Pra sossegar a inquieta mente, eu digo a ela: 

"É, certamente, algo que bate na janela, 
Como o vento — não mais!" 

 
Abro o postigo e então penetra, de repente, 

Um corvo altivo, venerável, imponente 
— De regiões noturnais! 

Não me saudou nem se deteve, mas pousou 
Bem sobre um busto de Minerva, e lá ficou 

Sem fazer nada mais... 
 

Pus-me a sorrir do aspecto grave que ele tinha 
E então lhe disse: "Embora a crista, ave daninha, 

Tenhas lisa demais, 
Não és covarde... Qual teu nome, ó bicho torvo, 
No escuro reino que Plutão governa?!" O corvo 

Respondeu: "Nunca mais!" 
 

Maravilhei-me quando ouvi tão claramente 
Falar-me o corvo, empoleirado ali em frente, 

Nos meus próprios umbrais! 
Pois me parece que mortal jamais fitou 

Ave falante que seu nome declarou 
Ser, tão só, "Nunca mais!" 

 
Só isso disse, e conservou-se solitário, 

Como se fossem todo o seu vocabulário 
As palavras fatais! 
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"Muitos amigos — murmurei — foram-se embora! 
Também o corvo partirá, chegando a aurora..." 

E ele diz: "Nunca mais!" 
 

Estremecendo ante a resposta apropriada, 
Pensei comigo: "Esta palavra malfadada, 

Que ele diz, mais e mais, 
Há de porvir de um dono a quem a dor feriu 

Tão fundamente que, afinal, só conseguiu 
Repetir "Nunca mais!" 

 
Virei, então, uma cadeira almofadada, 

Que coloquei perante o busto e a ave malvada, 
Bem defronte aos umbrais, 

E, ao me largar sobre o veludo, eu refletia 
No que a medonha e horrível ave pretendia 

Com o seu "Nunca mais!" 
 

Enquanto ali, sem lhe falar, conjeturava, 
O olhar do corvo no meu peito se cravava, 

Como um par de punhais... 
Minha cabeça descansava na almofada 

Onde Lenora, doce e bela, a fronte amada 
Não porá, nunca mais... 

 
Subitamente, o ar se torna perfumado, 
Qual se um turíbulo tivessem agitado 

Serafins celestiais... 
Então pra mim bradei: "Um deus te atende à prece! 

Eis o remédio pra saudade! Sorve! Esquece!" 
E a ave diz: "Nunca mais!" 

 
"Profeta" — eu grito — "anjo do mal, ave ou satã, 

Que penetraste nesta casa horrenda e vã, 
Com teus olhos fatais! 

Eu te suplico, dize logo, sem demora: 
Existe um bálsamo pra dor que me devora?!" 
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Só ouvi: "Nunca mais!" 
 

"Profeta" — eu grito — "anjo do mal, bicho nocivo! 
Por este céu que sobre nós se estende altivo, 

Pelo Deus dos mortais! 
Dize à minha alma se, no Éden tão distante, 

Ela verá Lenora, a bela, a radiante?!" 
A ave diz: "Nunca mais!" 

 
Eu brado, então: "Que esta resposta nos afaste! 
Regressa à noite de Plutão, de onde chegaste! 

Volta às trevas fatais! 
Não deixes pena pra atestar essa mentira! 

Tua figura, do meu lar, pra longe tira!" 
Retorquiu: "Nunca mais!" 

 
E o corvo, imóvel, inda agora está pousado 

Sobre o portal, e seu olhar atormentado 
Tem fulgores letais... 

No chão percebo sua sombra projetada 
E dentro dela está minha alma, acorrentada, 

Que dali não sai mais!... 
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