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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

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

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

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

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

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

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

*** 

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

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



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

*** 

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

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

*** 

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

É isso! 

Iba Mendes 
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TROVAS E CANTIGAS 
Compilação: Iba Mendes 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

As trovas ou cantigas são partes intrínsecas da nossa história. Os 
portugueses trouxeram suas peças e os africanos e indígenas as 
transformaram ao longo dos séculos. O nosso gosto musical está 
assim diretamente imerso nesse imenso caldeirão de culturas de que 
compõe esta grande nação.  Lamentavelmente, porém, o nosso 
legado musical, tão fértil em linguagens e tão fecundo em ritmos, 
aos poucos vai sendo esquecido, perdendo-se no turbilhão da nossa 
própria ignorância e negligência. Este trabalho tem assim o objetivo 
de recuperar fragmentos da nossa memória, tornando-os acessíveis 
nesses tempos líquidos, em que prevalecem a bazófia e o mau gosto. 
Desta forma, se há alguma pretensão nele, essa reside em preservar 
as experiências vividas pelos nossos mais longínquos antepassados, 
sem os quais não teríamos um Noel Rosa, um Luís Gonzaga, um Zé 
Ramalho, uma Maria Bethânia, entre tantos outros nomes que 
engrandeceram e enriqueceram a música popular brasileira... Não 
reivindicamos nada mais... 
 
É isso! 
 

IBA MENDES 
São Paulo, janeiro de 2019. 
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TROVAS CIGANAS 
(1897) 

 
A flor de minha esperança 
Expandiu perfume santo, 

Hoje triste se retrata 
No lago que faz meu pranto. 

 
Da vida os primeiros passos, 

Quando eles são errados, 
Deixam sinais indeléveis, 

Que sempre serão chorados. 
 

Por muito que o infeliz 
Contra os males se previna, 

Há de passar por aqueles 
Que lhe marcou sua sina. 

 
Não sei como ainda um sorriso 

Pôde encontrar expressão 
Nos lábios de um desgraçado, 

Quando é morto o coração. 
 

Há uma espécie de plantas 
Que vingam sem ter raízes: 
Assim são certos sorrisos 
Nos lábios dos infelizes. 

 
 Os meus amores perdidos 

Que em minh'alma se criaram, 
Fazem hoje meu martírio 

Nas lembranças que deixaram. 
 

Ai daqueles que perderam 
Seu primeiro e santo amor, 
Pois nas próprias distrações 

Agravarão sua dor! 
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Os meus sorrisos perdidos, 

Os meus prazeres de outrora, 
Quem me dera tê-los, hoje, 
Sabendo o que eu sei agora! 

 
Dizem que as almas não morrem, 

São imortais... não têm fim... 
A minha faz exceção: 

Está morta dentro de mim! 
 

Até no pranto sou pobre 
Porque não posso chorar, 

Mas eu sei porque me falta, 
É para não aliviar. 

 

 
 

POR DETRÁS DAQUELA SERRA 
(1900) 

 
Pintassilgo depenica 

No ramo de salsa verde; 
Tolo, tolinho é o homem 

Que pelas mulheres se perde. 
 

Até onde as nuvens giram, 
Vão meus suspiros parar; 

E tu tão perto de mim, 
Sem me ouvires suspirar. 

 
Por detrás daquela serra 

Vai outra serra maior; 
Se teu amor é alferes, 
O meu é capitão-mor. 
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A SOGRA 
(1900) 

 
No teu corpinho de fada, 

Na tua boca pequena, 
Há um quê que me seduz 
E o que me mata morena. 

 
Todo o moço que se casa 

Devo ter um pau no canto 
Para benzer sua sogra 

Quando estiver de quebranto. 
 

 
 

SEGREDOS 
(1900) 

 
Na campina verdejante, 
Vou colher mimosa flor, 

Para saber, minha amante, 
Se ainda me tens amor. 

 
Do malmequer delicado, 

Sob as sombras do arvoredo, 
Hei de saber, bem amado, 
Este teu grande segredo. 

 

 
 

NA RIBEIRA 
(Trovas Portuguesas, 1905) 

 
Ó moças andem ligeiras, 

Vão pedir a Santo Antônio, 
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Que as ponha todas em linha 
No livro do matrimônio. 

 
Ó moças, querem noivos, 
Vão esta noite à Ribeira, 

Que os moços em honra ao santo 
Vão armar uma fogueira. 

 
Santo Antônio anima os mortos, 

E dá saúde aos doentes; 
Não é muito que despache 
Mil sadios pretendentes. 

 

 
 

SAUDADE 
(1905) 

 
Quando a aurora vem surgindo  

Pela floresta acreana,  
Brilha a estrela matutina  
Na minha pobre cabana.  

 
Por entre as réstias das palhas  

Eu contemplo o belo céu,  
A pobre estrela desmaia  
Envolta num denso véu.  

 
O galo que então desperta,  

Canta alegre no poleiro,  
Soluçam as saracuras  

No copado castanheiro.  
 

Soltando ternos queixumes  
Geme na selva a cascata,  

Sussurra o vento que passa  
No longo seio da mata.  
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Além das águas do rio  

Ouvindo longos bramidos  
E nos leques das palmeiras  
Ouço da brisa os gemidos.  

 
Sozinho, triste, exilado,  

Minh'alma sentida chora,  
Levanto, venho ao terreiro  

Contemplar do Acre à aurora.  
 

São liso manto esmeraldo  
As verdejantes campinas,  
Onde pendidas nos galhos  
Brilham flores cristalinas.  

 
Nas pétalas das brancas rosas  

A minha lira desperta,  
Chorando, soluça, geme  
A minha musa deserta.  

 
Sentindo eternas saudades,  
Choro a quadra que perdi,  
E os beijos de minha mãe,  

E as plagas onde nasci.  
 

Assim no Acre cismando,  
Passando as noites sofrendo,  

Sinto saudades infindas  
Quando a aurora vem rompendo.  

 
 

TROVAS PORTUGUESAS 
(1906) 

 
Estes rapazes de agora, 
Estes que de agora são, 
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Por falarem com uma moça, 
Já cuidam que a tem na mão. 

 
Já o sol, minha menina, 

Não nasce donde nascia; 
Já não morre por amores 

Quem por amores morria. 
 

Homem casado, és tolo, 
Para que tocar viola? 

As cordas custam dinheiro, 
A ti ninguém te namora. 

 
Coitadinho de quem nasce 
No mundo pra ser mulher 
Se é bonita tem seu erro, 
Se é feia ninguém quer. 

 
Cinco sentidos que temos, 
De todos bem precisamos, 
E todos cinco perdemos, 

Enquanto nos namoramos. 
 

Roubei-te um beijo, não digas 
A ninguém que fui ladrão; 

Foi somente um roubo de alma 
Que guardei no coração. 

 

 
 

FLORES 
(1906) 

 
Até nas flores se encontra 

A diferença da sorte: 
Umas enfeitam a vida, 

Outras enfeitam a morte. 
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PIRULITO QUE BATE-BATE 
(1907) 

 
Eu vi uma barata 

Na janela namorando 
E o rato de luneta 

Pela rua passeando. 
 

Eu vi uma barata 
No capote do vovô 

Assim que ela me viu 
Bateu asas e voou. 

 
Pirulito que bate-bate 
Pirulito que já bateu 

Quem gosta de mim é ela 
Quem gosta dela sou eu. 

 

 
 

TROVAS DO TEMPO DA VOVÓ 
(1907) 

 
Laranjeira pequenina 
Carregadinha de flor, 

Eu também sou pequenina 
Carregadinha de amor. 

 

*** 
Sapo cururu 

Na beira do rio 
Quando o sapo pula, 

Maninha, 
Cururu tem frio. 
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** 
Gato amarrado 
Dá para miar 
Bota solada 

Dá para rinchar. 
 

*** 
Sá Mariquinhas 

Seu gato deu 
Quatro sopapos 
Na cara do meu. 

 

*** 
Se essa rua fosse minha 
Eu mandava ladrilhar 

De pedrinhas de brilhante 
Para meu bem passear. 

 

** 
Quando eu era pequenino 

Eu soltava o meu pião 
E pelo campo corria 

Com papagaio na mão. 
 

** 
Pincé que pinta Maria 
Também pintou Gabrié 
Quando foi pintá Teresa 

Cadê pincé? 
 

*** 
Subi num pé de abacate 

Pra tirar um cacho de uvas, 
Veio o dono das laranjas: 

Não me furte estas goiabas! 
 

*** 
Menina sacode a saia, 
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Não deixa a renda arrastar, 
A renda custa dinheiro, 
Dinheiro custa a ganhar. 

 

*** 
Em vi um cego piscando. 
Um mudo fazer discurso, 
Um maneta bracejando 

E um perneta num pé só. 
 

*** 
Pescador da barca bela 

Por que choras pescador? 
Por que minha namorada 

Foi-se embora... 
 

 
 

MORENINHA, MORENINHA 
(1907) 

 
Uma rosa em tom magoado 
Me disse ter um desgosto, 

Só porque nasceu no prado 
E não nasceu no teu rosto. 

 
Moreninha, moreninha, 

Morangal dos meus desejos, 
A tua boca é a cestinha 

E os morangos são meus beijos. 
 

 
 

A DIFERENÇA DA SORTE 
(1909) 

 
Tu a amar-me, eu a amar-te, 
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Qual de nós será mais firme? 
Eu como o sol a buscar-te, 

Tu como a sombra a fugir-me! 
 

Triste viva, triste ande 
Quem triste me faz andar: 
Que tenha tanto sossego 

Como as ondas têm no mar! 
 

 Esta noite tive um sonho, 
Um sonho muito atrevido: 
Sonhei que tinha abraçado 
A forma do teu vestido... 

 
Até nas flores se encontra 

A diferença da sorte; 
Umas enfeitam a vida 

Outras enfeitam a morte. 
 

 
 

BURRO VELHO 
(1909) 

 
Toda a gente se admira 
Do macaco fazer renda, 
Eu já vi um burro velho, 
Ser caixeiro numa venda. 

 

 
 

TROVAS MINEIRAS 
(1911) 

 
Zé Maria quando canta 

O chão balança, estremece; 
É mesmo que dois coriscos: 
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Quando um sobe, outro desce. 
 

O cantá de Zé Maria 
É uma guerra incivi; 

É mesmo que o trem expresso 
Quando apita pra parti. 

 
Cantadô como Jaqueira 

Põe quarqué home in apuro... 
Canta sonante e direito... 

Ah! nego de quengo duro! 
 

 
 

CERVEJA TEOTÔNIA 
(Anúncio em forma de trova, 1917) 

 
Cerveja que mais agrade, 

Meus amigos, não conheço: 
É TEUTÔNIA em qualidade 
Embora mais cara em preço. 

 
Perfumosa, clara e fina: 

Quando a bebida espumeja: 
Logo se vê que é TEUTÔNIA 

De todas a melhor cerveja. 
 

"Quanto mais tem mais deseja..." 
É coisa bem conhecida: 

Quem a TEUTÔNIA prefere, 
Abre a bolsa e prolonga a vida. 

 
"Muito padece quem ama..." 

Assim sempre ouvi dizer: 
Tome cerveja TEUTÔNIA 
Que amará sem padecer. 
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O MENDONÇA RETRATISTA 
(1917) 

 
Eu muito me hei de rir 
Quando for capitalista, 

Dando sempre que fazer 
Ao Mendonça retratista. 

 
Em conquistando uma atriz 
Ou até mesmo uma corista, 

Vou logo fotografá-la  
No Mendonça retratista 

 
Não há repórter no mundo. 
Nem tampouco jornalista, 

Que não conheça o Mendonça, 
O Mendonça retratista. 

 
O médico é para o doente; 

Tira dentes, o dentista; 
Mas para tirar retratos, 
O Mendonça retratista. 

 
Diz o padre lá na igreja 
Baixinho para o sacrista: 
Olha que tirar retratos 

Só o Mendonça retratista. 
 

Mendonça retratista 
Não sei com quem compará-lo, 
Se este homem não existisses 

Era preciso inventá-lo. 
 

ARRAES PEREIRA 
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O SELO 
(1920) 

 
Subiu o imposto do selo,  

Mas quem do selo se priva?  
Inda é bom que não rareie  

A produção da saliva! 
 

 
 

CALORÃO 
(1920) 

 
Em todas as terras frias  
Está faltando o carvão;  

Que pena que não se exporte  
Este brabo calorão! 

 

 
 

NA BAHIA 
(1920) 

 
Na Bahia toda gente  

Tem liberdade bastante,  
Contanto que esteja dentro  
...Do partido dominante. 

 

 
 

PALAVRAS QUE O VENTO LEVA... 
(1921) 

 
Palavras que o vento leva  

Vão deixando em derredor  
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Aroma de amor e gozos,  
Rumores de pranto e dor.  

 
Eu sou como os pobrezinhos  
Que têm fome e pedem pão;  
E tu és como os que passam,  
Que ouvem pedir e não dão.  

 
Embora me queiras muito,  
Com esse segredo eu fico  

Aquele que rico seja,  
Não deve dizer que é rico. 

 

 
 

COMO UM COLAR QUE SE DESEJA... 
(1922) 

 
Sou jardineiro imperfeito:  

Pois no jardim da amizade,  
Quando planto um amor-perfeito  
Nasce sempre uma "saudade”... 

 
Se Amor é uma balança  
De dois corações pesar,  

O equilíbrio só se alcança  
De maneira singular.  

 
Não pesam nunca igualmente  

Dois corações por iguais,  
E o equilíbrio é justamente  

Ter um menos... Ter um mais... 
 

Zangadinha, zangadinha,  
Quem foi que assim te zangou?  
— Foi alguém que me adivinha  

E sabe por que é que estou...  
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Sonhei que íamos seguindo  

Por uma dessas estradas:  
Um caminho branco e lindo,  
Como nos contos de fadas. 

 
E a tua voz me dizia: 

“Amo-te”! E eu ria, e chorava,  
Porque em sonho pressentia  

Que era um sonho que eu sonhava.  
 

Ora, a Vida! Deixe-a andar!  
Não queiras da Vida ter  
O que ela não possa dar  
Nem tu possas merecer!  

 
Voluvelzinha, tem calma!  

Borboleta bandoleira,  
Vais de uma alma para outra alma,  

De uma para outra roseira.  
 

Mas quando acabar a festa  
Buscarás, desiludida,  

Uma haste! Nada te resta.  
Para o teu resto de vida...  

 
De amor. Amor é infinito.  
Do encanto do seu poder  
Tanta coisa se tem dito!... 
E há tanta coisa a dizer...  

 
ADELMAR TAVARES 
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MARIA 
(1923) 

 
Maria! nome tão doce!  
Trago-te, bem adorado,  
De dia, no pensamento,  

À noite, sempre a meu lado. 
 

Tenho medo quando penso  
Que terei de te esquecer,  
Pois com tanto duvidar  

Não é possível viver. 
 

 
 

TEUS OLHOS 
 (1923) 

 
Tens olhos, contas escuras, 

São duas Ave Marias,  
De um rosário de amarguras 

Que eu rezo todos os dias.  
 

Teus olhos de luz tão calma,  
Brilhantes, meigos e lindos,  
Desejos arrendem n’alma  
De beijos longos, infindos! 

 
Teus olhos, safiras belas,  

Fonte de amor que seduz, 
São como pingos de estrelas, 

Como dois pingos de luz! 
 

Têm o brilho das estrelas  
E o fulgor de arrebóis;  

Quem me dera com dois beijos 
Apagar tão lindos sóis... 
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Olhos meigos e lhanos 

Por quem suspiros arranco, 
São dois negros africanos 

Escravos de um rosto branco! 
 

À porta do Infinito  
A traços largos, profundos,  

A mão de Deus tinha escrito; 
“Os teus olhos são dois mundos!” 

 

 
 

SENHORA SANT'ANA 
(1924) 

 
Senhora Sant'Ana, 

Vossa casa cai, 
Ela é muito velha, 
Foi de vosso pai. 

 
Senhora Sant'Ana, 
Vossa casa cheira, 

Cheira a cravo e rosa, 
A flor de laranjeira. 

 
Senhora Sant'Ana, 

Maria e São Joaquim, 
Seja conosco 

O Senhor do Bonfim. 
 

Menina bonita 
Não dorme na cama, 

Dorme no regaço 
Da Senhora Sant'Ana. 

 
Dorme, menina, 
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Dorme, meu amor, 
Que as tuas lágrimas 

Me cortam de dor. 
 

Não chores, menina, 
Não chores mais, não, 

Ó minha menina 
Do meu coração. 

 

 
 

DA MINHA JANELA... 
(1924) 

 
Da minha janela à tua,  
Do meu coração ao teu,  

Vai um mar de amarguras,  
E o navegante sou eu.  

 
Já te dei meu coração,  

Coisa que dar não podia;  
Já te dei a melhor prenda.  
Que no meu peito trazia.  

 
“Fulano” se sabe ler,  
Leia no meu coração:  

Dentro dele há de achar  
Se lhe quero bem ou não.  

 
Meu coração é relógio,  

Minh'alma dá badaladas;  
No dia em que te não vejo,  
Trago eu as horas contadas.  

 
Da minha janela à tua,  
É uma vara medida:  

Do teu coração ao meu,  
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Ai! Que estrada tão comprida! 
 

 
 

COLCHETE DE OURO 
(1924) 

 
Toma lá colchete de ouro,  

Aperta teu coletinho;  
Coração que é de nós ambos;  
Deve andar conchegadinho.  

 
Esta palavra saudade...  
Aquele que a inventou,  

A primeira vez que a disse;  
Com certeza que chorou.  

 
Os teus seios são dois ninhos,  
Muitos brancos, muito novos,  
E os meus beijos passarinhos  
Mortinhos por porem ovos.  

 
Se queres meu coração,  

Hás de ir ao fundo do mar;  
Que eu não sou concha de praia  

Que se apanha a passear.  
 

Lá vem o nosso patrão,  
Com seu chapéu desabado;  

Quem é que não trocaria  
Por ele o seu namorado? 
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COSTELA DE ADÃO 
(1924) 

 
Quando Deus fez a mulher  

Duma costela de Adão,  
Quis cuidadoso escolher  
A mais junto ao coração.  

 
Todo o mal que vem de amor  

Não deve ser castigado, 
Que o castigo vem com a dor  

De ser o amor desprezado.  
 

Teus olhos meigos e calmos,  
Quando nos meus vêm ousar,  

Entoam hinos e Salmos  
Que os meus sabem escutar. 

  
Quem se sentir esquecida  

Deve a sua dor calar,  
Jamais se pode na vida  
Fazer o que foi voltar.  

 
MARIA DE LOURDES 

 

 
 

CANTIGA 
(1924) 

 
Eu queria, ela queria;  
Eu pedia, ela negava;  
Eu chegava, ela fugia;  
Eu fugia... ela chorava! 

 
Tu amar-me, e eu amar-te! 

Não sei qual será mais firme:  
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Eu, como o sol, a buscar-te;  
Tu, como a sombra, a fugir-me...  

 
Ó morte! ó anjo das trevas! 
Tenho de ti muitas queixas; 

Quem deves levar, não levas;  
Quem deves deixar, não deixas. 

 

 
 

CANTIGAS DO POVO 
(1924) 

 
Trovas, cantigas do povo!... 
Alma errante dos caminhos.  
De lavradores... cigarras...  
Mulheres... e passarinhos...  

 
Não choro a minhas tristezas,  

Nem vivo a me lamentar...  
Mais vale morrer de amores,  

De que viver sem amar.  
 

Rosa Maria! Roseira  
De ingratidões, e carinhos.  

Para outros, — cheia de rosas...  
Para mim — cheia de espinhos... 

 
Onde anda o corpo da gente,  

Vai a sombra pelo chão.  
É assim, também, a saudade  

A sombra do coração. 
 

ADELMAR TAVARES 
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CANTIGA POPULAR 
(1924) 

 
Todos me dizem que espere.  

Quem espera, sempre alcança...  
E eu espero... e desespero, 

DE uma para outra esperança...  
 

Meu coração, pobre tonto,  
Eu nem te entendo sequer,  

Fases morrer quem te adora,  
Morres por quem não te quer.  

 
Dou-te os sonhos de minh’alma, 

A flor da minha ilusão,  
A luz do meu pensamento,  

A paz do coração.  
 

Dou-te a minha liberdade,  
Que é o meu tesouro de Rei.  

Dou-te a minha própria vida! ...  
— E acho que nada te dei...  

 
ADELMAR TAVARES 

 

 
 

MUITO VENCE QUEM SE VENCE 
(1925) 

 
Muito vence quem se vence,  

Muito diz quem não diz tudo,  
Ao que é discreto pertence  

A tempo fazer-se mudo.  
 

Eu amava-te menina...  
Se não fora um “senão”:  
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Seres pia d'água benta  
Onde todos põem a mão.  

 
São Pedro disse-me um dia:  

Casa Ricardo se queres,  
Mas para o céu vem sozinho,  

Que eu fecho a porta às mulheres.  
 

Trago junto ao coração,  
Duas escamas de peixe,  
Uma me diz que te ame,  

Outra me diz que te deixe.  
 

No dia em que me disseres  
Uma só verdadezinha,  

Hão de nascer sete dentes,  
No bico de uma galinha. 

 

 
 

OS CONTRASTES DESTE MUNDO  
(Trovas Ciganas, 1925) 

 
Eu sou triste como é triste  

Da lua o frouxo clarão  
Quando reflete na campa  
De quem viveu na aflição.  

 
É feliz esse que diz  

Que sua mãe inda tem.  
Depois que perdi a minha,  

Já não sei quem me quer bem.  
 

Um sorriso dos meus lábios  
Não é sorriso, é gemido:  
Do sentir mudei a forma  
Pra não ser aborrecido.  
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Morre, quem deve viver;  

Vive, quem deve morrer...  
Os contrastes deste mundo  
Eu os não posso entender... 

 
MELO MORAES 

 

 
 

SE ME NÃO SABES AMAR...  
(1926) 

 
Se me não sabes amar,  

Andas chorando por mim:  
Sou cego de amor, bem sei;  
Mas vejo da estrada o fim.  

 
Segue-me de olhos fechados,  
Que a estrada é toda de luz!  

Quanta vez se encontra um cego,  
Que um outro cego conduz!  

 
Brilha a lua solitária,  

Do espaço na imensidão;  
Assim a chama do amor  
Arde no meu coração.  

 
Mas, entre ambas, há diferença,  
Que um simples olhar indica:  

É que a lua segue e passa,  
E o amor é firme e fica. 

 
Tem amor escola aberta  
De desenganos formais,  

Onde os amantes aprendem  
Coisas... sabidas demais.  
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Contudo, por mais que aprendam,  

Seguindo o curso, a preceito,  
Ninguém tirou até hoje  

Do estudo nenhum proveito. 
 

 
 

POESIA POPULAR 
(1939) 

 
As galinhas e as muié  
não se deixa passear:  

as galinhas bicho come,  
as muié dão que falar... 

 
A cachaça é meu parente,  
o vinho meu primo-irmão,  

e não há função alguma  
que meus parentes não vão.  

 
Da Baía me mandaram  

um presente com seu molho:  
a costela de uma pulga,  
o coração de um piolho.  

 
Diga aos moços e às moças,  

casamento é coisa fina;  
o que pensa não se casa,  
o que casa não magina.  

 
A galinha dorme em poleiro,  

o pato dorme no chão,  
o pobre dorme na esteira,  
o rico dorme em colchão.  

 
A pulga me deu um tapa,  
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o piolho um bofetão,  
depois foram se gabar  

que me botaram no chão... 
 

 
 

QUADRINHA 
(1939) 

 
Lá em cima daquele morro  

tem um pé de melancia:  
conversando com a véia,  
mas com o sentido na fia.  

 
Lá em cima daquele morro  

tem um pé de abricó; 
quem quiser casar comigo  

vai pedir a minha avó.  
 

Lá em cima daquele morro  
tem um pé de alfavaca;  

o homem que não tem rede  
dorme no couro da vaca. 

 

 
 

AMORES QUE JÁ PASSARAM... 
(1929) 

 
Amores que já passaram,  

E mulheres que esqueceram... 
Quantas coisas nos levaram  

E quão poucas nos trouxeram. 
 

Busco uma rosa e não posso  
achá-la à minha feição,  

na estima, rosa dobrada,  



28 

 

singela, na pretensão. 
  

Eu dei-te um beijo confesso... 
mas se fui eu que te dei  

se foste tu que o tomaste  
como fui eu que o roubei. 

 
O beijo... 

é bem uma confissão,  
que se segreda na boca, 

e se ouve no coração. 
 

 
 

VI-TE APANHAR UMA ROSA... 
(1932) 

 
Vi-te apanhar uma rosa  

Que desfolhaste em segredo;  
E ao dar-te o meu coração,  
Soledade, ai, mal de mim!  
E ao dar-te o meu coração  

Senti-o bater de medo.  
 

A formosura dos céus  
Quando o Criador a deu  

Não andavas muito longe,  
Alegria dos meus olhos!  

Não andavas muito longe,  
Que tanta te pertenceu. 

 
Eu andei, no cemitério,  

Ao coveiro perguntando  
Se tem lugar reservado,  
Soledade, ai, soledade!  
Se tem sítio reservado  

Para quem morreu amando. 
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Sou aquele pobrezinho  
Que à tua porta bateu,  

Que uma esmola te pediu,  
Meu desejo de ventura!  

Que uma esmola te pediu  
E que nunca a recebeu. 

 
Podes tirar-me, se queres,  
Hoje, com essa boquinha,  

Os beijos que ontem me deste,  
Ó prenda dos meus afetos!  

Os que ontem me deste  
Indo comigo sozinha.  

 
Esses teus olhos, morena,  
Têm um olhar desumano,  

Pois matam mais num minuto.  
Encantos da minha vista!  

Pois matam mais num minuto  
Que a morte mata num ano.  

 
Uns olhos pretos que vi  

Deram-me penas mortais;  
Não quero mais olhos pretos.  
Meu constante pensamento!  

Não quero mais olhos pretos,  
Que matam como punhais.  

 
Meus olhos não sei que têm  

Desde o dia em que te vi  
Que em tudo, tudo o que veem,  

Ó prenda dos meus carinhos!  
Que em tudo, tudo o que veem  

Somente te veem a ti.  
 

Minha mãe, a um Santo Cristo,  



30 

 

As minhas penas contou:  
Que penas tão grandes eram  
Que o Santo Cristo chorou. 

 

 
 

TRINTA E NOVE 
(1939) 

 
Já passei dos trinta e nove 

Sei que fico para tia, 
Os homens com moça pobre 
Não casam mais hoje em dia. 

 
Feliz quem não tem cuidados 

Nem senhor para aturar! 
Prefiro ficar solteira 

A ter depois que chorar. 
 

 
 

UM SOPRO... 
(1935) 

 
Um sopro, um nada, uma nuvem  

Tolda a pureza do céu;  
brilha a beleza um momento,  

e num momento morreu.  
 

É que o destino das coisas  
lembra destinos humanos;  

duram as rosas um dia;  
mas os ciprestes cem anos. 
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CANTAR É TIRAR O PESO 
(1928) 

 
Cantar é tirar o peso  

que oprime e que faz sofrer.  
É trazer um facho aceso  

para treva do viver.  
 

Canta, sim, quem tem penosas  
as agruras do caminho.  
Minha senda é de rosas  
de rosas sem espinhos.  

 
Mas quantas vezes inquieta  
do bem, minha alma descrê.  

É que sofre todo o poeta  
mesmo em saber porquê.  

 
Riso e penas divinizo 

e por não vê-los dispersos, 
na minha alma guardo o riso  

e as penas solto-as nos versos. 
 

 
 

TUTU MARAMBAIA  
(1928) 

 
Tutu Marambaia  

Não venha mais cá,  
Que o pai do menino 

Te manda matá...  
 

Na beira do rio  
Eu encontrei Maria, 
Lavando os paninho  
Do seu bento filho. 
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Maria fiava  

José estendia,  
O menino chorava  
Do frio que fazia. 

 

 
 

CANÇÃO POPULAR 
(1928) 

 
Leitora, deixe a cidade  

Por um instante, somente  
E venha, rapidamente,  
Sentir a simplicidade  

Dos "reisados" lá do povo  
Das terras do meu sertão.  

 
Meia-noite... A lua cheia  
Prateia todo o terreiro, 

E, contornando o braseiro,  
Uns velhos pitam cachimbo.  
Um deles, como não fume,  

Fita uma estrela no céu  
Que pisca os olhos, e assim,  
Mais parece um vagalume!...  

 
Geme o gado no curral... 
Um marroeiro da terra  

Solta urros, desafio,  
Cavando no pé da serra...  
Não tenha medo, porém...  
Aquele bicho que brame  
É manso e todos sabemos  

Que não faz mal a ninguém.  
Pior são os automóveis,  

Que, ao berrarem, de repente  
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Senão se lhes der caminho.  
Passam por cima da gente. 

 
Veja aquela lanterninha  

Que vem na orla da estrada!  
É o "Terno da Alvorada” 
Que se dirige à lapinha...  
São sertanejas formosas, 

Lindas morenas robustas,  
Flores de carne, do solo  

Destas paragens adustas!  
Ei-las que passam por perto  

De nós, querida leitora... 
Vamos lá, confesse agora,  
Não é mesmo encantadora  
Cada morena que vemos?  
Vou lhe dizer um segredo,  
Que não passe de nós dois:  

Muitas delas ignoram  
O que seja o pó de arroz! 
Parece incrível, não é?... 
E que bonitas que são,  

Embora mesmo tostadas  
Do sol quente do sertão!  

 
Duas horas... Vamos ver  

O samba roxo ferver  
Na malhada da fazenda... 
Aquela que está dançando 

Na roda sapateando, 
É a Maria Luz,  

A filha do Coronel;  
E o caboclo que a acompanha  

Sentado com a viola 
É o vaqueiro, o Manoel. 

Amam-se os dois, e, por isso,  
Veja com quanto feitiço 
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Ela olha os olhos dele! 
Ouça como o instrumento 

Que ele toca vibra uns sons 
Tão cheios de sentimento! 

É costume cá da terra, 
Não critique, por favor; 
É pontilhando a viola 

Que a gente fala de amor! 
 

Cinco horas da manhã...  
O samba vai animado... 

Já canta a maracanã 
Nas juremas dos cerrados... 
Para as bandas do nascente,  

Há fogo vivo no céu... 
Leitora, bote o chapéu 

Voltemos para a cidade 
Que o sol já está para nascer... 

Como é costume ofereço 
A tão gentil companheira 
Não uma rosa, que, aqui, 
Não pode medrar roseira, 
Nem uma flor de pitanga, 

Pois não temos pitangueira, 
Mas ofereço – isso sim – 

Este ramo de alecrim 
Muito verde e bem cheiroso, 

E este outro de mureci. 
Pois é neles que se encerra 

Todo o formoso poema 
Da singeleza da terra. 

 
SODRÉ VIANA 
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TROVAS DE NATAL 
(1928) 

 
Correi, povos; vinde, gentes,  

adorar este portento.  
Louvemos o Deus-Menino  
em seu santo nascimento.  

 
Vinde, pastores e anjos,  
querubins e toda gente.  

Vinde render homenagens  
a um Deus onipotente.  

 
Caminhai até Belém  

e entrai por um portal.  
Adorai numas palhinhas  

o Soberano imortal.  
 

Este que vós adorais  
o que tudo governa.  
É o Infante divino,  

esplendor da luz eterna.  
 

É Deus todo-poderoso,  
desejado das nações,  

que vem a buscar ao mundo  
as almas e os corações.  

 
Ele vem salvar os homens  

e salva todos de graça.  
Ele vem remir o mundo,  
reparar nossa desgraça.  

 
Guiados por uma estrela,  

vinde reis do Oriente.  
Prostrai-vos ante o Menino,  

Salvador de toda a gente.  
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Vinde, vinde, homens mortais,  

vinde ver a Divindade.  
Adorai o Deus-Menino,  
de tremendo majestade.  

 
Nas sagradas escrituras  
lemos santas profecias.  

Por elas nós conhecemos  
ser verdadeiro o Messias.  

 
Ele de seu reino eterno  
é soberano dominador.  

Mas já não é Deus terrível,  
o nosso Redentor.  

 
Cantemos, cantemos todos  

ao rei da terra e do Céu.  
Digamos-lhe com os anjos:  

Gloria in excelsis Deo.  
 

Senhor Deus e Rei celeste,  
e Deus Pai onipotente,  

louvem-vos nas alturas,  
e na terra toda a gente. 

 

 
 

CANTIGAS 
(1928) 

 
Quem se condói do meu fado  
Vê bem como agora eu ando:  
De noite sempre acordado,  
De dia sempre sonhando.  

 
O amor perturbou-me tanto  
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Que este contraste deploro:  
Querendo chorar — eu canto,  
Querendo cantar — eu choro.  

 
Sujeito à lei de pesares,  

Não sei se morro ou se vivo;  
Senhor dos outros olhares,  

Só do teu fiquei cativo.  
 

Por isso a verdade nua  
Este tormento contém:  

Minh’alma não sendo tua  
Não será de mais ninguém. 

 
ALBERTO NEPOMUCENO 

 

 
 

CANTIGA DO SERTÃO 
(1929) 

 
O canto alegre dos gado  

no sertão amiudava, 
nos taquará da lagoa  
as saracura cantava. 

 
Uma araponga atrepada 

num braço de murta em frô,  
gritava como se fosse  
os grito da minha dô. 

 
E as sabiá lá nos gáio  
da laranjeira serena,  

cantava como se fosse  
uma viola de pena. 

 
CATULO PAIXÃO CEARENSE 
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TERRA DE VERDES CAMPINAS 
(1929) 

 
Terra de verdes campinas  
De aves e flores querida,  
Onde rebentam boninas,  

Onde as rosas têm mais vida.  
A siricoia se espanta  
Se geme o carnaubal  

E a brisa de manso canta  
Nas folhas do juremal. 

  
Lá mora a tardo sem pressa 
Num banho de luz desfeita.  

E quando a noite começa  
De pirilampos se enfeita.  

 
Terra de eternos verdores  

Das borboletas de abril  
Onde o sol tem fulgores,  
Onde maio é mais gentil.  

 
Rola – cabocla do agreste  
Que o ninho fazer vieste,  

Dá-me novas das campinas, 
Das graúnas, das boninas,  

Dos lagos, dos paturis. 
 

ALÍPIO BANDEIRA 
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OS BICHOS 
(1929) 

 
É bicho nojento o sapo  

Ou de noite ou de manhã, 
Mas ou queria ser sapo  
Se você fosse uma rã. 

 
A minhoca é bicho feio,  

É bicho que entrou no chão, 
Tu também és muito feio  

E entraste em meu coração. 
 

Entre tua casa e a minha  
A estrada é a mesma, 

Vou daqui como um cabrito  
Volto de lá como uma lesma. 

 

 
 

AS FLORES 
(1929) 

 
As rosas é que são belas 

São os espinhos que picam, 
Mas são as rosas que caem  
São os espinhos que ficam. 

 
Cravo, não bulas com a rosa,  

Deixa a rosa na roseira, 
Tu bem sabes que é pecado  

Bulir com moça solteira. 
 

A folhinha do alecrim 
Cheira mal quando pisada,  

Há muita gente que é assim,  
Mais ama se desprezada. 
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Se a perpétua cheirasse  
Era a rainha das flores, 

Como perpétua não cheira  
Perpétua não tem amores. 

  
Eu sou como a flor da murta  

Daquela que cai no chão, 
Quanto mais carinhos faço  
Mais desenganos me dão. 

 
Quatro flores no meu peito  

Fizeram sociedade, 
Sempre viva, amor perfeito,  

Martírio roxo e saudade. 
 

Sou como a hera que sobe  
Se acha muro de feição, 

Mas quando o muro se acaba  
Prendem os rumos para o chão. 

 

 
 

OS COQUEIROS DE PERNAMBUCO  
(1929) 

 
Coqueiros lindos de viçosa fronde,  

quem vos teceu o arrendilhado véu?  
E quem aos ares num ousado assalto  

forças vos deu para subir tão alto  
galgando as nuvens e topando o céu?  

 
Coqueiros lindos de roliços troncos  

altivos restos de pujança audaz, 
Quem deu a graça desse ereto porte  

rijeza o viço ao vosso tronco forte  
que lembra a vida e simboliza a paz?  
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Como subia aos céus, coqueiros lindos,  

Se sois escravos, tendo vós raízes?  
É que da força sois no mundo o exemplo  
e a vossa copa lembra um doce templo  
que acolhe prece dos que são felizes.  

 
Coqueiros lindos! Sopra a brisa e é tarde  

e as vossas folhas se agitando vão, 
e nessas leves e ondulantes plumas  

que tem segredos para os sóis e as brumas,  
eu ouço o arfar de um grande coração! 

 

 
 

A CRUZ DA ESTRADA 
(1929) 

 

Caminheiro que a bonança  
Em sonhos de ouro seduz,  
Vela o sorrir da esperança  

Quando o olhar de longo alcança  
O vulto negro da cruz. 

 

Junto a via bifurcada  
Plantou a piedosa mão  
Para chamar na jornada  

Dos que passam pela estrada  
A distraída atenção.  

 

E o viajante aparece,  
Para, desmonta e afinal  

Pelo morto ergue uma prece,  
Nunca o viu, não no conhece  

Tanto a morte é fraternal!  
 

Depois um seixo procura  
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E aos pés da cruz vai deixar,  
Para que zumbe segura  

Do vento que vezes dura, 
Da chuva que o céu mandar.  

 
E sobre o lúgubre outeiro,  

Que as pedras formando vão,  
Descansa o velho madeiro  
Como fantasma agoureiro  

Deste remoto sertão. 
 

 
 

NO BICO DE UM BEIJA-FLOR  
(1949) 

 
Eu quero mandar-te um beijo  

No bico de um beija-flor.  
Só penso que o meu  

Voa mais que o portador. 
 

Cantando passas a vida  
Como alegre passarinho.  

E nem te lembras, querida,  
Que eu vivo triste e sozinho. 
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