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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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A MORTE DE MEDEIROS E ALBUQUERQUE 
 

Embora esperada e por ele mesmo antecipadamente anunciada, a 
morte de Medeiros e Albuquerque causou a mais profunda tristeza 
nas rodas intelectuais do país, por isso que, com Medeiros e 
Albuquerque desaparece a figura impressionante do polemista 
admirável que foi, por excelência, de jornalista de ação marcante na 
imprensa brasileira e na estrangeira, onde a sua pena brilhante de 
comentarista habilíssimo era sobremaneira admirada e de imensa 
profundidade, de crítico, de contista, preciso, exato, de romancista, 
de filósofo, de pensador, de filólogo etc. 
 
Medeiros e Albuquerque foi uma inteligência privilegiadíssima e 
sem igual.  
 
Falece aos 67 anos de idade, vividos em contínua atividade 
intelectual e política, na qual ingressou desde cedo, ainda na 
monarquia, batendo-se fogosamente pela República em cuja 
proclamação colaborou eficientemente. 
 
Era sócio fundador da Academia Brasileira de Letras, onde sucedeu 
a Joaquim Nabuco, no lugar de secretário geral da ilustre 
companhia. 
 

--- 
O Sol, 17 de junho de 1934. 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2020). 
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ÚLTIMOS VERSOS 
(1888-1901) 

 
 
 

NOIVA PERDIDA 
(Fragmentos de um Diário Íntimo) 

 
1889. 15 de maio. Meia-noite. 

 
I 

Vinhas do teatro? 
Há pouco, leve e doce, 

vi teu meigo perfil... Ias sorrindo, 
como se acaso a teus ouvidos fosse 
soando ainda um galanteio lindo...  

 
Revelou-me o teu vulto o delicado 

rasto da essência de que gostas tanto. 
Voltei-me. Ias já longe. No entretanto, 

vendo o fino sorriso, debuxado 
no rubro til da tua rubra boca, 

evoquei a meus olhos o passado 
e pensei — ao lembrar, triste e perdido, 
todo o meu sonho do porvir traído — 

que eu não fui mais que uma criança louca...  
  

II 
24 de junho. Depois de um baile. 

 
Podes andar a rir, de festa em festa: 
não se risca o Passado facilmente; 
alguma coisa na memória resta, 
a perturbar o coração contente. 

 
Hás de lembrá-la, a noite deliciosa, 



3 

 

a doce noite do primeiro amor! 
Hás de lembrá-la, embora descuidosa, 

rias do antigo e juvenil ardor! 
 

A sala inteira, nessa noite, ao canto 
de uma voz de mulher, clara e divina, 

tremia sacudida pelo encanto 
de uma emoção sincera e peregrina. 

 
Era um hino de dor, que dois amantes 
murmuravam, morrendo, a soluçar...  

Parecia que as notas arquejantes 
orvalhavam de lágrimas o ar! 

 
Foi então, que, num simples movimento, 

olhámo-nos, acaso... E toda a sala, 
do meu olhar no teu olhar fitado, 
do teu olhar no meu olhar atento, 

cada olhar do outro olhar na luz banhado, 
toda a sala apagou-se, muda e escura...  
Hoje, três anos faz... Hás de lembrá-la, 
hás de lembrá-la, a noite da ventura!  

 
III 

 
Julho. 

 
A asa do vento iracundo, 

de uma a outra, em rumo certo, 
carrega o pólen fecundo 

das palmeiras do deserto. 
 

Vai, como a ti, transportado 
no alento vão destas linhas, 

todo o meu pranto magoado, 
contando-te as queixas minhas...  
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IV 
 

3 de agosto. 
 

Os meus versos de amor todos, rasguei-os...  
Tanto minh’alma tinha neles posto, 

tanto eles estavam de amargura cheios, 
que num dia de cólera e desgosto 

quis atirá-los ao esquecimento. 
  
 

Ah! como eles se foram, tão de leve, 
borboleteando ao deslizar do vento, 

também pudesse num momento breve 
ir todo assim meu louco sofrimento! 

Uns — os que eu fiz na noite amaldiçoada, 
na horrível noite do teu casamento — 
lembro-os ainda. Às vezes, a magoada 

cadencia deles sobe, dolorosa, 
sobe, a cantar-me tristemente na alma. 

Versos cruéis...  
 

A treva silenciosa, 
a doce mãe dos corações feridos, 

toda no espaço se alastrava calma...  
Noite profunda, noite escura e fria...  

No sossego infinito, em sons perdidos, 
um queixume do mar, longe, carpia...  

 
Eu andava sem rumo, ia, cansado,  

pensando em ti... E imenso, e louco, e estranho, 
sofrimento gêmeo das loucuras, 

como jamais pôde existir tamanho, 
trazia ao meu olhar alucinado 

a nitidez das cenas mais impuras...  
 

Vi-te depois no leito do noivado, 
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tendo apenas o branco da camisa, 
mal sobre a tua pele rósea e lisa, 
a vestir o teu corpo delicado...  

Tinhas deixado o véu; tinhas desfeito 
as largas ondas do cabelo escuro 
e palpitara de emoção no peito 

teu meigo e nobre coração tão probo, 
quando afinal viste cair despido, 

entre os ramos de flor de laranjeira, 
teu deslumbrante e esplêndido vestido...  

 
Era de seda branca (lembro-o ainda!), 
de uma seda moirèe que, à mais ligeira 
ondulação, vibrava à luz, brilhando. 

Tinha a beleza sedutora e linda, 
que dás a tudo. Apenas, enfeitando 
a barra em torno, um fio delicado 

de botões o cingia. E, quase ao solo, 
solto à direita, um ramo pequenino 

parecia cair abandonado. 
 

Nem pela noite trágica e sombria 
da cabeleira real, nem pelo colo, 
nem pelo pulso delicado e fino, 

nem por todo o vestido esplandecia 
uma joia qualquer...  

 
E docemente 

tudo te foi despindo...  
O alvo corpinho 

caiu também... E então, morno e tremente, 
livre afinal no perfumoso ninho 

das rendas da camisa, o róseo seio 
tremeu, medroso e solto...  

 
E tudo... tudo...  

tudo isto eu via aparecer no meio 
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de uma alucinação desordenada, 
p’ra que a meu ciúme doloroso e mudo 

desse tormento não faltasse nada! 
Vi-te no leito após. Senti teu beijo 

vibrar, sonoro e doce, ao meu ouvido, 
e pareceu-me ver rubro de pejo 

o teu rosto gentil...  
 

Um sofrimento 
igual àquele dessa hora louca 

nunca meu coração tinha ferido! 
Cantam... cantam ainda em minha boca 
os versos que então fiz, versos de lava, 
versos de lava e fel... Tremula e rouca, 
minha voz pela noite os declamava...  

 
Tanto minh’alma tinha neles posto, 

tanto eles estavam de amargura cheios 
que, num dia de cólera e desgosto, 

os meus versos de amor todos, rasguei-os. 
 

V 
 
Agosto. Depois de uma festa religiosa. 
 

Ave, deusa das deusas, pura e bela, 
deusa cheia de eterna majestade! 
Bendita sejas tu, bendita aquela, 
de cujo olhar a doce claridade 

um momento brilhou na minha vida, 
como um astro de amor, formoso e puro, 

que à minha fronte pálida e abatida 
mostrou sonhos de glória no futuro! 

 
Bendita aquela, que me lança agora 

todo o opróbrio fatal do seu desprezo! 
Bendita aquela por quem inda chora 
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meu coração que, eternamente preso, 
segue-a de rastos pela a vida fora...  

 
Eu tomarei o seu quinhão de dores, 

o seu quinhão de prantos e amarguras...  
Andem asas de arcanjo, em torno dela, 

a cobrir a sua alma de venturas, 
o seu caminho a tapetar de flores! 

 
Ave, Deusa das Deusas, pura e bela! 

 
VI 

 
30 de maio. 

 
São como certos bandidos 

da Calábria os teus brilhantes 
olhos radiantes, 

olhos cheios de encantos atrevidos 
E como os tais celerados, 

que após os crimes malditos 
rezam, contritos, 

preces por alma dos assassinados, 
 

teus olhos — bando assassino — 
pelos que os seus esplendores 

matam de amores, 
vestem de luto seu clarão divino...  

 
VII 

 
189...  

 
Provaste em fim dos beijos do adultério 

o sabor delicioso, 
quiseste desvendar todo o mistério 

do proibido gozo. 
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Alma, que foste como o mais nitente 

lírio branco dos vales, 
deixaste em turva e paludosa enchente 

despencar-se o teu cálix...  
 

Deixaste... e apesar disto, à minha boca, 
como dantes ainda, 

sobem hinos por ti da mesma louca 
adoração infinda. 

  
A mulher, que corou quando me disse 

a confissão primeira, 
hoje, até mesmo se eu acaso a visse 

tornada em vil rameira, 
 

só p’ra não ver quebrar os mais formosos 
sonhos da minha vida, 

eu creria os meus olhos — mentirosos, 
minha razão— perdida! 

 
Podes cair ainda mais... Contigo, 

calcando as minhas dores, 
hei de seguir como um rafeiro amigo, 

hei de ir onde tu fores. 
 

Podes descer à abjeção escura, 
ao lodo a que quiseres, 

tu serás para mira sempre a mais pura 
de todas as mulheres! 

 

  
 

17 DE NOVEMBRO DE 1889 
(Por ocasião da partida de D. Pedro II) 

 
Pobre rei a morrer, da velha raça 
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dos Braganças perjuros e assassinos, 
hoje que o sopro frio da desgraça 

leva os teus dias, leva os teus destinos 
do duro exílio para o longe abrigo, 

hoje, tu que mataste Pedro Ivo, 
Nunes Machado e tantos mais valentes, 

hoje, a bordo da nau, onde, cativo, 
segues, deixando o trono — hoje tu sentes 

que enfim soou a hora do castigo! 
 

Pobre rei a morrer, — de Sul a Norte, 
a valorosa espada de Caxias 

com quanta dor e quanta nobre morte 
da nossa história não encheu os dias, 
de sangue as suas páginas banhando! 
Digam-no dos Farrapos as legendas! 

Digam-no os bravos de 48! 
Falem ainda as almas estupendas 

de 17 e 24, — afoito, 
grupo de heróis, que sucumbiu lutando. 

 
Alma podre de rei, que, não podendo 

ganhar amigos pelo teu heroísmo, 
as outras almas ias corrompendo 

pela baixeza, pelo servilismo, 
por tudo quanto a consciência abate, 

— alma podre de rei, procura em volta 
do teu ruído trono desabado 

que amigo te ficou, onde a revolta 
possa encontrar indômito soldado 

que lhe venha por ti dar-nos combate. 
 

De tanta infâmia e tanta covardia — 
só covardia e infâmia, eis o que resta! 
A matilha, a teu mando, que investia 
contra nós, — nesta hora tão funesta, 

volta-se contra teu poder passado! 



10 

 

Rei, não se ilude a consciência humana...  
Quem traidores buscou — acha traidores! 

Os vendidos da fé republicana, 
os desertores de ontem — desertores, 
hoje voltam do teu p’ra o nosso lado! 

 
Vai! Que as ondas te levem mansamente...  

Por esse mar, que vais singrar agora, 
— arrancado a um cada ver inda quente — 

anos há que partiu, oceano a fora, 
o coração do heroico Ratcliff. 

A mesma vaga que, ao levá-lo, entoava 
do livre mar eterno o livre canto, 

como o não redirá, sublime e brava, 
ao ver que passa no seu largo manto, 

da monarquia o lutuoso esquife! 
 

 
  

NOITE DE INVERNO 
 

Penso cm ti... A noite é fria...  
Por fora a treva se espalha 
cobrindo a terra sombria 

como uma imensa mortalha...  
 

Penso em ti... Quisera agora 
sentir-te, bela, a meu lado, 

banindo a sombra ante a aurora 
do teu olhar encantado! 

 
Arde-me o lábio em desejos...  

Pudesse teu corpo inteiro 
cobrir de beijos e beijos, 

neste momento fagueiro! 
 

Iriam, como um cardume 



11 

 

de abelhas em revoada, 
beber o intenso perfume 

da tua pele assedada 
  

Sonho — ao passar amoroso 
do meu lábio morno e brando — 

que calafrios de gozo 
tu sentirias, vibrando! 

 
Teu corpo moreno e fino 
só de lembrá-lo parece 
que no seu fogo divino 

toda a minha alma se aquece! 
 

E a noite é fria. — Na treva 
o vento que aos uivos passa, 

sinistro, nas asas leva 
longo clamor de desgraça...  

 
Numa rua, um pequenino 

músico louro nest’hora 
morre tirando ao violino 
a última queixa sonora...  

 
Sucumbe — pobre criança! — 
como minh'alma que, morta, 

tomba à míngua da esperança 
que às outras almas conforta! 

 
Mas da Morte ao negro arranco, 

como esse louro pequeno, 
que inda ao cair, frio e branco, 
vibrava um canto sereno, — 

 
minh’alma oculta a tristeza 

da sua mágoa chorosa, 
para cantar a realeza 



12 

 

da tua Carne gloriosa! 
 

 
  

VIAGEM MATINAL 
(A Soares de Souza Junior) 

 
Enfim, partimos. Alta madrugada. 

Rubra fita ao levante o dia esfuma...  
Pela extensão vastíssima da estrada, 

o trem — monstro disforme — ulula e fuma...  
 

Vales e serras... Ouve-se a zoada 
da água, que sob as pontes brame e espuma...  

Montes erguem a fronte desnudada, 
mal enroupados no lençol da bruma...  

 
Rebenta o sol. Nos galhos das florestas, 

trapos de névoa, em expansões de festas, 
tremem, como bandeiras, ondulando...  

 
Vamos... vamos seguindo... A voz robusta 

da máquina, a bufar, do trilho assusta 
das pombas-rolas o travesso fando...  

 

 
  

FLOR DE PÂNTANO 
 

Jaz como um triste olhar vidrado e frio, 
que a morte adormeceu, 

a lama verde do paul sombrio, 
onde uma flor ergue a corola ao céu, 

 
No azul, a lua, quando o espaço banha 

e inunda o monte e o vai, 
beija, amorosa, aquela flor estranha, 
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pura e branca, a emergir do lodaçal...  
 

Não temas, pois... Se na minha alma escura 
há, lodo imundo e vil, 

tua memória — flor mimosa e pura — 
ergue bem alto o imaculado hastil! 

 

 
  

INDISCRIÇÃO 
 

Quando um sujeito, há pouco, me dizia 
que eras o tipo da seriedade, 

lembrei — perdoa-me a leviandade — 
lembrei aquele delicioso dia, 

em que no teu jardim fui encontrar-te. 
 

Tu, que me dizem que és uma senhora 
casada e séria, hás de negar agora 

que nos tenhamos visto em qualquer parte. 
Negarás. Pouco importa! Mas o certo 

é que, escondidos sob os verdes ramos 
das roseiras do teu jardim deserto, 

sofregamente, um dia, nos beijamos. 
Lembro-me ainda de que havia perto 
uns verdes morangueiros carregados, 

e os beijos, nesse delicioso enlevo, 
foram tão doces e tão demorados, 

que a contar tudo aqui eu nem me atrevo...  
 

Sei que, mais tarde, tua mãe, notando 
dos seus belos morangos o canteiro 
 todo pisado, — disse, lastimando, 

que não sabia como o jardineiro 
em um destroço tal não reparara. 

 
Tu, os olhos baixando vergonhosa, 
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toda coberta de infantis rubores, 
foste saindo. E só então, formosa, 

— oh! que morangos comprometedores! 
vi as costas da tua roupa clara 

todas cheias de manchas cor de rosa...  
 

 
 

A LIBERDADE VITORIOSA 
(Quadro de Urbain Bourgeois — Salon de 1888) 

 
À mão da Liberdade brilha acesa 
a espada do triunfo altiva e forte, 

rola nas sombras trágicas da morte 
da tirania a lúgubre torpeza. 

 
Tem no pulso imortal grilhões partidos, 

distende em pleno céu as asas largas; 
das derrotas nas lágrimas amargas, 

uivam na noite os ódios dos vencidos. 
 

Mãos crispadas de raiva da realeza 
do seu manto de luz, nas trevas fundas, 

tocam debalde a imácula pureza...  
 

Em vão, deusa sem par, que os oprimidos 
sabes remir! Eterna, entre os gemidos, 

a alma dos povos de esperança inundas! 
 

 
 

COELI ENARRANT...  

(Salmo XVIII) 
 

Terra e céus, minha amada, no teu rasto 
cantam, publicam tua imensa glória! 
Em torno de teu vulto meigo e casto 
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vibra um clangor sonoro de vitória! 
 

Não há verso de amor que ao mundo cante 
os hinos da Paixão, 

como do teu olhar vivo e brilhante 
o lúcido clarão! 

 
Qual a polpa de um figo rubro e doce, 

deve de ser a tua boca ardente...  
Abelha ou beijo, bem feliz quem fosse 

pousar no seu regaço longamente! 
 

Do ligeiro roçar dos teus vestidos 
sai, num doce rumor, 

um gorjeio de pássaros perdidos, 
um sussurro de amor...  

 
Quando tu passas triunfantemente, 

toda em pompas de festa, a alma se enflora; 
foge das mágoas a legião dolente, 
asas abrindo pelo espaço a fora...  

 
Hosana! Hosana! Pelos teus caminhos 

cede a treva ante a luz, 
calam-se os prantos, quebram-se os espinhos, 

brotam rosas a flux! 
 

Se ante meu passo, esplêndida, apareces, 
tens mais nobreza que uma Virgem Santa! 

Um murmúrio súplice de preces 
dentro de mim, em coro, se levanta...  

 
Sinto que, sem que nunca me queixasse 

nos transes mais cruéis, 
emprestaria, alegre, minha face 

de escabelo a teus pés! 
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Surgisses tu, surgisses tu, formosa, 
aos eremitas velhos e curvados, 

e o sangue, ao ver-te, em onda vigorosa, 
lhes rebentara aos corações cansados! 

 
Bíblia do Belo! Às almas dos descrentes 

volta de novo a fé, 
quando, ostentando as formas imponentes, 

te ergues, altiva, em pé! 
 

Não te insultem meus versos... As mesquinhas 
canções que o meu amor alenta e gera 
buscam em ti, migrantes andorinhas, 

o segredo da eterna primavera! 
 

 
  

FUZILADO 
(A Alcindo Guanabara) 

 
De pé no calabouço, ouviu ler a sentença 

que o condenava à morte. Uma tristeza imensa 
transluziu-lhe do olhar na luz serena e doce. 

 
Acabada a leitura, a escolta retirou-se 

atrás do oficial. — À porta, o carcereiro, 
dando volta na chave enorme, galhofeiro, 

dizia à sentinela, ao batente encostada, 
morta de sono: “Então mais outro, camarada?! 
Isto vai tudo raso... ” E, rindo-se, e zombando, 

foi pelo corredor adiante, chocalhando, 
fazendo tilintar as chaves ferrugentas...  

 
Foi-se; fez-se o sossego... Apenas, graves, lentas, 

batiam no lajedo as passadas do guarda, 
rondando à porta, ao ombro a pesada espingarda. 

Dentro, fito num ponto, o olhar do condenado 
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parara, cheio d’água, a sentir o Passado 
desdobrar-se, febril, num galope de sonhos...  
E da escura prisão entre os muros tristonhos 
tudo, tudo, de novo, a seus olhos chorosos 

a memória evocava: 
 

— os tempos deliciosos 
da descuidosa infância; — em torno à velha casa 

os seus largos gerais, campos que a erva rasa 
cobre numa extensão imensa, indefinida, 

em que a vista se perde e, à força desmedida 
do pampeiro infernal, quando ele uiva e murmura, 

treme, como um oceano enorme de verdura 
mal agitado à tona; — a tortuosa estrada, 
como cinzenta fita estreita e desdobrada; 
— a carreira veloz dos cavalos em pelo 

soltos a toda brida, e o gaúcho, que, ao vê-lo, 
se cuida ver surgir algum centauro antigo...  

Depois, meigo perfil, lembrava o rosto amigo 
da que fora p’ra ele o seu único afeto...  

 
Acudia-lhe à vista o recanto discreto, 

onde, a primeira vez, a tremer, comovido, 
lhe murmurou baixinho um segredo ao ouvido...  

E outra, muito depois...  
— Crepe em ondas, vinha a noite descer. No canavial fremente, 

junto à boca do poço, ouvia-se que o vento 
passava — e sua voz era como um lamento. 

Anjos, furando o azul da cúpula celeste, 
punham olhos de luz no espaço. E forte, e agreste, 

da pradaria em flor o cheiro penetrante, 
invadia os pulmões. 

 
Ela veio. Hesitante, 

creu sentir um rumor; mas nada ouviu. Sonora, 
soltando uma canção, da estridulante nora 

puxou, cantando, a corda. 
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Ao vê-la descuidosa, 
de súbito, ele teve a audácia perigosa, 

a audácia sem igual, que os tímidos, às vezes 
revelam, num momento, afrontando revezes, 

e perigos sem par, de repente... Seus beijos 
cantaram, vitoriosa, a estrofe dos desejos 

do amor, altos, ali, vibrando longos, lentos. 
Depois... — Mas para que contar tudo o que os ventos 

dissiparam passando, o que as estrelas viram, 
o que os dois nessa noite esplêndida sentiram, 

do verde canavial ocultos entre as plantas? 
 

Ide, porém, saber do condenado quantas 
horas de louco amor ali passou... Saltando, 

no seu pranto, heis de ver todo o tormento infando 
dessa recordação do seu morto passado. 

E acode-lhe à lembrança o quadro inapagado 
da partida, uma tarde, ao pôr do sol. 

Recruta inexperto, na forma, a face não enxuta 
do pranto, incerto o passo, ia, triste, marchando. 
Esperava-o a noiva, ao caminho, entre o bando 

do povo, que, p’ra ver os batalhões, chegara. 
Das espadas à luz tremeluzia a seara, 

onde o sol esbatia os raios derradeiros. 
Clarins, altos, no espaço, em cânticos guerreiros 

pareciam rugir os halalis da glória. 
Andava em tudo aquilo um clamor de vitória, 

um sopro de epopeia, a sacudir as almas. 
Estrugiam no chão, cadenciadas e calmas, 

marchas de batalhões e batalhões, passando. 
 

Ele ia, maquinal... De súbito, avistando 
a noiva, sem pensar, atirou-se-lhe aos braços, 

rompendo a fila... E logo estreitou-a em abraços 
longos, fortes, febris, beijando-a loucamente. 
Nem distinguia a voz do capitão, fremente 
de zelo e de emoção. Rolara-lhe por terra 
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a espingarda... Morria o sol, no alto da serra...  
 

Depois? 
Depois lutou como um bravo. Na luta, 

tinha a audácia febril inconsciente e bruta 
de quem não sabe ver onde o perigo existe. 
Brilhava-lhe na luz do olhar severo e triste, 

como um louco cartel de desafio à sorte, 
vontade tão tenaz de provocar a Morte, 

que a Morte, diante dele, a evitá-lo fugia! 
 

E na guerra, afinal, em cada novo dia, 
foi subindo de posto. Hoje, a sua memória 

fulgiria de pé nas páginas da História, 
se não fosse o fatal e trágico acidente...  

 
Foi após um combate. A luta fora ardente. 

A coragem sem par que o desespero instiga 
animara na ação a falange inimiga. 

Por três vezes, mentindo, um clarim pressuroso, 
atirara no campo o grito vitorioso...  

Só, porém, quase ao vir da noite, pela ponta 
da asa, apanhou-se ao voo, entre a fumaça, tonta, 

a águia que traz na garra o louro das batalhas.  
Calou-se pelo campo o estouro das metralhas, 

o sossego desceu. 
As goelas fumegantes 

dos enormes canhões bocejaram hiantes. 
E por sobre o estertor profundo dos feridos, 
sobre os mortos, no chão, ao acaso, caídos, 

— armou-se todo em luto o vasto firmamento. 
De leste a oeste, a noite, em passo grave e lento, 

mergulhando na luz um hissope, seus rastros 
marcava, a desparzir fulvo chuveiro de astros...  

 
E a bruta soldadesca, inda quente do ataque, 

na cidade vencida, atirando-se ao saque, 
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roubando, assassinando, ébria pelas vielas, 
maltratava, covarde, indefesas donzelas...  

 
Afastado, a pensar, ao ver essas pilhagens 

como podem heróis transformar-se em selvagens, 
ele seguia só...  

Nisto, em rápido instante, 
viu rojar-se no chão, de joelhos, arquejante, 

uma moça gentil...  
Trazia o seu vestido 

roto, solto o cabelo, um dos pulsos ferido: 
tinha, de certo, tido uma luta feroz! 

Atirou-se-lhe aos pés... Quis falar... Mas a voz 
faltou-lhe e só no olhar, mais que tudo eloquente, 

falava o pranto...  
Foi um segundo somente: 

logo lhe apareceu quem vinha a persegui-la. 
Era um oficial louro e alto. A pupila 

azul, o rosto largo, o rictus de luxúria 
de seus lábios sensuais, tudo mostrava a fúria 

em que viera a correr. Um súbito embaraço 
fê-lo parar, ao ver o herói. Mas no braço 
dele logo notou, num relance, que havia 

de menos que no seu três galões. A alegria 
relampejou no seu olhar. Gritou, severo: 

“Essa mulher é minha. Entrega-ma. Eu a quero.” 
 

O moço nem pensou (p’ra pensar fora tarde): 
num ímpeto, açoitou as faces do covarde. 

Calcando a disciplina, ele esqueceu, sublime, 
vida e glória e porvir — para impedir um crime. 

 
Por isto vai morrer. A lei é fria e dura: 

vão fuzilá-lo. Em pouco, a morte há de, segura, 
cerrar-lhe para sempre o doce olhar. Mas, quando 
chovam sobre o seu peito as balas, e sangrando, 

ele, quase a morrer, tombe exânime e branco, 



21 

 

há de lembrar, da vida ao derradeiro arranco, 
dois vultos de mulher...  

E a retina gelada 
guardará rio sepulcro a visão encantada 

de dois anjos, beijando-o, a face imersa em choro, 
fulvas, librando no ar as grandes asas de ouro! 

  

 
 

PUDICA 
 

Nua. Lambendo-lhe a epiderme lisa, 
por sob a qual o sangue tumultua, 

caiu-lhe aos pés, em flocos, a camisa, 
deixando-a nua... inteiramente nua...  

 
O pé, que a alvura do banheiro pisa, 

mal os dedinhos róseos insinua 
na água, que em largos círculos se frisa, 

logo, fugindo lépido, recua...  
 

Passa por todo o corpo um arrepio. 
Duros e brancos, hirtam-se de frio 

seus dois peitinhos. Tímida, medrosa, 
 

corre a mão sobre o ventre torneado...  
Nisto, lembrando, acaso, o namorado, 
toda se tinge de um pudor de rosa...  

 

 
  

DO TREM...  
(A Alberto de Oliveira) 

 
Bufa, subindo a serra, o trem enorme...  

Do alto, os olhos dominam, sobranceiros, 
enroscado no cimo dos outeiros 
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das nevoas brancas o colar disforme. 
 

Dúbia luz de alvorada. Hirtos coqueiros, 
em meio ao vale, que repousa e dorme, 

bracejam palmas verdes... Longe, informe, 
vê-se o perfil dos picos altaneiros. 

 
Sol... O trem vai subindo... A vasta serra 

num coliseu granítico, assombroso, 
um punhado de morros, alta, encerra...  

 
À luz, que nasce, iludem-se os sentidos: 

parece ser aquele o pavoroso 
campo de guerra dos Titãs vencidos...  

 

 
  

DA CARTEIRA DE UM FLÂNEUR...  
(F. T.) 

 
Dessem-lhe de uma estátua o pedestal ovante, 
nalgum templo pagão da Vênus Vencedora; 

tornassem-lhe de pedra o lânguido semblante, 
o onduloso mover da forma tentadora; 

 
fosse marmóreo e frio o lábio provocante, 
que a aurora sensual do seu sorriso doura, 

e a voz, que não há som que reproduza ou cante, 
nunca mais desdobrasse a escala encantadora; 

 
bastava, aceso sempre, ardente e capitoso, 

para nos vir falar do indefinido gozo 
de que as almas febris dos poetas andam cheias, 

 
o fogo desse olhar, que sobre nós resvala, 

como um vinho de luz, que nos escalda as veias, 
e em cânticos de amor os corações embala...  
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DA CARTEIRA DE UM FLÂNEUR...  
(E. W.) 

 
Quando ela passa, pálida e franzina, 
mimo de graça, mimo de frescura, 

lembra o seu rosto de ideal candura 
um perfil de madona pequenina. 

 
Dizem que sua voz sonora encanta, 

expandindo-se em notas, que, suaves, 
são como arrulho de gementes aves, 
como harmonia melodiosa e santa. 

 
Revive nela a sedução divina 

da que o Goethe evocou e hoje ilumina 
as bailadas teutônicas, sentidas...  

 
Por isto, meiga e terna, quando canta, 

canta na sua alvíssima garganta 
a alma errante das loiras Margaridas...  

 
 

DA CARTEIRA DE UM FLÂNEUR...  
(Madame M. F. L.) 

 
Tem a serena majestade altiva 

de quem conhece quanto é nobre e bela: 
a alma da multidão segue-a, cativa, 

tanto domínio seu olhar revela! 
 

A inspiração menos ardente e viva, 
tremula, a medo, balbucia ao vê-la: 
— feliz do afeto, borboleta esquiva, 

que se queimasse à luz dos olhos dela! 
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Ao lembrá-la, o que mais se ambiciona: 
— sonhos, lutas, paixões, vaidades, glórias — 

tudo dentro de nós se desmorona! 
 

E, altos, em torno dela, pelo espaço, 
na sublime cadencia do seu passo, 
vibram clarins, falando de vitórias! 

 
 

DA CARTEIRA DE UM FLÂNEUR...  
 

Poetas do Assombro, poetas cujos versos 
têm o poder estranho e singular 

de percorrer no rápido adejar 
mesmo do Sonho os loucos universos; 

 
nautas — de céu em céu, de mar em mar, 

pelos sombrios furacões dispersos, 
que atravessais os climas mais diversos, 

por longe errantes do nativo lar, 
 

— para perder de amor almas incautas, 
todos vós, todos vós: poetas ou nautas, 

que de mares e céus sabeis o horror, 
 

— não ouvirá ninguém jamais dizerdes 
que conheceis abismo mais traidor 

que o glauco abismo de seus olhos verdes! 
 
 

DA CARTEIRA DE UM FLÂNEUR...  
(H. F.) 

 
Et vera incessu patuit. 

 
Virgílio. 
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Não tem da deusa antiga de Virgílio 
Graves os passo, firmes e serenos...  

É Vênus, sim, mas pequenina Vênus 
feita p’ra os cantos de um travesso idílio. 

 
Há capitosos, há sutis venenos 

do seu olhar no delicioso brilho...  
Se eu noto que ela vem, me maravilho 
dos seus mais simples e banais acenos! 

 
Quando a virdes surgir, sabei que passa 
o Mimo, a Mocidade, o Encanto, a Graça: 

— tudo o que inspira os hinos e as canções! 
 

E, se o pé pequenino pisa incerto, 
é porque no pisar ele por certo 
sente que pisa sobre corações. 

 

 
 

A UM RENEGADO 
 

Cão! tu quiseste o ínfimo bocado, 
o que se compra, desprezando o brio 

e afogando de lodo em negro rio 
o facho do Talento imaculado! 

 
Cão! tu hás de seguir sempre enxotado, 

em teu rosto de Judas tão sombrio 
pelo Desprezo luminoso e frio, 

como um galé misérrimo, marcado! 
 

Ai do teu filho — pobre pequenino — 
se algum dia nas rotas do Destino 
meiga criança te afagar, risonha! 
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Quando souber teu nome envilecido, 
há de rolar nas trevas, abatido 

sob o tremendo peso da vergonha! 
  

 
 

HÉCTICA 
(A Breno Muniz) 

 
Mora em seus olhos a melancolia 
da solidão crepuscular do outono, 
quando se vão ao derradeiro sono. 

as folhas soltas pela ventania...  
 

Nas faces alvas que a magreza encova, 
sulco de prantos, lúgubre, se traça; 

no lábio, afeito às preces da desgraça, 
mal o calor da vida se renova...  

 
Quando das noites a algidez sombria 

despeja-se do céu, trevosa e fria, 
rói-lhe a febre o corpinho delicado...  

 
E há de rolar na grande paz da cova, 

quando rebente a primavera nova 
e, todo em flores, desabroche o prado...  

  

 
 

TARTARUGA 
(A Américo Lopes) 

 
Do alto, o rio despenha-se, fremente, 
de pedra em pedra pula, estrepitoso; 
passa aos arrancos, bárbaro e fogoso, 

como um corcel de espuma alvinitente...  
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Pergunta o bosque ao vale, o vale à serra, 
a serra à curva azul do firmamento: 

— onde, a bramir, intrépido e violento, 
vai aquele ginete, que os aterra...  

 
Paira um véu multicor sobre a corrente 
como um véu de donzela que, tremente, 

fosse à garupa de um cavalo em fuga 
 

E, enquanto o rio, como um monstro, berra 
no leito, que a caudal, rugindo, encerra; 

— jaz uma pedra: imóvel tartaruga...  
 

 
 

TE DEAM LAUDAMUS 

 

A ti, deusa do Amor e da Beleza, 
a ti, Senhora, 

louva, em arroubos de fervor acesa, 
minh’alma que te adora! 

 
No leve rasto dos teus leves passos, 

sobe, sonora e forte, a vibração 
de minha voz, semeando nos espaços 

os vitoriosos hinos da Paixão! 
 

Ninhos de águias de luz são os teus vivos 
olhos brilhantes...  

Deles ferindo os corações esquivos, 
elas vêm, triunfantes! 

 
Bendita sejas! Sem um só lamento, 
sob as garras torcendo-me, febril, 

creio, vindo de ti, que o Sofrimento 
é melhor que a delícia mais sutil! 
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Cibório sensual — teu lábio quente 
mostra aos desejos 

a hóstia rubra da Luxúria ardente 
que a alma, comunga em beijos! 

 
Teus nobres seios — da Canção do Gozo 
marcam, pulsando, o compassado tom...  

Vibra por todo o teu perfil glorioso 
do Hino da forma o incomparável som! 

 
Das tuas mãos o mais pequeno gesto 

— gesto sublime — 
pode atirar um coração honesto 

às geenas do Crime! 
 

“Mata!”: dirás... E um tigre em cada peito 
há de rugir, indômito e feroz...  

Honra e Brio e Valor: — tudo desfeito, 
cai ao rumor da tua doce voz! 

 
Barbas brancas de velhos — a teu mando, 

rojando a lama, 
jazeriam contentes, se brilhando, 

vissem-te o olhar em chama! 
 

Bendita sejas! Para os que te adoram 
és o supremo e mais divino ideal: 

tudo o que os outros homens inda imploram 
ao pé da tua sombra nada vale! 

 
Como o orvalho e o calor são para a alfombra 

quase caída, 
tu — teu passo, teu rasto, tua sombra — 

és toda a minha vida. 
 

Eu te desejo, como os condenados 
podem do inferno desejar a Deus, 
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sempre sedentos e desenganados, 
tendo a certeza de não ver os céus! 

 
Sê, pois, bendita, deusa da Beleza! 

A ti, Senhora, 
louva, cm arroubos de fervor acesa, 

minh’alma que te adora!  
  

 
 

A UM CERTO ASSASSINO 
(Este soneto foi escrito em 1894, quando os oposicionistas ao Marechal 
Floriano Peixoto, que depois de salvar a República, acabava de deixar o 
poder, acusavam-no frequentemente de ter sido um mandante de 
assassinatos) 
 

Almas níveas e sãs, onde o pecado, 
onde a falta menor não tem guarida, 

vêm acusar a tua negra vida, 
vêm mostrar como foste um celerado...  

 
Deve jazer aberta em teu passado 

dos remorsos a trágica ferida, 
tal é dos crimes teus a lista arguida, 

que eles mostram num gesto horrorizado! 
 

Réu taciturno, ao ver a interminável 
onda de tanto sangue irreparável, 
tanta dor, tantas vítimas cruentas, 

 
— a República vem, grata e orgulhosa, 

estender-te a bandeira vitoriosa, 
para que enxugues tuas mãos sangrentas! 

  

 
 
 



30 

 

PARA SEMPRE! 
 

Quebrou-se, ao tédio, a cristalina taça 
em que nós ambos o prazer bebemos, 
que da afeição nos êxtases supremos 

o amor nos deu. 
 

Rindo enterramos a quimera louca, 
que nossos peitos afagaram, breve, 

e que passou, como uma nuvem leve, 
no azul do céu...  

 
Em vez dos crepes da tristeza negra, 
do triste choro das pungentes dores, 

— jaz sepultada sob amigas flores 
nossa paixão. 

 
Cedo, bem cedo, no rumor do mundo, 
temos de ver-nos nos salões festivos 
e passaremos, lado a lado, esquivos, 

na multidão. 
  

Se nos falarmos, no calor da festa, 
hás de inclinar-te no meu curvo braço, 
e iremos juntos, abrandando o passo, 

ditoso par! 
 

Censuraremos um milhão de coisas: 
o tempo, os bailes, os vestidos caros...  
e hão de, sentindo nossos risos claros, 

nos invejar. 
 

Depois, mais tarde, acabarão as valsas, 
as notas lentas morrerão vibrando, 

e há de a noite extinguir, mágico e brando, 
todo o rumor. 
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E então — quem sabe? — partiremos tristes, 
ambos cismando nessa noite linda, 

ambos sentindo uma saudade infinda 
do morto amor...  

  

 
 

CRÂNIO DE HERÓI 
(A Floriano de Brito) 

 
Este crânio já foi o de um soldado, 
que nas batalhas, valoroso e forte, 
dos sonoros clarins ao alto brado, 

milhões de vezes provocava a morte. 
 

Por um sonho de glória alucinado, 
fitando-o sempre como aceso norte, 
no furor dos combates empenhado, 
soube os decretos afrontar da sorte. 

 
Veio a glória, afinal. Um povo em festa 
cingiu-lhe o louro ao derredor da testa 

— testa de bravo, heroica e sobranceira. 
 

Hoje é morto. Ei-lo aqui... Da negra lama 
do sepulcro arrancado — ri da Fama, 
ri com a boca sem lábios da caveira...  

  

 
  

VORREI MORIRE! 

 

Canta uma voz... É noite... A noite é fria, 
o céu goteja estrelas... Sombra densa. 
Doce voz de mulher!... Paira sombria, 

na treva espessa, uma tristeza imensa...  
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Canta: tem gritos de paixão fremente...  
Abre-se o coração — gruta em ruínas — 

para sorver-lhe a melodia ardente, 
para escutar-lhe as notas cristalinas. 

 
Canta: as notas soluçam... Há queixumes 

longos, tristes, sentidos, dolorosos...  
Passam na noite, em lúgubres cardumes 
todas as queixas dos perdidos gozos...  

 
Almas, que morrem, corações partidos, 

em plena flor, em plena mocidade, 
naquele canto exalam-se em gemidos, 

gemem na angustia de imortal saudade...  
  

Aquela voz, aquela voz sublime 
— voz de arcanjo e mulher, forte e sonora — 

no intenso arroubo, gemedora, exprime 
quanta mágoa de amor o mundo chora! 

 
Os sons que passam, — passam orvalhados 

de sangue e pranto... Soam, lancinantes, 
os tristes ais dos peitos desprezados, 
As suplicas perdidas dos amantes...  

 
— “Vorrei morire... ” — Como é cedo ainda! 
Voz de mulher e moça — e fala em morte! 

Lança na noite uma amargura infinda 
esse engano tristíssimo da sorte. 

 
Dizem que é boa e caridosa a treva, 
que o vento lá por fora nos espaços, 

galopando febril, nas asas leva 
um frêmito de beijos e de abraços...  

 
E, no entretanto, há lábios solitários, 
lábios sedentos de gostosos beijos, 
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almas mortas nos trágicos calvários 
dos impossíveis e fatais desejos! 

 
Quanta tristeza! Aos poucos, se esvaísse 
a voz que canta... As almas dos Traídos, 

colhendo no ar as notas dessa prece, 
ungem na sombra os corações feridos. 

 
Calou-se a voz. Na escuridão furtiva, 
não há canção de brisa, que suspire...  

Rola... cai-me do olhar lágrima esquiva, 
soluça o coração vorrei morire! 

  

 
 

SILÊNCIO 
 

Il s’en plaignit, il en parla: 
J’en connais de plus misérables! 

 
Job (Benserade). 

 
Cala. Qualquer que seja esse tormento 

que te lacera o coração transido, 
guarda-o dentro de ti, sem um gemido, 
sem um gemido, sem um só lamento!  

 
Por mais que doa e sangre o ferimento, 
não mostres a ninguém, compadecido, 

a tua dor, o teu amor traído: 
não prostituas o teu sofrimento! 

 
Pranto ou Palavra — em nada disso cabe 
todo o amargor de um coração enfermo 

profundamente vilipendiado. 
 

Nada é tão nobre como ver quem sabe, 
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trancado dentro de uma dor sem termo, 
mágoas terríveis suportar calado! 

 

 
 

ANÁLISE 
(A Estelita Tapajós) 

 
A Análise é a doença desta idade. 

Anda o “Por quê?” suspenso em nossas bocas. 
Mesmo da dor às agonias loucas 

levamos do escalpelo a crueldade. 
 

— Sofres? — Espera um pouco. Dize ao pranto 
que espere, em teu olhar magoado e triste, 

compara a dor de agora à que sentiste, 
quando perdeste o teu primeiro encanto! 

 
— Rolou-te a gota pelo rosto adiante? 
Não a deixes cair. Toma-a primeiro. 

Queremos lhe saber o gosto, o cheiro, 
a forma, a trajetória vacilante. 

 
Supõe que tens o coração gelado, 

mesmo que o miserável sofra e gema...  
Dá-nos, perfeita, a analise suprema 

do teu mais íntimo e cruel cuidado...  
  

Se isto te mata, deixa! É-nos preciso 
saber ao certo de que a Dor é feita. 

Não vemos para que, mas nos deleita 
fazer parar o mais pequeno riso...  

 
Mas se o Mal, sempre o mesmo, é sem remédio, 

e Vida e Dor são termos semelhantes, 
p’ra que gastar os rápidos instantes, 

ou nestas mágoas, ou no horror do Tédio? 



35 

 

 
*** 

 
... Partir!... A vela clara aberta ao vento, 

mar a fora, sem rumo, noite escura...  
Companheiros: — o oceano, que murmura, 

a solene mudez do firmamento...  
 

Ir sem destino, sempre pela treva, 
sempre pelo silêncio, pela noite, 

onde não zurze a Dor o negro açoite, 
onde o rumor dos homens não se eleva...  

 
Não pensar! Não sentir a asa dos sonhos 

roçar a fronte pálida e febrenta! 
não saber mesmo se inda o sol alenta 

alguém — sob os céus amplos e medonhos! 
 

Não pensar! Não sentir, quando viesse 
a Morte, a doce Morte caridosa 
ungir-nos a pupila lacrimosa 

do bálsamo, que as vidas arrefece! 
  

Isto, sim, fora o gozo, o extremo gozo, 
em que minh’alma, às vezes, inda crê: 

esquecer o murmúrio doloroso 
das sílabas malditas do Porquê...  

 

 
 

PRESSÁGIO 
 

Noite. Estávamos ambos à varanda...  
A doce voz de Rosa 

num arrulho de amor, tremente e branda 
murmurava uma suplica extremosa...  
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Beijamo-nos a medo, 
furtivamente, como namorados. 

Depois quase em segredo, 
entre os protestos mais apaixonados, 

Rosa, a sorrir, falou-me em casamento. 
 

Fitei seus belos e gentis contornos, 
tendo seu corpo do meu corpo junto. 
Ia dizer-lhe: “sim”... Nesse momento, 
erguendo os olhos para o firmamento, 

vi da lua em minguante os finos cornos...  
 

Vi... Tratei logo de mudar de assunto. 
  

 
 

RESPOSTA A UMA PROPAGANDA 
 

“E, assim, a conclusão única é que  
a imprensa deve calar as notícias de suicídios.” 

 
De um jornal diário. 

 
É por que não dizer dos desgraçados 

à multidão desesperada e triste 
que para a paz dos túmulos sagrados 

inda um caminho existe? 
 

E por que — se ninguém antes do berço, 
dizendo o que era o humano padecer 

nos veio perguntar se no Universo 
nós acaso queríamos sofrer, 

 
vir, agora que nada aqui nos prende, 

esconder-nos a porta da Verdade, 
porta por traz da qual, calma, se estende 

a paz da Eternidade? 
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O Mal — velho pastor misterioso, 

que os mundos todos guia na amplidão, 
tange-os como um rebanho doloroso, 
por caminhos de sombra e maldição...  

  
Uiva no abismo um coro de gemidos, 
soluça a voz da Lágrima e da Prece, 

— sem que a marcha dos trágicos vencidos 
um só momento cesse! 

 
Em procura de um Deus — sempre implorado 

e não visto jamais — esse clamor 
enche o fúnebre espaço ilimitado 
com rugidos e cânticos de horror! 

 
Se uma voz nele para — uma voz nova 

toma no coro o seu lugar perdido: 
— e o mesmo eterno som que se renova, 

sobe ininterrompido! 
 

Nunca o hino que cantam loucamente 
os que a vida perpassam no prazer 

pode o funesto cântico dolente 
nos infinitos paramos vencer! 

 
Nada, portanto, há que temer se um triste, 
que abre a porta da Vida e que se evade, 
busca o “além” do túmulo, onde existe 

a eterna soledade. 
 

Hão de após ele vir tantos e tantos, 
votados desde o berço à Dor e ao Mal, 

que o preamar do eterno mar dos prantos 
não descerá seu nível imortal! 

  
Não descerá... que a Dor, deusa e senhora, 



38 

 

leva os mundos curvados ao seu cetro! 
e eterno, em toda parte, em toda hora, 

ergue-se o seu espectro! 
 

Não descerá... que o riso nunca dura 
mais que um momento! e só a Dor sem fim 

enche as almas de trevas e amargura! 
Não descerá... porque até mesmo enfim, 

 
quando o ventre das mães — a dura guerra 

da Espécie contra o Ser consciente, visse 
e, vencendo-a, infecundo, sobre a Terra 

nada mais produzisse, 
 

— a evolução da estranha, intima essência, 
que as coisas para a Vida erguendo vem, 

fá-las-ia nascer para a Consciência 
e nasceriam para a Dor também! 

 

 
 

SÂNDALO 
 

Sândalo, aroma moreno e quente, 
cheiro que fala, 

cheiro que canta, quando se exala, 
canções do Oriente; 

 
voz de perfume, que lembra os gozos 

dos levantinos 
serralhos, onde beijos divinos 

chiam, gostosos...  
 

Sândalo, meigo perfume agreste 
que toda a sua 

pele de deusa, sublime e nua, 
circunda e veste; 



39 

 

 
sândalo, agora que eu não a vejo 

fala-me dela: 
a meus ouvidos a voz revela 

do seu desejo...  
  

Dize-me que riso, dize-me que anseio, 
que pensamento 

faz que palpite neste momento 
seu morno seio...  

 
Diz-me e procura da tua essência 

na suavidade 
ver se minoras toda a saudade 

por esta ausência...  
 

Sândalo, aroma moreno e quente, 
cheiro que fala, 

cheiro que canta, quando se exala, 
canções do Oriente. 

 

 
 

MEIO-DIA 
(A Luís Delfino, o Mestre) 

 
Vibra a luz no zênite... É meio-dia. O espaço 

arde em chamas. O mar, como a arquejar do esforço, 
parece erguer, tremendo, uma armadura de aço; 
— cada malha a luzir acende um sol no dorso...  

 
Corvos pairam muito alto: uns traços simplesmente...  

Saem do solo em fogo hálitos inflamados. 
De uma floresta ardida, ao longo da vertente, 

erguem-se, nus, aos céus os troncos encarvoados...  
 

O estio abrasador queimou toda a verdura: 



40 

 

cobre o despojo seco o vasto campo infindo...  
Tudo caiu... Nem mesmo uma brisa murmura, 

melancolicamente as folhas sacudindo...  
 

Nada... nem um rumor... Sobre a terra parece 
que a maldição da luz devastadora, passa...  
À limpidez do azul sobe, como uma prece, 

quase ao cimo de um monte, um rolo de fumaça...  
  

Sobe como a pedir se o Sol, o deus sagrado, 
queimando o Mundo enfim, à Vida nos arranca...  

Sobe... Pia, distante, um gavião esfaimado...  
Sobe... Foge no mar, longe, uma vela branca...  

 

 
 

MOTIVOS DE VALSAS 
 

Tournez, tournez, feuiles mortes sur 
le chemin du néant. 

 

A. Silvestre (Motifs de valses). 
 

Folhas caídas, que a brisa leva, 
que a brisa arrasta nos torvelinhos, 

enquanto, triste, pelo ar se eleva 
coro de gritos de aves sem ninhos, 
sentindo perto da noite a treva...  

 
Na cadencia de um som doce e brando 

passe a valsa os anéis enrolando...  
 

Flocos de neve que, lento a lento, 
por sobre os campos o céu espalha; 

prantos gelados do firmamento 
cobrindo a terra de alva mortalha, 

que açoita, aos uivos, do Norte o vento...  
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Na cadência de um som doce e brando 

passe a valsa os anéis enrolando...  
  

Ululo imenso das vagas frias 
cortando as noites, onde, queixosas, 

batendo o dorso das penedias, 
das mais pungentes mágoas chorosas 

salmeiam, graves, as litanias...  
 

Na cadência de um som doce e brando 
passe a valsa os anéis enrolando...  

 
Farfalho à noite das longas franças 
de altos ciprestes, onde, magoadas, 

almas de moças e de crianças 
das alegrias nunca provadas 

gemem, perdidas, as esperanças...  
 

Na cadência de um som doce e brando 
passe a valsa os anéis enrolando...  

 
Tosses de peitos tuberculosos, 

quase sem força, quase sem vida, 
morrendo à fúria dos loucos gozos 

sempre queimados da ânsia insofrida 
de novos sonhos luxuriosos...  

 
Na cadência de um som doce e brando 

passe a valsa os anéis enrolando...  
 

Leves nas sombras os murmúrios 
em que nos lábios dos solitários 

saem da febre nos calafrios, 
preces de beijos imaginários, 

jaculatórias de desvarios...  
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Na cadência de um som doce e brando 
passe a valsa os anéis enrolando...  

  

 
 

AQUARELA 
(Em frente a uma de Américo Lopes) 

 
É meio-dia. Multidões esparsas 

de brancas nuvens pelo azul pousadas, 
são como bandos de nitentes garças, 

em revoadas...  
 

Longe, no vago do ambiente morno, 
alta cadeia de elevados montes 

fecha com a linha de sutil contorno 
os horizontes...  

 
Repousa a casa... Das dormentes calmas 

eis o momento delicioso e brando...  
Das bananeiras as compridas palmas 

tremem arfando...  
 

Todo o monótono acarneiramento 
das vagas soltas pelo mar a fora 

como rebanho de queixoso armento, 
balando, chora...  

 

 
 

A PERNAMBUCO 
(Trecho de um panfleto escrito em 1889) 

 
Leão, leão indômito do Norte, 

que Dalila cortou-te a juba espessa? 
onde aprendeste, no temor da morte, 
a vergar, curva e trêmula, a cabeça? 
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onde encontraste pela tua história 
tanta vileza, tanta covardia? 

onde esqueceste a heroica louçania 
da coroa de Glória? 

 
Tu, que rugiste ao fogo das batalhas, 

pronto à luta dos bravos — bravo e altivo — 
em que lençol de lodo hoje amortalhas 

teu antigo valor, leão cativo? 
Nada resta em teus músculos de ferro 

da força que as prisões quebra no embate 
Dorme em teu peito de aço — do rebate 

o formidando berro? 
  

Levam-te os histriões de feira em feira, 
domado, a fronte baixa, o olhar choroso 
Dizem: — “Foi ¡esta a fera brasileira...  

Hoje é mais dócil do que um cão medroso!” 
Dizem... E, em tuas ancas apontando 
os vestígios dos látegos sangrentos, 

fazem que os vás seguindo a passos lentos, 
manso, curvo ao seu mando. 

 
Que sobressalto iria pelas campas 

onde dormem os ossos dos valentes, 
se pudessem, erguendo as frias tampas, 

ver os seus miseráveis descendentes! 
Talvez... talvez os vermes que devorem 

algum resto do fúnebre despojo 
— eles: a última expressão do nojo — 

talvez de nojo corem! 
 

O solo antigo das legiões de bravos, 
perdendo a seiva que os heróis nutria, 
hoje — senzala de boçais escravos — 
planta de opróbrios alimenta e cria. 
Tudo passou... Tudo varreu o fado 



44 

 

do que na terra dos campeões foi grande! 
Nenhuma chama de valor expande 

seu brilho imaculado! 
 

Brilha, Estrela da Pátria! É tempo agora. 
Raia por sobre as nossas nobres frontes! 
Mostrando o berço de uma nova aurora, 

enche da luz da glória os horizontes!  
Brilha! Desfaze à tua claridade 

todo o negror da covardia nossa! 
Faze que a teus raios, vitoriosa, possa 

surgir a liberdade! 
 

Ergue-te e clama! Farfalhar de matas, 
mugir de vagas sacudindo o dorso, 

todo o sonoro estrondo das cascatas, 
das tempestades todo o rude esforço 

— ergue-te e clama! — sobre tanto grito, 
teu grito apenas se ouvirá troando! 
De novos bravos surgirá o bando 

do teu torrão bendito! 
  

 
 

NA TREVA 
 

Cai a noite... Lento e lento, 
por sobre os prados e os montes 

da sombra o crepe cinzento 
rola, enchendo os horizontes. 

 
Nem um sussurro de brisa, 

frolando em adejo vago 
as águas mansas do lago, 
o claro espelho lhes frisa...  

 
Nem um sussurro... No espaço, 
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somente de quando em quando, 
cruza num rápido traço 

a asa de uma ave voando...  
 

Cai a noite... Mansa e mansa 
uma tristeza se eleva...  

Toda a envolver-se na treva, 
a Natureza descansa...  

  
Mudas e leves, nas sombras 

as borboletas incertas 
pairam por sobre as alfombras, 

batendo as asas abertas...  
 

Noite quase... Dos lampiros 
adejam fulvos cardumes...  
Sobem fortes os perfumes 
dos cálix branco dos lírios. 

 
Na sombra trágica e bela 

cessou do oceano o lamento...  
De lado a lado, se estrela 

todo o azul do firmamento...  
 

Calma... Silêncio... Sossego...  
Onde da vida os rumores? 
Acaso as mágoas e as dores 

dormem da noite ao conchego? 
 

Quem pode de humanos peitos 
sondando a atroz desventura, 

ver de que lutos são feitos 
os lutos da noite escura? 

 
Sossego, silêncio e calma: 
tudo ilude, tudo mente...  

Quem diz a mágoa que sente 
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neste momento minh’alma?  
 

Que dor o ver-me no mundo 
desamparado, sozinho, 
sem um afeto profundo 
órfão de todo o carinho! 

 
Que dor o lembrar-me agora 

que ao braço de outro pendida, 
talvez a amante querida 
passeie rindo nest’hora! 

 
Que dor cruel! E, no entanto, 

sorvo do ciúme o veneno 
sem que o vestígio do pranto 

me marque o rosto sereno. 
 

Faço o que faz neste instante 
toda a imensa natureza 

sei ocultar a tristeza: 
sob o mais calmo semblante. 

 

 
 

PARA UM QUADRO 
(No álbum da Exma. Sra. D. Ida de Castro) 

 
Na vastidão imensa da campina, 

jaz um touro por terra, inanimado. 
Ao descer, esta tarde, da colina, 

velho e sem forças, sucumbiu, cansado. 
 

Passa a aragem da noite, mesta e fina, 
sobre o enorme cadáver regelado...  
Como folha de espada diamantina, 
brilha, distante, a lâmina do arado...  
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Tristes — em triste e desolado choro — 
babando em fios, que o luar aclara 

como feixes de prata reluzente, 
 

os bois, em torno, em doloroso coro, 
— na noite calma, sob a lua clara — 
mugem soturna, lastimosamente...  

 

  
 

A UMA DESCONHECIDA 
 

De onde vens tu? Evoco-te, formosa, 
e a meu apelo, rápida, apareces. 

Chegas talvez da pátria nebulosa 
do Sonho, onde ouves minhas doidas preces... 

 
De onde vens tu, que na minha alma ansiosa, 

de dia a dia, mais soberba cresces 
e, se te busco, lúcida, radiosa, 

sempre de longe vens, de longe desces? 
 

De onde vens tu, que habitas tão distante 
e tão perto de mim, que, a cada instante, 
estás e não estás ao lado meu, sorrindo! 

 
De onde vens eu não sei, visão bendita...  

Eu sinto apenas, dentro em mim, que habita 
alguma coisa do teu rosto lindo...  

  

 
 

PALMARES 
(A Valentim Magalhães) 

 
(...Os negros fugidos ao cativeiro acampavam nos Palmares, colina 
plantada de cacaueiros. A luta foi breve, mas a resistência foi heroica. Os 
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portugueses, vencendo, reescravizaram os prisioneiros. O Zumbi, o chefe, e 
poucos mais, preferindo a morte à servidão, suicidaram-se, atirando-se de 
um alto monte...) 

 
Trom de peleja... Negras, pelos ares, 

bate as asas de crepe o anjo da Morte...  
Matilha de arcabuzes, rouca e forte, 
atroa os ínvios cerros dos Palmares. 

 
Quem vence? A Liberdade? O cativeiro? 
— Se o cativeiro, troquem por cipreste 

o legendário galho de loureiro, 
que a frente ao vencedor enrama e veste! 

 
São bem poucos os bravos que, fugindo 

da escravidão aos látegos funestos, 
rugem, lutando, em desespero infindo, 

da batalha febril nos doidos estos. 
  

Poucos... mas lutam pela Liberdade! 
E a Liberdade, quando o sangue inflama, 

ateia do combate à claridade 
em cada glóbulo um cendal de chama! 

 
Lutam... Gritos perpassam... Surdamente 

estouram armas, alto, na montanha...  
Dos cacauais todo o folhai virente 

treme ao fracasso dessa grita estranha...  
 

Lutam... Lutam ainda... A Guerra custa 
a decidir a trágica injustiça, 

quando há de um lado a fé nobre e robusta 
e, do outro lado, a febre da cobiça! 

 
Decresce a fúria... Os gritos e rumores 

passam mais de vagar no vento brando...  
— Súbito, estrugem alto os vencedores. 
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halalis de triunfo, clarinando...  
 

*** 
 

Tinha acabado a pugna... A Vitória, 
num sinistro adejar, negra e sombria, 
pingou de lodo as páginas da História 

naquele triste dia! 
 

Fosse menor a pátria em que vivemos!  
Sucumbissem as Quinas muito embora! 
Mas os Livres, da Guerra nos extremos, 

vencessem nessa hora! 
 

Deles, por isso, a face encarvoada 
brilha como a de heróis à luz da fama 

e há na luza bandeira desdobrada 
largas nódoas de lama...  

 
*** 

 

Noite. Fugiam... Cinco ou seis apenas: 
um punhado de bravos, a que a morte 
menos assusta que a humilhante sorte 
dos cativos, vergando a duras penas. 

 
Fugiam, tristes. Uma só palavra 
não lhes saía da cerrada boca. 

— E que palavra reproduz a louca 
angústia enorme, que em seus peitos lavra?! 

 
Iam subindo por um alto monte...  

De quando em quando, ao cacaual fremente 
os olhos alongavam tristemente, 

sondando a extrema curva do horizonte: 
 

—... rolos de fumo... chamas pela noite, 
lambendo o espaço, rubras, amarelas, 



50 

 

... voz de alarma de roucas sentinelas, 
arrastadas do vento pelo açoite...  

 
... como em visão de bruxas e de fadas, 

como em sabbat de velhas feiticeiras, 
enxergavam-se em torno das fogueiras 

sombras, por seus clarões ensanguentadas...  
  

Andava a orgia lá por baixo. O vento 
trazia, às vezes, orvalhado em pranto 

nas loiras asas de um festivo canto 
o som dorido de cruel lamento...  

 
*** 

 

Quando o grupo chegou ao cimo da montanha, 
estacou, silencioso. Uma expressão estranha 

vincava em cada rosto um traço de amargura, 
 

Astros: gotas de luz, da etérea curvatura 
pingavam, marchetando o céu calmo e profundo. 

Do alto, nem um rumor! nem luz se via! 
O mundo 

jazia amortalhado em uma treva espessa...  
Mal de um pico distante a esfumada cabeça 

ao poente, sobranceiro, um alto monte eleva, 
tapando a luz, manchando a treva de mais treva, 

figurando no espaço a gorja escancarada 
de um túnel colossal...  

Nem um ruído... Nada...  
Pesa cada vez mais um silêncio infinito...  

 
De súbito, a vibrar, alto, estridulo grito, 
imitando o morder da lima sobre o aço, 

no escuro, asperamente atravessando o espaço, 
corta a noite— e um morcego, as asas desdobrando, 

faz correr pela sombra um sopro leve e brando...  
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Houve no estranho grupo um frêmito de susto.  

Como acordado a um sonho, o chefe, o mais robusto 
dos fugitivos, teve um brusco movimento 

e, em vão, tentou falar...  
 

Mas, sob o firmamento, 
o que não disse a voz, presa à garganta, disse-o 

um soluço de dor... Fitando o precipício, 
largo aberto a seus pés, àqueles nobres bravos 
surgiu a mesma ideia. Haviam sido escravos, 

a mourejar de dia, a soluçar à noite 
acurvados ao jugo aviltante do açoite,  

sem pátria e sem amor, mais vis que os cães sem dono, 
que ao menos livremente erram ao abandono! 

Eis que um dia, porém, a liberdade veio 
sacudir-lhes de gozo o desgraçado seio 
e o voo santo e bom das loiras alegrias 

aclarou-lhes, pairando, as estradas sombrias 
por onde tinham vindo. Ao solo dos Palmares, 

livres, foram pedir hospitaleiros lares 
e encontraram de novo a ventura na terra. 

Hoje, porém? 
Sinistro, o anjo negro da guerra, 

como o da Bíblia, outrora, ao homem condenado, 
atirava-os por entre as sombras do Passado 

da férrea Escravidão à dura gargalheira! 
 

Ao lembrarem assim a sua vida inteira, 
lançaram-se, a chorar, num apertado amplexo...  

Das estrelas no céu ao trêmulo reflexo, 
viu-se aos pés do Zumbi, o chefe, — mudamente 

cada qual se ajoelhar e beijar-lhe tremente 
a mão calosa é rude. 

 
Altivo, erguendo o braço, 

ele, na negridão do silencioso espaço, 
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fez o gesto solene e grave, que abençoa...  
 

E na noite, que a treva, atra e densa, povoa, 
enxergou-se do cume um corpo, que, caindo, 

veio, morto, rolar pelo chão. E, seguindo 
aquele exemplo audaz, o grupo dos guerreiros 

— grupo calmo de heróis firmes e sobranceiros — 
nem um momento mais pôde hesitar: — rolaram 
todos, — todos no abismo os corpos atiraram...  

 
*** 

 

Quem dos Livres não sinta o sol brilhante e puro 
a fronte lhe inundar de viva claridade 

e não o espere ver nas sombras do futuro 
— saiba que tal caminho — ousado, mas seguro — 

vai ter, num ponto só, à Morte e à Liberdade! 
 

 
 

EM UM LEQUE 
 

Senhora, eu não serei como esses sacerdotes, 
que o “coro dos punhais” cantam nos Huguenotes, 

padres torvos e maus, sedentos de rancor...  
Por isto, eu lhe não deito a bênção de meu Verso 

neste leque — punhal elegante e perverso, 
com que eu sei que fará mil vítimas de amor! 

  

 
 

ESQUECIDO 
(A Figueiredo Coimbra) 

 
Pela extensão poeirenta do caminho 

em vão o meu olhar se estende e cansa! 
Nem de uma carta a mínima esperança! 
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A mínima esperança de um carinho! 
 

Quem se lembra de mim? — Aqui, sozinho, 
minh’alma em sonhos de pesar se lança...  

Uma tristeza desolada e mansa 
vem constringir-me o espírito mesquinho...  

 
E, enquanto o sol desponta e vibra e morre, 

apenas sinto a brisa, que percorre 
o prado imenso e, ao perpassar, sonora, 

 
ondula os rasos capinzais frementes, 

como se um bando verde de serpentes 
fosse emigrando pelo campo a fora...  

  

 
 

ASTROS E SONHOS 
 

Todas as noites, lento e grave o passo, 
corre de um anjo a sombra encantadora, 

plantando a eterna sementeira loura 
nas amplidões do constelado espaço...  

 
Todos os dias, dentro em mim, desperta 

um novo sonho, uma quimera nova; 
sopro de alento o coração renova, 

pronto à ilusão de uma ventura certa...  
 

Mas, no entretanto, quando vem a aurora, 
todos os astros pelo azul fenecem 

e na minh’alma, quando as trevas descem, 
o ardor dos sonhos a morrer descora...  
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LEMBRANÇAS 
(De um dia de sangue) 

 
(“... A bala o havia alcançado nas proximidades da Rua Direita. Levado 
para a farmácia Silva Araújo, aí recebeu os primeiros cuidados do Dr. 
Honório Vargas e outro médico presente, que fizeram o possível para salvá-
lo. Infelizmente, todos os esforços foram malogrados. Tempo depois, o 
pequenino veio a morrer”) 
 

Notícia de um jornal diário. 
 

São dez horas da noite. O canhão de momento 
a momento, rouqueja em cima da cidade; 
muge num formidando ululo lutulento, 

que espalha uma profunda e trágica ansiedade. 
 

Esta tarde, ao cruzar uma rua sombria, 
vi um grupo, trazendo um corpo inanimado 
e segui, p’ra saber quem fosse o desgraçado, 

cujo sangue da rua as calçadas tingia. 
  

Era um menino. Tinha uns dez anos — se tanto, 
um corpo sem vigor, um aspecto mesquinho; 

mas ninguém pode crer que pavoroso espanto 
lhe havia decomposto o lívido rostinho! 

 
 Um estertor sem nome o sacudia todo; 

sangue havia nas mãos, no rosto, sobre o peito...  
E esgazeado, e febril, e de terror desfeito, 

seu olhar confessava um sofrimento doido. 
 

Fora na testa a bala. Havia aí, saindo, 
uma hérnia de sangue e cérebro amassados; 

dois médicos em torno olhavam-no, sentindo 
que o desfecho fatal tinha instantes contados. 

 
Mal vinha de transpor o limiar da vida 
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— uma vida talvez de glórias e ventura — 
e súbito, ao passar, de negra sepultura 
abria-se-lhe, aos pés, a porta sem saída! 

 
Que olhar! que olhar de dor! Era preciso a gente 

vê-lo, para poder medir sua agonia! 
— Lia no nosso rosto a sentença inclemente 

e era horrível notar a expressão que assumia! 
 

Sua boca não tinha uma queixa, um gemido: 
só se ouvia ofegar o peitinho arquejante...  

Mas o olhar, mais que tudo, o olhar agonizante 
era o grito maior, que eu jamais tenho ouvido. 

 
Ao acabar de ver essa criança morta, 

quando meu filho veio, estendendo-me os braços, 
esperar-me, a sorrir, da minha casa à porta, 
— apertei-o a chorar entre beijos e abraços. 

 
Ah! maldito o que açula os horrores da guerra! 

Maldita essa ambição de poderio e mando, 
que, para levantar seu domínio execrando, 

sangue e pranto de irmãos faz correr sobre a terra! 
 

 
 

PEDINDO JAULA...  
 

Nada te falta, perigosa fera...  
Do teu corpo na graça leve e fina 
tu tens o mimo, a sedução felina 

das langues curvas de sensual pantera...  
 

Como o da águia real que aves lacera 
tens o colo de alvura peregrina...  

Mora a noite em teus olhos, a assassina 
noite, onde o crime como um rei impera...  
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Sangue dos sonhos meus, que vão em bando 

na tua boca fenecer sangrando, 
há no teu lábio, de vermelho tinto...  

 
E se as garras até alguém em vão 

procura em ti, — é que só eu as sinto, 
profundamente, no meu coração...  

 

  
 

BANDEIRANTES 
(A Tomás Delfino) 

 
O clarão da alvorada, lento a lento, 
dos picos do levante se desfralda. 
À dúbia luz, o vasto firmamento 

é como enorme e pálida esmeralda. 
 

Anda um pressentimento de rumores 
na quietação silente da floresta. 

Da ramaria espessa em cada fresta 
coa a manhã os tímidos alvores. 

 
A cabeça de um deus guilhotinado 

surge enfim dos rubentes horizontes: 
rola-lhe o sangue quente e avermelhado, 
tingindo os vales, colorindo os montes...  

 
Tudo desperta. A passarada viva 

rompe dos ninhos, sacudindo trilos...  
Rolam regatos mansos e tranquilos 

.leve canção mimosa e fugitiva...  
 

O gotejo monótono do orvalho 
— lúcida poeira de astros multicores — 

pinga de cada umedecido galho, 
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irisando as campânulas das flores. 
 

Vozes... sussurros... ave, que recorta, 
de asas abertas como negros traços, 

a ampla serenidade dos espaços, 
que a luz clara do sol banha e conforta...  

 
Como joias de esplêndido tesouro 
de uma visão de benfazeja fada, 

pendem dos cajueiros frutos de ouro 
entre as folhas de cor ensanguentada...  

 
As arapongas em terríveis gritos 

estridulam alarmas de guerreiras...  
Os cocurutos brancos das paineiras 
tremem, como cabeças de velhitos...  

 
Batendo a cauda, as ancas ondulosas 

sob o pelo sedoso e luzidio, 
feras, por sobre as folhas rumorosas, 

pisam com passo lépido e macio...  
 

Os farrapos de nuvens pelos ares 
vão se tornando cada vez mais vagos 

e sobre a superfície azul dos lagos 
boiam, brancos, os brancos nenúfares...  

 
Voo de anus perpassa em negro bando, 
aos pios, a asa aberta... Nos caminhos 
as pombas-rolas se detêm ciscando, 

leves, com a ponta rósea dos biquinhos...  
 

Dos cálices de alvíssimo veludo, 
que levantam à luz, imaculados, 

sobe o aroma dos lírios nos valados, 
embalsamando, perfumando tudo...  
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Confundidas em grupos irrequietos, 
soltos à brisa em turbilhão fremente 
— asas de flores, pétalas de insetos 

voam nos ares indistintamente...  
 

O sol penetra pela mata a dentro. 
Apontam... passam... somem-se, distantes, 

homens de aspecto audaz... São bandeirantes 
que vão buscando dos sertões o centro. 

  

 
 

DIGITALIS PURPUREA 

(Madrigal terapêutico) 
 

Das digitalis rubras no teu lábio 
há talvez mais do que a vermelha cor, 
deve haver dos teus beijos no ressabio 

um veneno letífero e traidor. 
 

Como o da flor de cálix purpurino, 
igual na forte e venenosa ação, 
da tua boca o vírus assassino 
deve atacar o nosso coração...  

 

 
 

EM 14 DE JULHO DE 1889 
 

Pois que soa há cem anos, rija e grande, 
a voz augusta da Fraternidade, 
e o rutilo fulgor da Liberdade 

sobre o mundo se expande; 
 

pois que somos da pátria dos condores 
e que os temos do azul nas amplidões 
para mostrar da altura os esplendores 
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aos nossos corações; 
 

e pois que somos moços, pois que somos 
os herdeiros do heroico Tiradentes 
e sentimos do sangue dos valentes 

os terríveis assomos, 
 

— é de covardes vilania e crime 
não jurar — sacratíssimo dever! — 
ou a República aclamar, sublime, 

ou por ela morrer! 
  

A Vitória há de vir! — Ela conhece, 
conhece bem os corações dos bravos; 

dos mercenários batalhões de escravos 
não ouve a infame prece! 

 
Se for mister o sangue — pouco importa — 

— temos sangue demais para lhe dar; 
À fé que nos alenta e nos conforta 

nada pode assustar! 
 

Podes descer, fanática princesa, 
a abrir os calabouços dos bandidos, 

podes sujar a cauda dos vestidos 
do lodo na torpeza, 

 
podes mesmo, entre o brilho das navalhas, 

ao nosso encontro, destemida, vir...  
Podes... Por mais traições de que te valhas, 

não se ilude o Porvir! 
 

E o porvir somos nós: a Mocidade! 
E a Mocidade é sempre vencedora! 

Saberemos erguer triunfadora, 
em breve, a Liberdade! 
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Então, Águia da França, a asa robusta 
do condor brasileiro, há de, afinal, 
poder levar-te a saudação augusta 

de um povo fraternal! 
 

Mas se, antes disto, alguém na praça pública 
rolar ferido por um crime infando, 

esse — quem quer que seja! há de, tombando, 
gritar: Viva a República! 

  

 
 

CANÇÃO DE ALVORADA 
 

Para acordar-te quando venha o dia, 
rompendo à luz da aurora, 

sei de uma doce e lânguida harmonia 
de uma canção sonora...  

 
Hás de escutá-la, mágica, vibrando 

sobre o teu corpo em flor, 
desenrolada num gorjeio brando 

de carícias de amor! 
 

Hás de senti-la longamente, em beijos, 
cantar na minha boca 

a suplica fremente dos desejos 
da paixão a mais louca! 

 
Toda a tua epiderme branca e fina, 

sedenta de prazer, 
há de, ao calor dessa canção divina, 

de gozo estremecer...  
  

E sentindo-te sempre tão querida, 
tão calma hás de acordar 

que há de em vão a teus pés rugir na vida 
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da Dor o escuro mar! 
 

 
 

VIAJANTES 
(A Gastão Bousquet) 

 
Cai o sol... Mata virgem. A arcaria 

das folhas treme compassadamente...  
Do céu por entre a espessa ramaria, 

vê-se, em manchas, o glauco transparente...  
 

Chovem da mata secos estalidos: 
— ramo que cai ou folha que se pisa...  

Mal a carícia tépida da brisa 
sacode os fios dos cipós pendidos...  

 
No bocejo sombrio da lagoa 

colhem as asas brancas lentamente 
os nenúfares sobre as quais revoa 

dos mosquitos o coro impertinente...  
 

Pela esteira cinzenta do caminho 
pássaros pulam, leves e tranquilos...  

Outros, ruflando as plumas em pipilos, 
chegam, cantando à tepidez do ninho...  

 
Anda um perfume pelo bosque inteiro...  

Brancas, juncando o chão, brancas e finas, 
abrem-se as flores mil do cajueiro, 

mesclando o cheiro ao cheiro das resinas...  
 

Nas amplidões do firmamento baço 
a sombra— polvo escuro — estende e corre 

os tentáculos negros pelo espaço, 
sugando a luz, que pouco a pouco morre...  
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Vem a treva pesando, lenta e grave; 
lento e grave, o silêncio vem pesando...  
Não há dos bosques no sussurro brando 

mais que das folhas o rumor suave...  
 

Noite. Os astros apontam cintilantes. 
Semelha o vasto céu, de extremo a extremo, 

chão juncado de flores chamejantes, 
para a passagem de algum deus supremo...  

 
Treva densa. Silêncio... Voz sonora 
turba de súbito o sossego infindo: 

— são viajantes que vêm... que vão seguindo...  
que vão cantando pela estrada a fora...  

  

 
 

INVENCÍVEL 
(Edmond Haraucourt) 

 
Mulher, tu, a quem deu tanto e tão pouco a sorte, 

deixa o nosso destino insultar-te a vitória 
e, ao sentir o clamor, que contra a tua glória 

nós erguemos — domina, avassalando a morte. 
 

Reina! Tu és o asilo único, o único norte! 
És o Letes, que apaga as mágoas da memória! 

Alvo da nossa vida, aurora promissória,  
por ti — o homem sonhou ser um deus calmo e forte! 

 
Mesmo a sofrer, da dor nos transes mais supremos, 

podemos te negar e escarnecer — podemos 
a teus pés não curvar o joelho rebelado: 

 
basta que do teu corpo um pouco se desvende, 

logo a nossa razão, perdida, se desprende 
como o voo, a fugir, de um pássaro assustado! 
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SALMO 
(A Filinto de Almeida) 

 
Eu sinto que a Loucura anda rondando 

o meu cérebro exausto e fatigado. 
Das Alucinações o torvo bando 

dança no meu olhar negro bailado...  
 

Chega-te, doce Amiga! mas não tragas 
tristes visões de fundas agonias: 
antes as minhas vê se tu esmagas 

nas tuas brancas mãos, magras e frias! 
 

Deusa! Senhora! Mãe dos desgraçados! 
Consoladora da Miséria Humana! 

que eu não escute da Razão os brados 
ó Minha Nobre e Santa Soberana! 

 
Dize às matilhas de teus Pesadelos 

que estraçalhem nos dentes os meus sonhos! 
que matem! que espedacem meus anelos! 
meus desejos mais santos! mais risonhos! 

  
 Para arrancar este cruel tormento, 
que na minh’alma desolada mora, 

extirpa-me este cancro: o Pensamento, 
que em martírios horríveis me devora! 

 
Que não fique uma ideia — uma que seja! 

Mata-as como serpentes venenosas! 
Enche de paz e sombra benfazeja 

do meu cérebro as células trevosas! 
 

Que a sensação gostosa de vazio, 
que há de meu crânio às vezes nos arcanos, 
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o torne como o cárcere sombrio 
de um castelo deserto, há milhões de anos! 

 
E andem por fora as loiras primaveras, 

ou do inverno os horrores soluçante 
quando, através das grades, como às feras, 
me mostrarem no hospício aos visitantes, 

 
eu não tenha em meus olhos apagados 

o mais frouxo clarão de inteligência, 
átona a face, os lábios afastados 

num sorriso boçal de inconsciência...  
 

E eles, vendo-me rir, julguem com pena 
que, atrás de um sonho, meu olhar vagueia, 

sem notar que minh’alma jaz serena, 
às alegrias como a tudo alheia. 

  
Calino e insensível, p’ra falar ao mundo 
jamais haja uma frase em minha boca! 
E, quando a voz escape-se do fundo 

de minha goela — pavorosa e rouca — 
 

à hora em que do mar o undoso açoite 
batendo a encosta, rijo, tumultua, 

que, estridula, cortando a fria noite, 
seja como a de um cão, uivando à lua! 

 

 
 

NUM ÁLBUM 
 

Eu não preciso repetir-lhe agora 
o que lhe mostra o espelho todo dia: 

— dizer que o seu olhar fulge e radia, 
— dizer que a sua boca é cor da aurora. 
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E a que viria aqui, Minha Senhora, 
qualquer lisonja, se a lisonja é fria 

ante a sua beleza que extasia 
todo aquele que nela o olhar demora? 

 
Nem busco aos versos imprimir a norma 

dos grandes mestres de correta forma: 
não tenho força para aqui domá-los. 

 
Quero somente — e é desmedida glória — 

que me guarde num canto da memória, 
no anonimato humilde dos vassalos. 

 

  
 

SISÍFO 
(Ao Dr. Dermeval da Fonseca) 

 
... “Cada dia, que vem, tenho a esperança 

de ver se acabo a inexorável pena, 
que — há séculos sem fim — como vingança, 

o ódio dos deuses contra mim ordena. 
 

Em vão espero! Minha mão se cansa 
a pedra ao alto a levantar, serena; 

nem mesmo o cimo do declive alcança, 
a novo esforço meu vigor condena! 

 
Não suponhais talvez que me consola 

ser leve o peso que meu braço rola, 
ser pequenina a altura a que o levanto. 

 
É outro — e mais cruel — o meu desgosto, 

porque o monte, que eu subo — é vosso rosto...  
porque a pedra, que eu ergo — é vosso pranto... ” 
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VERSOS DE AMOR 
 

Paixão? Loucura? Que palavras podem 
dizer os desvarios, que sacodem 

do nosso peito a mentirosa calma, 
quando por diante nós ela desliza, 

e indiferente e descuidosa pisa 
os anseios mais puros de noss’alma? 

 
Quando ela passa, um toque de rebate 

soa nos corações; 
dentro de cada peito as asas bate 

um tropel de canções! 
 

Como alguém que ao seguir pelos caminhos 
onde saltam brincando os passarinhos 
faz que eles voem, ao sentirem passos, 
quando ela segue, um sopro de desejos 

levanta em nós a tentação dos beijos, 
a tentação dos lúbricos abraços...  

  
Polvo de luz, o seu olhar estende 

tentáculos sutis 
e almas e corações domina e prende 

em seus raios febris...  
 

A ondulação voluptuosa e mansa 
de um corpo de mulher e de criança 
leva-a, como embalada docemente...  

Cantam salmos de afeto em torno dela...  
Cada gesto murmura: — “Como é bela!” 

— “Como eu a adoro!” — cada peito sente! 
 

Num desfolhar de pétalas sonoras, 
em arrulhos de amor, 

hão de as palavras deslizar, canoras, 
da sua boca em flor...  
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Na voz, pairando no ar, hão de em cardumes 

os turbilhões de Beijos e Perfumes 
azas abrir, num murmúrio brando... 

E há de se ouvir como que um som de prece 
de algum coro de arcanjos, que descesse 

jaculatórias de paixão rezando...  
 

 
 

PARA NÃO FAZER UM MADRIGAL...  
 

É bem de ver que aqui, Minha Senhora, 
não posso, como era costume dantes, 

fazer-lhe um desses madrigais galantes, 
cuja ousadia não se atura agora. 

Para contar assim — fato sabido — 
que é um mimo de graça e de beleza 

não me atrevo a dizer-lhe, com certeza, 
que tentaria o próprio deus Cupido. 

 
Pobre deus desprezado! 

Neste instante, 
até mesmo o seu nome esqueceria, 

se não tivesse tido, noutro dia, 
um sonho extravagante. 

Calcule: 
Era no Olimpo. Reunidos 

em assembleia, os numes poderosos 
ouviam, atenciosos, 

de Cupido os reclamos e pedidos:  
 

“— Já não sou mais — dizia — lá no mundo 
o deus conquistador que dantes era; 
já mais forte o poder agora impera 

do humano egoísmo, cínico e profundo. 
Às minhas setas chama a humanidade 
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brinquedo de ridícula criança; 
meu arco já nem fere, nem alcança 
dos peitos sem amor a crueldade. 

 
No escudo de Minerva, outrora, havia 

uma arma singular: era a figura 
de Medusa, tão trágica e sombria, 

que a sua estranha e negra catadura 
bastava a qualquer um, assim que a via, 

para, vencido de um terror sagrado, 
por terra se rojar, aniquilado. 

 
Pois bem: eu quero uma arma vitoriosa, 
que tudo assim ao meu poder reduza: 
que seja um rosto, como o de Medusa, 

mas Medusa de amor, meiga e mimosa. 
Vença ao chegar! Imponha-se, altaneiro, 

pelo olhar, pelo gesto, pela graça! 
Talismã da beleza — a todos faça 

da sedução cair no cativeiro...  
— Deuses, tal é o meu desejo ardente.” 

 
Ao dizer isto, o louro deus calou-se. 

Fez-se um silêncio. 
Em voz plácida e doce, 

Jove então lhe volveu, calmo e descrente: 
 

“— Não serei eu que o teu pedir rejeite...  
Certo, o meio é sagaz; mas não atino 

onde possas achar tão peregrino 
rosto que, assim, o teu escudo enfeite, 

se até de tua mãe à formosura 
a humanidade já resiste agora...  

Busca, entretanto, algum — e sem demora, 
terás o que teu voto hoje procura.” 

 
Fez-se então pelos céus um alarido 
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de propostas, de nomes e de ciúmes. 
Mas entre as discussões e entre os queixumes, 

ninguém pôde agradar ao deus Cupido. 
 

Nisto, porém, meu sonho foi cortado 
— sonho que mesmo agora, neste instante, 

eu não sei de que ideia extravagante 
possa dentro de mim ter germinado: 

ninguém pensa, hoje em dia, 
nos velhos deuses da mitologia...  

 
Mas como um sonho, quando nos abala 

volta, às vezas — bizarra coincidência! — 
há de perdoar a minha impertinência, 
se, tal acontecendo, ousar lembrá-la. 

Verá que as lutas e a rivalidade 
em que o ciúme dos deuses se consome 

cessará por encanto — do seu nome 
ante a sublime e excelsa majestade, 

dando em tal solução sem mais detença, 
para o litígio esplêndido final...  

 
E, aqui, Vossa Excelência me dispensa 

de deixar neste livro um madrigal. 
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