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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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JÚLIA CORTINES 
 
Desejamos iniciar neste número uma série de biografias das mais 
talentosas poetisas, escritoras ou musicistas brasileiras, para que se 
tornem conhecidas, pois notamos muito a falta de conhecimento 
acerca das mulheres que honraram e honram o Brasil.  
 
Abrimos a série com a poetisa Júlia Cortines, que nos parece, muito 
pouco lida... 
 
D. Júlia Cortines Laxe nasceu em Rio Bonito, no estado do Rio de 
Janeiro, a 12 de dezembro de 1868. Está classificada entre os nossos 
melhores poetas, quer pela métrica impecável e vivi imaginação, 
quer pelo profundo sentimento que reina em suas poesias.  
 
D Júlia Cortines, possuiu uma pena segura, e nas peças de sua lavra 
reconhecemos o seu alto valor artístico. O imparcial crítico Jose 
Veríssimo comparou-a com a célebre poetisa italiana Ada Negris. 
 
Entre os livros de sua autoria notam-se: “Versos e Vibrações”. Entre 
as belas e inúmeras poesias que compôs, destacam-se as duas 
encantadoras e adoráveis que adiante transcrevemos: 
 

EXILADO 
 

Longe a pátria querida. À linguagem das gentes 
Estranho, estranho a toda a alegria e doçura, 
Debalde o céu do exílio ao teu olhar fulgura; 

Em meio à multidão solitário te sentes. 
 

Rolam pelo teu rosto as lágrimas ardentes 
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Da saudade. Que importa? Impassível ou dura, 
Em torno a face vês de cada criatura: 

A impiedade dos maus e dos indiferentes. 
 

Longe o doido prazer da infância turbulenta, 
Longe o sonho que atrai, a esperança que alenta, 

E a materna afeição, de mãos postas, a orar... 
 

Tudo ao longe ficou nesse amado recanto 
Da pátria, onde, através da tristeza e do pranto, 

Vês, tranquilo, se erguer o teto do teu lar... 
 

**** 
 

O DESERTO 
 

O sol queima; o ar sufoca; a infinita celagem 
Do céu resplende sobre o infinito deserto; 
E do vasto horizonte, ao derredor aberto, 

Sopra, como de um forno, uma ardente bafagem. 
 

Nada à flor do areal, quer a distância ou perto; 
E, através da nudez da vazia paisagem, 

Nem sequer a ilusória e efêmera miragem 
Deixa, ao longe, entrever o seu perfil incerto... 

 
Nem o leve ruflar de uma asa; nem um grito, 

Fazendo estremecer o deserto que dorme, 
Como uma flecha, vara a mudez do infinito... 

 
Implacável, o sol, quente e fulvo, dardeja 

Uma luz que, abrasando a solidão enorme, 
No ar, na areia e no céu treme, brilha e flameja... 

 
--- 

"A Sempre Viva", 15 de junho de 1924. 
Pesquisa a adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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VIBRAÇÕES 

 
 
 

À MEMÓRIA DE MEU PAI 
DR. JOÃO BATISTA CORTINES LAXE 

 
 

Je ne veux pas non plus, muette et resignée 
Subir mon engloutissement. 

 
L. Ackermann – Le Cri 

 
 

 
 
 

À MINHA MUSA 
 

Musa, toda a minha alma a tua alma retrata: 
Se rio, o riso entreabre os teus lábios em festa; 

Sofro, e sobre o palor da tua face mesta 
Tristemente o colar do pranto se desata. 

 
Sonho, e a mundos ideais o enlevo te arrebata... 

E o que a minha alma admira, ama, odeia e detesta, 
E ilumina-me o olhar e sombreia-me a testa, 

O teu gesto traduz e a tua voz relata. 
 

Quer te eleves no voo audaz do pensamento 
E vás livre pairar das estrelas em meio, 

Quer te embale de leve um brando sentimento, 
 

Quer estejas alegre, atormentada ou calma, 
É-me grato sentir que dentro do teu seio 
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Vibra o meu coração e palpita a minha alma. 
 

 
 

IN EXTREMIS 
(A Filinto de Almeida) 

 
Vens de longe, trazendo as espáduas curvadas 

Pelo peso da dor e da fatalidade, 
Branco o raro cabelo, as faces engelhadas, 

Trôpego o andar da idade. 
 

Volves agora a vista ao lar onde nasceste, 
Ao tempo que passou, aos transpostos caminhos, 

Aos sonhos que, a voar, inacessíveis, creste 
De tua mão vizinhos... 

 
Vês? O passado está para sempre desfeito, 

A Esperança jaz morta e inteiriçada, e, junto 
Dela, esfria também, na cova do teu peito, 

O coração defunto. 
 

Ai! nada mais trará a essa alma envelhecida, 
E que o frio torpor da indiferença abate, 
Os ardores com que, no começo da vida, 

Se lançava ao combate! 
 

E nunca mais o Amor, com sua dupla face, 
Ora áspero e maldito, ora suave e santo, 
O sorriso, que à boca embevecida nasce, 

Te afogará em pranto. 
 

Da Cólera que vem, sem rebuço e sem peias, 
Livremente ostentar sua audaz energia, 

Já não sentes correr pelas tranquilas veias 
A chama, que corria... 
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A Ilusão a asa abriu, demandando o horizonte 
De vastos céus azuis de auroras radiantes, 

E não mais roçará por tua nívea fronte 
As asas, como dantes. 

 
Do Tempo sob a ação, insensível e lenta, 

A Dor foi se tornando amortecida e calma... 
Como uma árvore que desfolhou a tormenta, 

Nua está a tua alma! 
 

Nem sequer a Saudade – última luz que busca 
O moribundo olhar na agonia suprema – 
Dubiamente alumia essa atmosfera fusca 

De uma velhice extrema... 
 

Só te resta esperar, infeliz, o momento 
Em que desse sopor venha livrar-se a Morte, 

E a outro mundo melhor de paz e esquecimento 
Nas asas te transporte! 

 

 
 

O LAGO 
(A Júlia Lopes de Almeida) 

 
Um pouco d’água só, e, ao fundo, areia ou lama. 
Um pouco d’água em que, no entanto, se retrata 

O pássaro que o voo aos ares arrebata, 
E o rubro e infindo céu do crepúsculo em chama. 

 
Água que se transmuda em reluzente prata, 

Quando, do bosque em flor, que as brisas embalsama, 
A lua, como uma áurea e finíssima trama, 
Pelos ombros da Noite a sua luz desata. 

 
Poeta, como esse lago adormecido e mudo, 
Onde não há, sequer, um frêmito de vida, 
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Onde tudo é ilusório e passageiro é tudo, 
 

Existem, sobre um fundo, ou de lama ou de areia, 
Almas em que tu vês apenas refletida 

A tua alma, onde o sonho astros de ouro semeia. 
 

 
 

O ANOITECER 
(A Adelina Lopes Vieira) 

 
Tarde. O sol mergulhou no fúlgido ocidente. 

Dúbia, frouxa, a hesitar, Vésper, – como se a clara 
Luz intensa do ocaso a vista lhe ofuscara, – 
Abre, a medo, no céu a pálpebra tremente. 

 
Uma flecha de luz o firmamento vara 

E refrange: há um tremor nas nuvens; bruscamente 
Corre através do espaço um clarão rubro e quente: 

De lado a lado o infindo horizonte se aclara... 
 

A luz esvai-se. Após esse breve esplendor, 
Ficam, como depois dum incêndio apagado, 

Cinzas só, a boiar do firmamento à flor... 
 

Noite. A terra emudece extática... e no azul, 
Em sombrio veludo agora transmudado, 

Brilha, sereno e grande, o Cruzeiro do Sul... 
 

 
 

O CONDOR 
 

Dessa altitude, onde a voar te atreves, 
Audaz, sustido pelas asas grandes, 
Dessa altitude, para além das neves 

Que refulgem nos píncaros dos Andes, 
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Se, acaso, o olhar indiferente fitas, 
Longe, através da imensidão dos ares, 

Mal percebes as terras infinitas 
E os infinitos mares... 

 
Embaixo, entanto, do arvoredo as sombras 

Tanta frescura têm, de aromas cheia; 
Das relvas corre o arroio entre as alfombras; 

As ondas espreguiçam-se na areia; 
Verdeja o pampa ao sol; do vento ao brando 

Ofego ondula murmura a floresta; 
E no ar revoam, gárrulos, cantando, 

Os pássaros em festa. 
 

Tu, galé da grandeza e do fastígio, 
Tens ao redor e acima a vacuidade 

Do espaço, e o céu azul, sem um vestígio 
De nuvens no esplendor da claridade, 
Sempre gelado e sempre emudecido: 

– Vasto, triste e monótono cenário, 
Onde tu pairas, como um rei banido, 

Imenso e solitário... 
 

 
 

DEPOIS DA BATALHA 
 

Ei-lo, triste e de pé, de sua tenda à porta. 
Na planície cessou o fragor da batalha, 

E o silêncio, por sobre essa paisagem morta, 
Deixa agora cair a pesada mortalha. 

 
Espraia o olhar, e nada o seu olhar conforta: 
Corre o sangue; do fumo esgarça-se a toalha; 

O ar, um corvo, estendendo as asas negras, corta; 
Por tudo uma tristeza infinita se espalha... 
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De súbito, o guerreiro, atento, a face inclina 
Para o lado em que, doce e piedosa, tu desces, 

Morte, sobre o sofrer a tua asa divina; 
 

Qual se, de longe, um triste e confuso ruído 
De resfôlegos e ais, de blasfêmias e preces, 

Lhe viesse ferir subitamente o ouvido... 
 

 
 

O DESERTO 
(A Presciliana Duarte de Almeida) 

 
O sol queima; o ar sufoca; a infinita celagem 

Do céu resplende sobre o infinito deserto; 
E do vasto horizonte, ao derredor aberto, 

Sopra, como de um forno, uma ardente bafagem. 
 

Nada à flor do areal, quer a distância ou perto; 
E, através da nudez da vazia paisagem, 

Nem sequer a ilusória e efêmera miragem 
Deixa, ao longe, entrever o seu perfil incerto... 

 
Nem o leve ruflar de uma asa; nem um grito, 

Fazendo estremecer o deserto que dorme, 
Como uma flecha, vara a mudez do infinito... 

 
Implacável, o sol, quente e fulvo, dardeja 

Uma luz que, abrasando a solidão enorme, 
No ar, na areia e no céu treme, brilha e flameja... 

 

 
 

A GIACOMO LEOPARDI 
 

Leio-te: e a triste e máscula poesia 
Que dos teus lábios flui, dolente e forte, 
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Enche a minha alma de melancolia. 
 

Como tu, nada vejo além da morte 
No tormentoso pélago da vida 

Que a uma plaga serena nos transporte. 
 

Volvo, contigo, a vista entristecida 
Ao silencioso pó da morta idade, 

Que o mundo enchia de rumor e lida. 
 

Punge-me a dor, lacera-me a saudade, 
Quando tu cantas a inefável hora 
Das quimeras da curta mocidade. 

 
Sofres? Também minha alma sofre e chora: 

Prélios inúteis, ilusões desfeitas, 
Toda a miséria do viver deplora. 

 
Quanta amargura nesse olhar que deitas 

À glória vã, que atrai, seduz e passa, 
E às almas, todas ao sofrer sujeitas! 

 
Bebo também do tédio a amara taça, 
E sinto, quando a tua angústia leio, 

Que esse teu coração, que a dor enlaça, 
 

Palpita dentro do meu próprio seio. 
 

 
 

TERRA IDEAL 
 

Como um pássaro, abrir na amplidão do horizonte 
As asas eu quisera, e a uma terra voar 

Que existe para além do píncaro do monte 
E para além da toalha infinita do mar. 
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Terra onde o pálio azul das auroras se estende, 
Sem nuvens, tinto de ouro o límpido fulgor, 

Por sobre um solo verde e viçoso em que esplende 
A água viva, a cantar entre margens em flor; 

 
Onde os nimbos jamais, fustigados do açoite 
Dos ventos, pelos céus rolam em turbilhões, 

E onde o amplo manto arrasta a tenebrosa noite 
De planetas broslado e de constelações; 

 
E que do liminar de minha adolescência, 

Entre sombras, a furto e a distância, entrevi, 
E que em pleno verão e em plena florescência 

Da raia do horizonte ainda me sorri... 
 

E para onde eu estendo avidamente os braços, 
E para onde se lança, atraído, o meu ser, 

Vendo-a sempre, através de infinitos espaços, 
De meus braços fugir, de minha alma correr... 

 

 
 

SINAL NA FRONTE 
(Ada Negri) 

 
Uma estrangeira, em púrpuras e gala, 

Tocou-me a fronte com um dedo, e riu-se. 
Um frêmito me abala. 

 
E disse-me: “Um sinal tu tens na fronte, 
Talhado em forma de uma cruz bizarra. 

Tens um sinal na fronte. 
 

Dos anos teus no afortunado giro 
Sempre o trarás contigo – pois abriu-o 

A boca d’um vampiro, 
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Que da tua existência a melhor parte 
Ávido suga, e o fogo às tuas veias, 

E tem o nome de Arte. 
 

Quantas vezes o viste, ó quantas, quando 
Velavas solitária, à cabeceira, 

Famélico, te olhando!... 
 

Foi o reino de Apolo a ti prescrito; 
Mas neste século vendilhão e bárbaro 

O talento é delito. 
 

Sus, desnuda no verso prepotente 
As vivas chagas de teu peito; em face 

Há de te rir a gente. 
 

Rica de juventude sã, doirada, 
Vibra um hino de amor; e hão de chamar-te 

De doida e deslocada. 
 

Reis e censores, com insultos crassos, 
Seguir-te-ão, como o lobo segue a preá 

P’ra comê-la a pedaços. 
 

E extinguir o sinal embalde vais; 
Embalde: a luz da ideia não se extingue 

Jamais, jamais, jamais!...” 
__________ 

 
Disse. E, proterva, em trajo purpurino, 

Ergue-se em frente a mim, tal como o fado. 
E eu a cabeça inclino. 
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ENTRE ABISMOS 
 

Mistérios só, de um lado, e sombras... 
Em seguida, 

A estrada tortuosa e aspérrima da vida, 
Onde impreca a Revolta, onde brada o Terror, 

Onde geme a Saudade e se lastima a Dor, 
E, com o gesto convulso e os traços descompostos, 

Batidos pelo vento, à tempestade expostos, 
Atropelam-se, em doida e febril confusão, 
O Desespero, a Raiva, a Cólera, a Paixão, 

Cujo concerto de ais e de pragas abala 
O espaço, emudecendo o temporal que estala... 

 
Do outro lado, somente o tenebroso mar 

Da morte, em que por fim tudo irá se atufar... 
 

 
 

O TEMPO 
 

Passas, leve e sutil, sem trégua e sem cansaço. 
Passas, e de teus pés vem rolar sob a planta 
Tudo o que ri e chora e se lastima e canta. 
Uma esteira de pó fica após o teu passo... 

 
Quanta angústia desfeita em lágrimas, e quanta 

Ilusão, que embalou uma hora o teu regaço, 
Não pensaram, nessa hora inolvidada e santa, 

Seguir contigo a estrada infinita do espaço! 
 

E ao término fatal levaste-las, no entanto. 
O monumento heril rui à tua passagem, 

E transmuda-se em sombra a mais brilhante imagem. 
 

Tarde ou cedo destróis tudo o que existe: o pranto 
Secas, sustas o riso, e emudeces o grito 
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No lento caminhar através do infinito... 
 

 
 

O SONHO 
 

“Vem! – o Sonho me diz, e a sua mão me acena – 
Sobre uma asa que vibra, e se estende, e se eleva, 

Sobe! sobe! e à região afastada e serena 
Das estrelas o voo ousadamente leva! 

 
A vida corre sempre amargurada ou seva; 
A esperança atraiçoa e a paixão envenena. 

Nada vale a embriaguez da poesia que enleva... 
Paira acima da terra onde habitas, sem pena. 

 
É mais formoso e puro o país da quimera: 

– O aroma fresco, o céu azul, a aragem branda; 
Asas fremem à luz de um sol de primavera. 

 
Glória, vida e prazer, tudo esse mundo encerra. 

– Pensa, ó alma infeliz, ó alma miseranda, 
Que nada existe assim sobre a face da terra.” 

 

 
 

UMA VOZ 
 

Ouço um como ruflar d’asa trêmula. Agora, 
Como o crebro rumor da vaga que se agita 

E à praia vem rolar num som que freme e chora, 
Chora e freme em redor essa voz infinita. 

 
Ora exala-se em tons suavíssimos, ora 

Tem o surdo bramido, a lancinante grita 
De torrente que ferve e que se precipita 

Pelo áspero pendor de uma floresta afora... 
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Donde vem essa voz em que a prece cicia, 

Em que se sente o arfar do trêmulo cansaço, 
Em que vibra o clamor da cólera bravia? 

 
Donde vem essa voz que eternamente o ouvido 

Me fere? donde vem? – Do céu talvez, do espaço, 
Ou do fundo talvez de um coração partido... 

 

 
 

À NOITE 
 

Lenta, no ocaso, a púrpura da tarde 
Se apaga. A derradeira flama que arde, 

De ouro franjando as nuvens, se esvaece... 
E a noite sobe, ganha, 

Pouco a pouco, em silêncio, o espaço, e a umbela, 
Tenebrosa e tamanha, 

Abre no céu, onde, a furto, uma estrela, 
Tremendo, resplandece... 

 
No silêncio e na treva 

A natureza plácida mergulha, 
E, deslembrando o resplendor e a bulha, 

A alma, em voos, se eleva 
Ao mundo da ilusão e da poesia. 

Tudo parece adormecido em torno; 
Somente pelas árvores cicia 

Da brisa o sopro embalsamado e morno... 
 

Mas a calma e o repouso 
Da vasta noite, tácita e estrelada, 

Alguém perturba... É a imagem que domina 
Minha alma, ante ela, súbito, enlevada... 

Fala: e o silêncio a sua voz povoa; 
Olha: e a sombra da noite se ilumina 
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À clara luz que o seu olhar radioso, 
Por entre os cílios, coa... 

 
Vejo-a na solidão de minha vida 

Erguer-se, como uma árvore gigante 
Numa planície sáfara e despida; 

Como uma ilha, surgir, verde e ondulante, 
À flor das águas de desertos mares; 

Dominar, como um pássaro que expande 
As largas asas, solitário e grande, 

Na amplitude dos ares... 
 

 
 

O HERÓI 
(Episódio da Fortaleza de Villegaignon ao contra-almirante Huet de 
Bacellar) 

 
Um marinheiro trepa à hástea, ao mar sobranceira, 

Para de novo hastear a tombada bandeira. 
 

No ar golfando a fumaça em brancos turbilhões, 
Rugem, rubras de fogo, as bocas dos canhões, 
Que circundam de terra a heroica fortaleza, 
Como tigres a urrar em derredor da presa. 

E o marinheiro sobe impassível. E à voz 
Do comando e da praga, em um concerto atroz, 

Se une o grito da dor. Sobe... e esvoaça, sem norte, 
Em torno à sua fronte a asa incerta da Morte. 

Sobe... e a espuma, a gemer, por uma bala o mar 
Lacerado levanta e repuxa no ar. 

Sobe... até que por fim, branco como o alabastro, 
O pendão tremulou, preso ao tope do mastro... 

 
Um alegre e vibrante e súbito clamor 
De vitória se uniu ao berro atroador, 

Incessante e feroz da inimiga artilharia. 
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E o grande herói, cerrando o olhar à luz do dia, 
À terra em que nasceu, ao mar que tanto amou, 

Morto, os braços abriu, e da altura rolou... 
 

 
 

D. QUIXOTE 
 

Quanto campeador, ó Cavaleiro Andante, 
Como tu, não deixou a sua rude aldeia 
Para à luta correr e ir procurar distante 
A glória, pela qual avidamente anseia! 

 
Olha: em vez dum moinho, há um válido gigante; 

Em lugar duma venda, um palácio pompeia; 
Ao longe lhe sorri uma princesa amante, 

Tão bela como a tua ideal Dulcineia. 
 

Quantos, sem perceber o semblante enfadonho 
Da verdade, não vão por uma estrada vasta, 
Caminhando através da beleza e do sonho, 

 
Caminhando através da sublime loucura 

Que eleva o olhar de quem pela terra se arrasta 
Para o bem, para a glória e para a formosura! 

 

 
 

HÉRCULES 
 

Filho altivo de um deus, alma viril e forte, 
Vivi até então numa peleja rude, 

E, combatendo o vício em favor da virtude, 
Mil vezes encarei serenamente a morte. 

 
Uma sorte cruel, uma nefasta sorte 

Faz com que tal poder em langor se transmude, 
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E faz com que também, numa vil atitude, 
O jugo da fraqueza a minha alma suporte. 

 
Ter de uma águia possante a enorme envergadura 

E não poder abrir o voo soberano 
Livremente no azul da célica planura, 

 
Eis, Onfália, o que foi a minha negra sina: 

– Um espírito audaz, um vigor sobre-humano, 
Escravizados por tua mão pequenina... 

 

 
 

EXILADO 
 

Longe a pátria querida. À linguagem das gentes 
Estranho, estranho a toda a alegria e doçura, 
Debalde o céu do exílio ao teu olhar fulgura; 

Em meio à multidão solitário te sentes. 
 

Rolam pelo teu rosto as lágrimas ardentes 
Da saudade. Que importa? Impassível ou dura, 

Em torno a face vês de cada criatura: 
A impiedade dos maus e dos indiferentes. 

 
Longe o doido prazer da infância turbulenta, 

Longe o sonho que atrai, a esperança que alenta, 
E a materna afeição, de mãos postas, a orar... 

 
Tudo ao longe ficou nesse amado recanto 

Da pátria, onde, através da tristeza e do pranto, 
Vês, tranquilo, se erguer o teto do teu lar... 
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NÃO TE DIRÁ JAMAIS, INDIFERENTE E CALMA 
 

Não te dirá jamais, indiferente e calma, 
Da natureza a muda e implacável esfinge 

A razão por que acende o desejo em tua alma 
De um bem que atrai, que foge e que nunca se atinge. 

 

 
 

VOZES DA NOITE 
 

Pesa a calma da noite em derredor. Um choro 
Brando às súbitas soa 

No silêncio, que após um tumultuoso coro 
De soluços e de ais e de gritos povoa: 

– Vão e eterno clamor da humana criatura, 
Presa da desventura. 

 
Quanta dor a gemer nessa orquestra assombrosa! 

Revoltado e dorido, 
Vibra o grito de alguém, numa selva cheirosa 

Pelo ascoso réptil da perfídia mordido; 
De alguém, franco e viril, que a luta não abate, 

Vencido sem combate. 
 

Ouço o rouco estertor do soldado, que, exangue, 
Após a árdua refrega, 

Agoniza num solo embebido de sangue, 
Enquanto ao seu olhar, que às ilusões se apega, 

Se transmuda o fulgor da sagrada bandeira 
Numa sombra embusteira... 

 
Eis a voz dos que são ao delito levados 

Por uma força bruta; 
Eis teus prantos também, cruelmente apupados 

Da turba, miseranda e torpe prostituta, 
Se com a ponta do pé, como a um verme mesquinho, 
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Te afastam do caminho. 
 

Muda prece a subir para os céus inclementes, 
Sufocadas torturas, 

Alada aspiração, que cativa te sentes, 
Dúvidas, que tateais, vacilando, às escuras, 

Uma nota revela, uma plangente nota, 
Tanta miséria ignota. 

 
Os gemidos que exala o alcáçar opulento 

E o mísero tugúrio, 
Da inconsciência o vago e confuso lamento, 

O brado da revolta, e da queixa o murmúrio, 
Tudo traduz agora a trágica harmonia 

Da música sombria. 
 

E em minha alma penetra a suprema tristeza 
Desse lúgubre canto, 

Onde, como a descer de um rio a correnteza, 
Rola a vaga revolta e túrgida do pranto, 

A seguir, a seguir, sem trégua e sem cansaço, 
Pelo infinito espaço... 

 

 
 

DOR SECRETA 
 

Musa, cerra o teu lábio, e, indiferente e enxuto, 
Abre o límpido olhar. 

Que essa dor, que te morde o coração em luto 
E que o faz sufocar, 

Nem de leve contraía o teu plácido rosto. 
Cala o acerbo sofrer. 

Cala, Musa, esse amargo e profundo desgosto 
Pior do que o morrer. 

Nem uma queixa, um grito, uma súplica, um canto, 
O revele jamais. 
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O momento chegou de reter o teu pranto 
E abafar os teus ais. 

 

 
 

NOSTALGIA SELVAGEM 
 

Longe, longe, a uma grande, infinita distância, 
Que não me será dado afrontar nunca mais, 
Fica a terra onde vi deslizar minha infância: 

Tal, sob um bosque em flor e um ar todo fragrância, 
Um arroio a correr através dos juncais. 

 
Vejo ainda essa pátria adorada e formosa: 

– Densa e verde, a floresta infinda se estender 
Por sob um céu azul, broslado de ouro e rosa, 

E a cachoeira, como uma serpe raivosa, 
Pelos flancos da serra, em convulsões, descer... 

 
Pátria onde vive e luta uma raça valente, 
Que a morte encara sem os olhos abaixar, 
Que sabe opor o peito à força da corrente, 
Vencer o tigre, a flecha atirar destramente, 

E na mão do inimigo o tacape quebrar. 
 

Vejo agora, – ó visão de sonhos tentadores! – 
Da fronte a cabeleira a escorregar-lhe aos pés, 
Tendo na brônzea pele o perfume das flores, 
Ágil, esvelta e linda, a virgem dos amores, 

Seminua, passar das ramas através... 
 

Asas! Ave que vais para longe, eu quisera 
Asas para transpor, como tu, a amplidão! 

De um país onde fulge, eterna, a primavera, 
Longe o amor me sorri e a luta chama e espera. 

Asas! para fazer voar meu coração! 
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ANCIÃO AFRICANO 
 

A testa negra sob a carapinha branca. 
Da longa escravidão a tremenda tortura 

Não lhe alterou da face a expressão de doçura. 
Um riso bom entreabre a sua boca franca. 

 
A vingança do peito um brado não lhe arranca; 

Em seu tranquilo olhar o rancor não fulgura, 
Quando, na resignada e humílima postura, 

Vê se erguer uma mão que ameaça e que espanca. 
 

Verga-lhe agora o corpo um secular cansaço; 
E através desse olhar que não pensa, mas sonha, 
Desse olhar a que basta um pequenino espaço, 

 
Vê-se uma alma de paz, uma alma de bonança, 

Doce, meiga, infantil, amorosa e risonha, 
Como uma alma feliz e ingênua de criança. 

 

 
 

POR QUÊ? 
 

Se é do homem o sombrio e implacável fadário 
Caminhar através do caduco e precário; 

Se após a embriaguez, que produz a ilusão, 
Só lhe resta o amargor duma atroz decepção; 

 
Se a meta desejada, em vitorioso adejo, 

Jamais atingirá a asa do seu desejo; 
Se em tudo o que o seduz no presente, amanhã 
Não verá seu olhar mais que uma sombra vã; 

 
Por que, ó Natureza, essa surda ansiedade 
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De sentir, de gozar por toda a eternidade? 
Por que do bem, do amor e da glória correr 

 
Empós, sem conseguir em seu voo os deter? 

Por que, num desespero e uma ânsia de proscrito, 
Os braços estender para o azul do infinito?!... 

 

 
 

O INFINITO 
(Ao Dr. Esperidião Eloy Filho) 

G. LEOPARDI 
 

Sempre caro me foi este ermo cole, 
Mais esta sebe, que de tanta parte 

O longínquo horizonte à vista oculta. 
Mas, se me assento, contemplando-a, espaços 

Intérminos além, e sobre-humano 
Silêncio, e profundíssima quietude 
Meu pensamento fantasia; e quase 

Se me apavora o coração. Se o vento 
Ouço fremir nas árvores, aquele 
Infinito silêncio a este murmúrio 

Vou comparando: e lembro-me do eterno, 
Das extintas idades, da presente 

E viva e rumorosa. E em meio dessa 
Imensidão afogo o pensamento, 

E em suas ondas naufragar me é doce. 
 

 
 

A UM CORAÇÃO 
 

Dize: o que é que te eleva agora, e te sustenta 
Acima, indiferente à fúria da tormenta, 

E te faz, descuidoso e feliz, palpitar, 
Surdo ao bravo clamor do atormentado mar? 
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A esperança? Nem hás de entrever a esperança 

Como um raio de sol através de uma frança. 
Na taça que a beber o futuro te der 

Leve saibo de mel não sentirás, sequer. 
Nunca mais sob um céu azul de primavera 

Verás abrir-se a flor da divina quimera! 
 

Nunca mais! E, contudo, um estranho sentir 
Te levanta, e te faz palpitar, e fremir... 

 

 
 

DESILUDIDA 
 

A negra nuvem da melancolia 
Te ofusca a fronte... Peregrina e bela, 
De teu olhar a luz, glauca e sombria, 

Lembra as ondas que o vento encarapela. 
 

Que importa que teu lábio nos sorria, 
Se em teu sorriso a mágoa se revela, 

E se traduz a fúnebre elegia 
Do sofrimento que teu peito encela? 

 
Quem te levou, ó mísera criança, 

De um céu azul, de sonhos irisado, 
À noite umbrosa da desesperança? 

 
Que mão foi essa, desumana e fera, 

Que ante o teu doce olhar enamorado 
Dilacerou a teia da quimera? 
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A ALAVANCA DE OURO 
(Lenda cuiabana) 

 
Pensas, em vão, poder, numa luta tamanha, 
Por sob a luz que um céu esbraseado irradia, 
Ó mineiro, encontrar dessa alavanca, um dia, 

O ouro, e da dura terra arrancá-la da entranha! 
 

Arfa-te o peito; o suor os cabelos te banha, 
E, quente e devagar, pelo rosto desfia... 

Se vai prendê-la a mão que a desejado havia, 
Ela de mais a mais pela terra se entranha. 

 
A sede do ideal nada na vida a estanca! 

Homem, o que há sonhado a tua vasta mente, 
E que vais pela terra a procurar em vão, 

 
É assim como da lenda a pesada alavanca: 
Se a mão a toca ansiosa, ela, rapidamente, 

Pela terra se entranha, escapando da mão... 
 

 
 

RENÚNCIA 
 

Eu não venho, através da sombra que te vela, 
Deus, ilusão cruel, à face soberana 

Lançar-te, num clamor, que fustiga e flagela, 
Uma blasfêmia insana; 

 
Nem revoltar-me em vão contra a fatal certeza 

De que ides nos tirar o que há pouco nos dáveis, 
Da indiferente e bruta e cega natureza 

Férreas leis implacáveis. 
 

Nada espero de vós, nem para vós se lança, 
Ó potência brutal, ó deidade sombria, 
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Numa súplica vã, numa vã esperança, 
Minha alma na agonia! 

 

 
 

VENCIDA 
Eis-te, enfim, vitoriosa, ó Dor, ó implacável 

E eterna companheira, 
Que caminhaste sempre a meu lado, incansável, 

Pela existência inteira! 
Como d’antes, o olhar levantado não tenho, 

Num varonil impulso, 
Perante o teu sombrio e atormentado cenho 

E o teu gesto convulso. 
Do grande mundo ideal das ilusões proscrita, 

Sobre as asas da crença, 
Voar, longe de ti, a uma plaga bendita, 

Já minha alma não pensa; 
Tão amargo e profundo é o que ela agora sente... 

Ante essa arma homicida 
Que empunhaste afinal, vitoriosa e potente, 

Eu me curvo vencida. 
 

 
 

ETERNIDADE 
 

Eternidade d’alma! ilusória miragem, 
Que a alma busca através da crença e do terror, 

A idear uma calma ou sombria paragem 
De infinito prazer ou de infinita dor! 

 
Por que há de haver além, noutro mundo distante, 

Um prêmio eterno para a virtude mortal? 
E para o ser que vive apenas um instante 

Por que há de ser eterno o castigo do mal? 
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Que outros pensem que um dia a efêmera ventura 
Eterna possa ser, e o efêmero pesar. 

Que outros pensem que irão na constelada altura, 
Com outra forma e outra essência, a vida renovar... 

 
À minha alma debalde essa ilusão convida. 
Sem crença e sem terror, é-lhe grato saber 

Que por destino tem, sobre as ondas da vida, 
Um instante boiar, e desaparecer... 

 

 
 

FRAGMENTOS 
 
I 

............................................................................................... 
Indagaram, sequer, meus olhos, curiosos, 
O que te fez branquear o juvenil cabelo, 

Onde outrora pousei os dedos amorosos? 
Se tu choras ou ris, que me importa sabê-lo? 

 
E uma voz não se eleva em tua consciência 

Para te proibir de voltares o rosto 
Para a vida que encheste, em plena adolescência, 

De lágrimas, de fel, de tédio e de desgosto! 
 

II 
Mas se queres saber, volve agora os teus olhos 

A esse sombrio mar, erriçado de escolhos, 
E que, em fúria, lacera a garra do tufão. 

Decerto o teu olhar reconhecer não há de 
Nesse pego, onde brame a voz da tempestade, 

Meu terno e confiante e ingênuo coração. 
 

Olha ainda essa adusta e sáfara paisagem: 
É um deserto: nem flor, nem sombra, nem aragem, 

Nada, a não ser o oceano infinito de pó. 
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Olha: por ele alguém, solitário, se arrasta: 
É minha alma que vai pela amplitude vasta, 

Eternamente só! eternamente só! 
 

 
 

FRACOS 
 

Fracos, odeio a inércia e detesto a fraqueza. 
Prefiro a mão que esmaga ou que vibra o punhal 

À doce e inconsciente e nefasta moleza, 
Que é para a alma do forte um veneno mortal. 

 
Como de encontro à costa, em ondas remansadas 

Chora o mar, ou se atira em bravos vagalhões, 
Assim de encontro a vós, almas adormentadas, 
Fremem de ódio e de amor os nossos corações. 

 
Almas fracas, fugindo à aspereza das lides, 

Sem um esforço para às correntes opor, 
Pelo rio do tempo arrebatadas ides, 

Desta ou daquela vaga a boiar ao sabor. 
 

Que vos importa a vós a agonia da luta, 
A ânsia de possuir, o infinito aspirar? 

Que vos importa a vós a decepção que enluta, 
Se não sabeis querer, nem sabeis adorar?! 

 

 
 

À BEIRA DO ABISMO 
 

Morta, enfim, a esperança e desfeita a quimera, 
Tu chegaste da vida ao cimo da montanha, 

Onde, no calmo horror da solidão que impera, 
Nada mais te acompanha. 
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Nada mais, a não ser o encarniçado apego 
À existência ante a lei implacável da sorte, 

Que a teus pés abre agora o inevitável pego 
Misterioso da morte. 

 
Que há, porém, nessa crua e falaz existência, 

Que tu possas querer, infeliz criatura, 
Tu que dela provaste a bárbara inclemência 

E a infinita amargura? 
 

Tu que viste rolar pelo solo os escombros 
De tudo o que nasceu para morrer num dia, 

E a Natureza-Mãe surda à voz dos assombros, 
Surda à voz da agonia; 

 
E o Deus bom, o Deus justo, o Deus onipotente, 

Que a distância, no espaço, a sua face oculta, 
Insensível à fé, que exora, e indiferente 

À blasfêmia, que insulta; 
 

E o lugar de um poder a outro poder ser dado: 
A lei substituir o capricho divino, 

E o Homem sempre através das idades levado 
Pela mão do Destino?! 

 
Abandona-te, pois. Transpõe o curto espaço 

Que te separa então do final paroxismo, 
P’ra da morte cair, dado o intrépido passo, 

No silencioso abismo, 
 

Onde vai se extinguir o que a carne padece 
Desde o primeiro choro ao último gemido, 
E onde a ideia e a paixão, tudo desaparece 

Sob as ondas do olvido... 
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INTERROGAÇÃO 
 

Contemplo a noite: a cúpula estrelada 
Do firmamento sobre mim palpita; 

Meu olhar, que a interroga, embalde fita 
O olhar dos astros, que não veem nada: 

 
“Nessa amplitude lôbrega e infinita 
Que inteligência ou força inominada 
Numa elipse traçou a vossa estrada, 

Estrelas de ouro, que o mistério habita? 
 

Dizei-me se, transpondo a imensidade, 
Alguma coisa a vós minha alma prende, 

Um vínculo de amor ou de verdade. 
 

Dizei-me o fim da nossa vida agora: 
Para que serve a luz que em vós resplende, 

E a oculta mágoa que em meu seio mora?...” 
 

 
 

EU ESTOU FATIGADA 
(Annie Vivanti) 

 
Eu estou de lutar tão fatigada: 

Dá-me a paz, que só tu a podes dar! 
Eu estou de pensar tão fatigada: 

Dá-me a calma que espelha o teu olhar! 
 

Estou tão fatigada de sonhar: 
Acorda-me num dia glorioso! 
Estou tão fatigada de vagar: 

Prende-me as asas, chama-me ao repouso! 
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VATICÍNIO 
 

Ai de ti! se, em lugar de encerrar seu desejo 
No círculo que nunca há transposto o teu passo, 

A asa abrir a tua alma, em intrépido adejo, 
Sequiosa de luz, sequiosa de espaço... 

 
Se, de seres em vez qual inerte despojo 
A boiar ao sabor de todas as correntes, 

Quiseres, num audaz, num inútil arrojo, 
A onda oposta rasgar com teus braços frementes, 

 
Ai de ti! ai de ti! Por uma ignota e bruta 
Força tu hás de ser fatalmente vencido, 

E só te restará a fadiga da luta, 
E o infinito pesar dum sonho esvaecido... 

 
Debalde à natureza impiedosa e serena 

Perguntarás: – “Por que tanto afã, tantas dores? 
E por que iludir a esperança, sem pena, 

Com males, que do bem se fingem portadores ?...” 
 

E só, sem que outra voz à tua voz responda, 
Da crua realidade a ferir-te nas fráguas, 

Correr tu deixarás em tua alma uma sonda, 
Sem o fundo encontrar do pélago das mágoas. 

 
E maldirás, então, a sorte treda e fera 

Que à peleja impeliu teu coração insonte, 
Desfraldando o pendão da fúlgida quimera, 

Outro mundo a apontar para além do horizonte... 
 

Bom, dirás, é viver sem combate ou tortura, 
Pisar o chão batido, onde a dor não abrolha, 
Como uma ave ferida às súbitas na altura, 

Morrer, ou como a flor que uma aragem desfolha... 
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ESFINGE 
 

Olha! Levanta agora a pálpebra descida 
E o segredo desvenda, enfim, do teu olhar! 
Fala! Descerra a boca, há tanto emudecida, 
Deixa o segredo, enfim, da palavra escapar! 
Olha! fala! estremece! O meu olhar atento 
Vai-te da imota fronte ao imoto coração, 

Buscando surpreender um fugaz movimento 
Que revele o sofrer ou que traia a paixão. 

 

 
 

ALMA SOLITÁRIA 
 

O que sentias era o que ninguém sentia: 
– O ódio, o amor, a saudade, a revolta tremenda. 

Não há ninguém que te ame e te console e entenda. 
Ninguém compartilhou tua funda agonia. 

 
A alma que possuir acreditaste, um dia, 

Indiferente, vai a trilhar outra senda. 
Do infinito deserto ergueste a tua tenda 
Em meio à solidão da paisagem vazia... 

 
E ora num voo audaz, ora num voo incerto, 

Entre o fogo do céu e a areia do deserto, 
A asa da aspiração finalmente cansou... 

 
Mas a tua ansiedade e a tua angústia acalma. 

– Sobre o abismo cavado entre as almas, ó alma, 
Ninguém, para transpô-lo, uma ponte lançou. 
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A UM CADÁVER 
 

Eis-te, enfim, a dormir o teu sono de morte: 
Semicerrado o olhar, as pupilas serenas, 
Na atitude de quem nada teme da sorte, 

Deslembrado do amor e esquecido das penas. 
 

Nada pode turbar-te em teu repouso: estala 
O raio, a lacerar das nuvens os vestidos; 

No espaço a luz se extingue, o estampido se cala, 
Sem vir ferir-te o olhar ou ferir-te os ouvidos. 

 
Livre, afinal, da vida a que estava sujeito, 
Teu calmo coração nenhum afeto encerra, 
E, em pouco, como tu, ele estará desfeito 
Sob o espesso lençol da camada de terra... 

 
A afeição, que, fiel, te acompanhava, deve 

Ficar, a pouco e pouco, à tua ausência alheia. 
Passaste; e o esquecimento há de apagar, em breve, 

O sinal que o teu passo imprimiu sobre a areia... 
 

Que importa? Estás dormindo o teu sono de morte: 
Semicerrado o olhar, as pupilas serenas, 
Na atitude de quem nada teme da sorte, 

Deslembrado do amor e esquecido das penas. 
 

 
 

SONHADORES 
 

Almas – da natureza a execrada exceção – 
Em que o Sonho ateou seu nefasto clarão, 

Vós que, presas à terra, a asa do pensamento 
Sentis sempre a voar, em livre movimento, 

Para o distante azul dos mundos ideais, 
Onde o bem que buscais não existiu jamais; 
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Vós que abris, procurando o mistério das coisas, 
Ou do futuro os véus, ou do passado as lousas, 

Vendo bem quanto é vão o que hoje se ergue, e só 
Se ergueu para amanhã se desfazer em pó; 

 
Vós, a quem acenou a dolosa esperança 

Com a ventura que atrai e que nunca se alcança, 
E que, em sede, ao roçar pela fonte do amor 
O lábio, a água sorveis do pântano da dor; 

Vós todas pela terra arrastastes os dias, 
Deixando após, no chão, um rastro de agonias, 

E fazendo vibrar, no espaço, em torno a nós, 
A vossa revoltada ou suplicante voz, 

Que ora em murmúrios geme, ora em blasfêmias grita 
Da vida que heis vivido a miséria infinita! 

 

 
 

ENFIM! 
 

Inclina, ó poeta, um pouco a tua fronte e escuta: 
Esse pego da vida, em que tu vais boiando, 
Parece se tornar lentamente mais brando, 

Exaurido talvez da porfiada luta. 
 

Já se não ouve mais o seu lamento, quando 
De nimbos todo o céu a tempestade enluta, 
E nem do vento já sob a vergasta, em bruta 
Sanha, vai, em clamor, as penhas escalando. 

 
Ele acalma, piedoso, os ásperos rumores 

P’ra teu corpo levar, sem quebrá-lo ou feri-lo, 
À plaga onde não há sobressaltos nem dores; 

 
Onde, vendo-te inerte e sem voz e sem pranto, 

Sobre o teu coração, finalmente tranquilo, 
Virá abrir o Olvido, em silêncio, o seu manto... 
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AO SOL 
(A Lúcio de Mendonça) 

 
Foi noutro tempo, ó Sol, noutra idade distante, 
Que o teu flanco expeliu esta terra que habito, 
Que a ti prende a atração, e arrastas triunfante 

Pelas estradas do infinito. 
 

É por ti que ela existe, e que nela pulula 
A vida, pai da luz, do som, do movimento, 

E que a planta germina, e que o sangue circula, 
E que palpita o pensamento. 

 
Tu fizeste subir, de vitória em vitória, 

Do bruto e cego instinto a humana criatura 
Até à vida do amor, até à vida da glória, 

Da consciência e da amargura. 
 

Debalde ela, porém, teu mistério interroga: 
– “Ó Sol, sobre a minha alma agitada e fremente, 
Que num mar de incerteza e de angústia se afoga, 

Por que é que ris indiferente? 
 

Valia a pena, acaso, arrancá-la do nada, 
Valia a pena, acaso, acordá-la do sono 

Em que jazeu, no Todo imenso mergulhada, 
Para deixá-la no abandono, 

 
Sobre a terra, tateando a densa escuridade 

Em que se perde o fim e o princípio da vida, 
Ou empós a correr, numa doida ansiedade, 

Duma ilusão, nunca atingida? 
 

Mas por que levantar meus inúteis clamores, 
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Se tu não tens olhar e se não tens ouvidos 
Para ver o meu corpo alanceado de dores 

E para ouvir os meus gemidos? 
 

Se nem sabes, sequer, que nesses céus profundos 
É teu fado acender um resplendor sidéreo, 
E girar em redor, centro de tantos mundos, 

De um outro centro de mistério?!...” 
 

 
 

POR TODA A PARTE 
 

Interrogaste a vida: interrogaste o arcano, 
Misterioso sentir do coração humano; 

A mesta palidez serena do luar; 
O murmúrio plangente e soturno do mar; 
O réptil, que rasteja; o pássaro, que voa; 

A fera, cujo berro as solidões atroa; 
A desenfreada fúria insana do tufão; 

A planta a se estorcer numa atroz convulsão. 
Interrogaste, enfim, tudo o que existe, tudo: 

O que chora, o que vibra, o que é imoto, o que é mudo. 
Do astro eterno baixaste à transitória flor. 

Que encontraste, afinal? 
– A dor! a dor! a dor! 

 

 
 

DIES IRÆ 
 

A esse som de trombeta e de alarma, quem há de 
Dormir? Mortos, deixai a paz da sepultura 

E acorrei: o que ouvis é o clarim da Saudade! 
 

De pé! de pé! de pé! Despedaçai a dura 
Lousa que sobre vós lançou o esquecimento, 
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Espectros do sofrer, fantasmas da ventura! 
 

Ó divina ilusão, que um único momento 
O fulgor da tua asa ante os meus olhos passe, 

Deixando-os num enlevo e num deslumbramento! 
 

Meu amor, meu amor, anima-te! renasce 
Da cova em que a traição te sepultou um dia, 

E une ainda uma vez a face à minha face! 
 

Como o meu coração, em ânsias, se estorcia 
Às tuas rudes mãos, fá-lo estorcer-se agora, 
Minha lenta e penosa e tremenda agonia! 

 
Todas vós que a minha alma agitastes outrora, 
Ó esperança, ó alegria, ó tristeza, ó ansiedade, 

Acudi a essa voz que, vibrante e sonora, 
 

Faz rolar pelo espaço o clarim da Saudade! 
 

 
 

ÚLTIMA PÁGINA 
 

Antes de mergulhar no silêncio da morte, 
Ou da idade sentir a fraqueza e o torpor, 

Eu quisera lançar, num supremo transporte, 
Meu grito de revolta e meu grito de horror. 

 
Mas sei que por mais forte e por mais estridente 

Que ela corra através do infinito, até vós, 
Ó céus, que além brilhais numa paz inclemente, 

Nem qual brando rumor chegará minha voz! 
 

Mas sei que não há dor que a natureza vença, 
E que nunca a fará de leve estremecer 
Na sua eternidade e sua indiferença 
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O lamento que vem dum transitório ser 
 

Mas sei que sobre a face execrável da terra, 
Onde cada alma sente, em torno, a solidão, 

Esse grito, que a dor duma existência encerra, 
Não irá ressoar em nenhum coração. 

 
Contudo, num clamor de suprema energia, 
Eu quisera lançar minha voz! Mas a quem 

Enviar esse brado imenso de agonia, 
Se para o compreender não existe ninguém?! 

 

 
 

REGRET 
 

Está findo o combate. Eu venci e, contudo, 
Vencedora eu me sinto igualmente vencida... 

Cada gesto me traz um sofrimento agudo, 
Dá-me em meio do peito uma larga ferida. 

 
E com que intrepidez, com que audácia e energia, 

Não me lancei da vida à aspérrima batalha! 
Nem me atemorizou a boca que rugia, 

Nem o brilho da espada e o estrondo da metralha. 
 

Para no alto plantar, ufana, aos quatro ventos, 
Desfraldada a bandeira ofuscante da Glória, 

Galguei por entre o fumo, e as pragas, e os lamentos 
A estrada que conduz ao cimo da vitória. 

 
E venci. E, contudo, eu me sinto vencida... 

Antes ser como quem à fraqueza se entrega, 
E rolar pelo solo à primeira investida, 

E morrer à explosão da primeira refrega! 
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NUMA ILHA 
 

Alguns palmos de terra. Em redor, a planura 
Das águas, ora verde, em marulhos, rolando, 
Ora aos raios do sol a prumo, desdobrando 
Do seu lençol de prata a ofuscante brancura. 

 
Panda a vela, um batel foge a distância... Quando, 
Transpondo o ocaso, o sol que agoniza e fulgura, 

Vai, em brando temor, numa planície escura 
Longo rastro de sangue e púrpura deixando... 

 
O crepúsculo sobe e, estrelando o infinito, 

Sobre as águas estende o seu véu flutuante, 
Que envolve os troncos nus da floresta dos mastros... 

 
Agora a treva. E nem uma voz, nem um grito, 
Que desperte, vibrando alegre ou suplicante, 
O sossego da noite e a placidez dos astros... 

 

 
 

EM VÃO 
 

É a ilusão, bem vejo: em tua fronte 
Inda fulge um resplendor de aurora. 

Tens o mesmo sorriso com que outrora 
Deliciavas a minha alma insonte. 

 
Debalde apontas para além do monte 

Prainos que a ardência do verão enflora; 
Asas vibrando pelos céus em fora, 

Céus sem nuvens, sem raias o horizonte... 
 

Esta grandiosa e esplêndida paisagem 
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Desenrolada a meu olhar – miragem 
De intensidade e luz – que importa a uma alma 

 
Que só deseja, antes da noite escura, 

Haurir da tarde um pouco de frescura, 
Gozar um pouco do silêncio e calma?! 
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