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Mármores (1895)3

3 Esta seção reúne os poemas publicados em Mármores, na ordem em que aparecem, conforme a estrutura do livro: 
um “prólogo”,  como a  autora  mesma  o  chama,  com 18  sonetos,  uma seção  com poemas  de  Goethe  e  Heine 
traduzidos para o português, e uma seção final com 18 outros poemas, de formas variadas. Tal como indicado em 
cada caso, alguns poemas da última seção, muitos deles poemas de juventude, não foram reproduzidos nas reedições 
posteriores.
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PRÓLOGO

Musa impassível

Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
luto jamais te afeie o cândido semblante!
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e adiante
de um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.

Em teus olhos não quero lágrima; não quero
em tua boca o suave e idílico descante.
Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante,
ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero.

Dá-me o hemistíquio d’ouro, a imagem atrativa;
a rima cujo som, de uma harmonia crebra,
cante aos ouvidos d’alma; a estrofe limpa e viva;

versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos,
ora o áspero rumor de um calhau que se quebra,
ora o surdo rumor de mármores partidos.
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A um artista

a meu irmão, Júlio César da Silva

Mergulha o teu olhar de fino colorista
no azul; medita um pouco, e escreve; um nada quase:
um trecho só de prosa, uma estrofe, uma frase
que patenteie a mão de um requintado artista.

Escreve! Molha a pena, o leve estilo enrista!
Pinta um canto de céu, uma nuvem de gaze
solta, brilhante ao sol; e que a alma se te vaze
na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista.

Escreve!... um céu ostenta o matiz da celagem
onde erra o sol, moroso, entre vapores brancos,
irisando, ao de leve, o verde da paisagem...

uma ave banha ao sol o esplêndido plumacho...
num recanto de bosque, a lamber os barrancos
espumeja em cachões uma cachoeira embaixo...
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Os argonautas

a Carlos Coelho

Mar fora, ei-los que vão, cheios de ardor insano;
os astros e o luar – amigas sentinelas,
lançam bênçãos de cima às largas caravelas
que rasgam fortemente a vastidão do oceano.

Ei-los que vão buscar noutras paragens belas
infindos cabedais de algum tesouro arcano...
e o vento austral que passa, em cóleras, ufano,
faz palpitar o bojo às retesadas velas.

Novos céus querem ver, miríficas belezas;
querem também possuir tesouros e riquezas
como essas naus que têm galhardetes e mastros...

ateiam-lhes a febre essas minas supostas...
e, olhos fitos no vácuo, imploram, de mãos postas,
a áurea bênção dos céus e a proteção dos astros...
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Mahabarata

Abre esse grande poema onde a imaginativa
de Vyasa, num fragor ecoante de cascata,
tantas façanhas conta, e dessa estrênua e diva
progênie de Pandu tantas glórias relata!

Ora Kansa, a suprema encarnação do Siva,
ora os suaves perfis de Krichna e de Virata
perpassam, como heróis, numa onda reversiva,
nas estrofes caudais do grande Mahabarata.

Olha este incêndio e pasma; aspecto belo e triste!
Caminha agora a passo este deserto areoso...
por cima o céu imenso onde palpitam sóis...

corre tudo, ofegante, e finalmente assiste
à ascensão de Iudhishthira ao Indra luminoso
e à apoteose final dos últimos heróis.
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Rainha das águas

            a Alberto de Oliveira

Mar fora, a rir, da boca o fúlgido tesouro
mostrando, e sacudindo a farta cabeleira,
corta a planura ao mar, que se desdobra inteira,
na esguia concha azul orladurada de ouro.

Rema, à popa, um tritão de escâmeo dorso louro;
vão à frente os delfins; e, marchando em fileira,
das ondas a seguir a luminosa esteira,
vão cantando, a compasso, as piérides em coro.

Crespas, cantando em torno, as vagas, em surdina,
lambem de popa à proa o casco da varina
que prossegue, mar fora, a infinda rota, ufana...

e, no alto, o louro sol, que assoma, entre desmaios,
saúda esse outro sol de coruscantes raios
que orna a cabeça real da bela soberana.
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Sonho africano

a João Ribeiro

Ei-lo em sua choupana. A lâmpada, suspensa
ao teto, oscila; a um canto, um velho e ervado fimbo.
Entrando, porta dentro, o sol forma-lhe um nimbo
cor de cinábrio em torno à carapinha densa.

Estira-se ao chão... tanta fadiga e doença!
Espreguiça e boceja... o apagado cachimbo
na boca, nessa meia escuridão de limbo,
mole, semicerrando os dúbios olhos, pensa...

pensa na longe pátria... as florestas gigantes
se estendem sob o azul, onde, cheios de mágoa,
vivem negros pituns e enormes elefantes...

calma em tudo. Dardeja o sol raios tranquilos...
desce um rio, a cantar... coalham-se à tona d’água,
em compacto apertão, os velhos crocodilos...
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Paisagem

Dorme sob o silêncio o parque. Com descanso,
aos haustos, aspirando o finíssimo extrato
que evapora a verdura e que deleita o olfato,
pelas alas sem fim das árvores avanço.

Ao fundo do pomar, entre as folhas, abstrato
em cismas, tristemente, um alvíssimo ganso
escorrega de manso, escorrega de manso
pelo claro cristal do límpido regato.

Nenhuma ave sequer, sobre a macia alfombra,
pousa. Tudo deserto. Aos poucos escurece
a campina, a rechã sob a noturna sombra.

E enquanto o ganso vai, abstrato em cismas, pelas
selvas adentro entrando, a noite desce, desce...
e espalham-se no céu camândulas de estrelas.
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Vênus

a Vítor Silva

Branca e hercúlea, de pé num bloco de Carrara,
que lhe serve de trono, a formosa escultura,
Vênus, túmido o colo, em severa postura,
com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara.

Um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara;
e impassível, de pé, mostra em toda a brancura,
desde as linhas da face ao talhe da cintura,
a majestade real de uma beleza rara.

Vendo-a nessa postura e nesse nobre entorno
de Minerva marcial que pelo gládio arranca,
julgo vê-la descer lentamente do trono,

e, na mesma atitude a que a insolência a obriga,
postar-se à minha frente, impassível e branca,
na régia perfeição da formosura antiga.
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Em Sonda

Quieta, enrolada a um tronco, ameaçadora e hedionda,
a boa espia… em cima estende-se a folhagem
que um vento manso faz oscilar, de onda em onda,
com a sua noturna e amorosa bafagem.

Um luar mortiço banha a floresta de Sonda,
desde a copa da faia à esplêndida pastagem;
e o ofidiano, escondido, olhos abertos, sonda…
vai passando, tranqüilo, um búfalo selvagem.

Segue o búfalo, só… mas suspende-lhe o passo
o ofidiano cruel que o ataca de repente,
e que o prende, a silvar, com suas roscas de aço.

Tenta o pobre lutar; os chavelhos enresta;
mas tomba de cansaço e morre… tristemente
no alto se esconde a lua, e cala-se a floresta…
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A caçada

a Valentim Magalhães

Ao mirante gentil de construção bizarra
acabou de subir naquele mesmo instante
em que o seu noivo foi à caça; e, palpitante,
lá fora cuida ouvir os sons de uma fanfarra.

E, ao mesmo tempo ouvindo o selvagem descante
que, entre as folhas, sibila a estrídula cigarra,
ela vai ler a carta onde o seu noivo narra
a dor que há de sofrer quando estiver distante...

e dorme, vendo o sol que, através de uma escassa
nuvem branca, ilumina as íngremes encostas
dos montes onde ondeja a matilha da caça;

e, bem perto, ao rumor de trompas e ladridos,
o seu noivo gentil que, de espingarda às costas,
lhe oferta uma porção de pássaros feridos...
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No campo

a Max Fleuiss

O olhar choroso sob as negras sobrancelhas,
costas abaixo solta a negra trança basta,
a campônia vai guiando, a picadinhas d’hasta,
um rebanho gentil de cândidas ovelhas.

Uma junta de bois morosa, em meio à vasta
nava, arrastando vai umas charruas velhas...
e escutando o raspar monótono das relhas,
queda-se na planície um grande boi, que pasta...

e some-se o rebanho. Uma sombra flutuante
paira sobre a extensão da planície, distante...
na espessura a campônia esconde-se depois.

E, ao longe, sob o céu, como uma prece estranha
que desperta a mudez do campo e da montanha,
chora no ar o mugir dos fatigados bois.
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Noturno

Pesa o silêncio sobre a terra. Por extenso
caminho, passo a passo, o cortejo funéreo
se arrasta em direção ao negro cemitério...
à frente, um vulto agita a caçoula do incenso.

E o cortejo caminha. Os cantos do saltério
ouvem-se. O morto vai numa rede suspenso;
uma mulher enxuga as lágrimas ao lenço;
chora no ar o rumor de um misticismo aéreo.

Uma ave canta; o vento acorda. A ampla mortalha
da noite se ilumina ao resplendor da lua...
uma estrige soluça; a folhagem farfalha.

E enquanto paira no ar esse rumor das calmas
noites, acima dele, em silêncio, flutua
o Lausperene mudo e súplice das almas.
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A noite

                  a Venceslau de Queiroz

Um vento fresco e suave entre os pinhais murmura;
a Noite, aos ombros solta a desgranhada coma,
no seu plaustro de crepe, entre as nuvens, assoma…
tornam-se o campo e o céu de uma cor mais escura.

Um novo aspecto em tudo. Um novo e bom aroma
de látiros exala a amplíssima verdura.
Num hausto longo, a Noite, aos ares a frescura
doce, entreabrindo a flor dos negros lábios, toma…

por vales e rechãs caminha, passo a passo,
atento o ouvido, à escuta… E no seu plaustro enorme
cujo rumor desperta a placidez do espaço,

à encantada região das estrelas se eleva…
e, ao ver que dorme o espaço e o mundo inteiro dorme,
volve, quieta, de novo, à habitação da treva.
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A ondina

Rente ao mar, que soluça e lambe a praia, a ondina,
solto, às brisas da noite, o áureo cabelo, nua,
pela praia passeia. A opálica neblina
tem reflexos de prata à refração da lua.

Uma velha goleta encalhada, a bolina
rota, pompeia no ar a vela, que flutua
e, de onda em onda, o mar, soluçando em surdina,
empola-se espumante, à praia vem, recua…

e, surdindo da treva, um monstro negro, fito
o olhar na ondina, avança, embargando-lhe o passo…
ela tenta fugir, sufoca o choro, o grito…

mas o mar, que espreitando-a, as ondas avoluma,
roja-se aos pés da ondina e esconde-a no regaço,
envolvendo-lhe o corpo em turbilhões de espuma.

19



Aurora

Mensageira da luz, a brisa corre. A Aurora
do seu leito real de tiro se levanta.
Toda a campina acorda em festa. Cada planta
mostra o sorriso ideal da matutina Flora.

Um cheiro doce e fresco a verdura evapora.
A araponga, afinando a matinal garganta,
grita; um pássaro geme; a patativa canta...
todo o campo é uma orquestra harmônica e sonora.

Vara o diáfano véu da alvíssima neblina
uma seta de sol. E a floresta, a campina,
ainda cheias de luz de um pálido arrebol,

descortinam-se... e em pouco, a campina, a floresta,
cheias do riso bom da natureza em festa,
palpitam sob a luz fecundante do sol.
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A um poeta

Poeta, quando te leio, a angústia dolorida
que te mina a existência e que em teu peito impera,
faz-me também sofrer, d’alma se me apodera,
como se da minh’alma ela fosse nascida.

Sinto o que sentes: ora a lágrima sincera
que foi pela saudade ou pelo amor vertida,
ora a mágoa que habita em tua alma – guarida
onde a negra legião das mágoas se aglomera.

Não há nos versos teus um sentimento alheio
a esse teu coração macerado de fráguas;
há neles ora o suave e módulo gorjeio

das aves, ora a queixa harmônica das águas...
leio os teus versos; e, em minh’alma, quando os leio,
vai gemendo, em surdina, a música das mágoas...
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À noite

Eis-me a pensar, enquanto a noite envolve a terra,
olhos fitos no vácuo, a amiga pena em pouso,
eis-me, pois, a pensar… de antro em antro, de serra
em serra, ecoa, longo, um requiem doloroso.

No alto uma estrela triste as pálpebras descerra,
lançando, noite dentro, o claro olhar piedoso.
A alma das sombras dorme; e pelos ares erra
um mórbido langor de calma e de repouso…

em noite assim, de repouso e de calma,
é que a alma vive e a dor exulta, ambas unidas,
a alma cheia de dor, a dor cheia de alma…

é que a alma se abandona ao sabor dos enganos,
antegozando já quimeras pressentidas
que mais tarde hão de vir com o decorrer dos anos.
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Inverno

a João Luso

Outrora, quanta vida e amor nessas formosas
ribas! Quão verde e fresca esta planície, quando,
debatendo-se no ar, os pássaros, em bando,
o ar enchiam de sons e queixas misteriosas!

Tudo era vida e amor. As árvores copiosas
mexiam-se, de manso, ao resfôlego brando
da brisa que passava em tudo derramando
o perfume sutil dos cravos e das rosas...

mas veio o inverno; e vida e amor foram-se em breve...
o ar se encheu de rumor e de uivos desolados...
as árvores do campo, enroupadas de neve,

sob o látego atroz da invernia que corta,
são esqueletos que, de braços levantados,
vão pedindo socorro à primavera morta.
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LIEDER DE GOETHE4

Calme de la mer5

Tranquilo, o mar não canta nem ondeia;
o nauta, imerso noutro mar de mágoas,
os olhos tristes e úmidos passeia
pela tranquila quietação das águas.

A onda que dorme quieta, não espuma;
o austro que sonha plácido, não canta;
e em todo o vasto mar, em parte alguma,
a mais pequena vaga se levanta.

4 Os títulos em francês apontam, como diz Venceslau de Queiróz, que as canções (Lieds) de Goethe foram traduzidas 
dessa língua e não diretamente do original alemão. Antes de publicadas em livro, as traduções I e III saíram nos 
jornais A Semana e O Estado de São Paulo com títulos em português: “Calma do mar” e “A pastorinha”.

5 Tradução do poema “Meeres Stille”.
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Lied sicilien6

Olhos! que atais os corações e a guerra,
olhos, quando piscais, olhos de brasas,
muralhas abalroam, caem casas,
e enormes paredões rolam por terra!

Assim, a um golpe rápido de vista,
esta débil e trêmula muralha, 
dentro da qual meu coração trabalha,
como quereis, dizei-me, que resista?

6 Tradução do poema “Sizillianisches Lied”.
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La prude7

Deliciosa manhã de primavera doura
os campos. Ainda dorme o sol. Mas a pastora,
descuidosa, passeia, enfeitadinha já.
Quem a vê, a maciez das faces lhe namora.
E ela cantando vai pelos campos em fora:

Trá, lá, lá! Trá, lá, lá!

Por um beijo um pastor oferta-lhe uma ovelha,
duas quantas quiser... e ela fica vermelha
de raiva, bate o pé... tão formosa e tão má!
Encara-o com desprezo; e depois, apressando
os passos, segue adiante, aligeira, cantando:

Trá, lá, lá! Trá, lá, lá!

Um pastor lhe oferece o coração a ela;
fitas outro pastor lhe oferta; mas a bela
pastorinha gentil, enfastiada já,
ri de ambos, como riu das ovelhinhas brancas
do primeiro. E prossegue, entre risadas francas,

Trá, lá, lá! Trá, lá, lá!

7 Tradução  de  “Die  Spröde”.  Este  poema  foi  publicado  apenas  em  Mármores e  não  é  reproduzido  nas  edições 
posteriores.
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A. HEINE8

NÚMEROS DO INTERMEZZO

I9

Já te esqueceste, pois, inteiramente,
de que em melhores épocas da vida

teu coração, querida,
me palpitou no coração ardente?
teu coração de leve mariposa

esvoaçante e terrena,
tão pequeno e tão falso que outra cousa
não pode haver mais falsa e mais pequena?

E, de certo também já te esqueceste
do pesar e do amor
com que tu me prendeste

o coração num círculo de dor.
Pesar e amor! ambos me fazem doente;

ambos me são do pranto
incentivos fatais;
e não sei, entretanto,

se aquele pode ser maior do que este,
pois sei apenas que ambos, igualmente,

já são grandes demais.

8 Assim  como com os  poemas  de  Goethe,  os  poemas  de  Heine  (retirados  do  seu  Lyrisches  Intermezzo)  foram 
traduzidos do francês, mais especificamente da tradução francesa de Gérard de Nerval. Em Mármores, ele aparece 
como A. Heine mesmo, depois como H. Heine em Esfinges.

9 Lyrisches Intermezzo, 21: “So hast du ganz und gar vergessen...”
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II10

Meus cantos, cujo treno
minh’alma escuta, amargurada e triste,
são repassados de letal veneno:
de outra forma não pode ser, querida,

porque tu espargiste
sobre a modesta flor da minha vida

o orvalho do veneno.

Meus cantos, cujo treno
qualquer sorriso em lágrimas transforma,
são repassados de letal veneno;
não pode ser, entanto, de outra forma,
porque, em meio das cousas mais singelas
que tenho n’alma, agitam-se, frementes,

implacáveis serpentes...
e tu, formosa amante, és uma delas!

10 Lyrisches Intermezzo, 51: “Vergiftet sind meine Lieder...”
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III11

A noite é muda e triste. O espaço é triste e mudo.
E caminhando eu vou pela floresta espessa,

rompendo a cerração.
As ramagens abalo, as árvores sacudo:
e elas movem de leve a rórida cabeça,

num ar de compaixão.

11 Lyrisches Intermezzo, 61: Der Mitternacht war kalt und stumm.
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IV12

Floresta afora, além, no encontro das estradas,
suicidas, sem descanso,

agitam-se no horror das covas profanadas.
Perto, uma flor azul desabrocha de manso:
dão-lhe o nome de flor das almas condenadas.

Certa vez, eu lá fui. A noite estava fria;
o espaço mudo estava.

À beira de uma cova a flor azul tremia;
e entre nuvens de crepe, a lua, que passava,
derramava-lhe em torno a sua luz sombria.

12 Lyrisches Intermezzo, 62: “Am Kreuzweg wird begraben...”
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BALADA

Balada

“Eu vou partir. A noite já desmaia.
Parto; por isso, cândida princesa,
venho beijar as mãos à Vossa Alteza...
botes e naus esperam-me na praia.

Tenho, de certo, de sofrer azares,
dores sofrer; mas hei de, com denodo,
pugnas vencer e conquistar de todo
terras estranhas e remotos mares...

não sei se morrerei; mas se, princesa,
através de procelas e de escolhos,
a negra morte me fechar os olhos, 
eu morrerei pensando em Vossa Alteza.

Mas, forçoso é partir; adeus, senhora...”
“Conde, adeus...” murmurou, baixando a fronte.

A noite desmaiava. No horizonte
já se movia o séquito da aurora.

E ela, a princesa, imersa num letargo,
ficou olhando a vastidão do oceano.

Rompeu, enfim, o sol. E, a todo pano,
a aventureira nau se fez ao largo...

31



A florista

Suspensa ao braço a grávida corbelha,
segue a passo, tranquila... o sol faísca...
os seus carmíneos lábios de mourisca
se abrem, sorrindo, numa flor vermelha.

Deita à sombra de uma árvore. Uma abelha
zumbe em torno ao cabaz... uma ave, arisca,
o pó do chão, pertinho dela, cisca,
olhando-a, às vezes, trêmula, de esguelha...

aos ouvidos lhe soa um rumor brando
de folhas... pouco a pouco, um leve sono
lhe vai as grandes pálpebras cerrando...

cai-lhe de um pé o rústico tamanco...
e assim descalça, mostra, em abandono,
o vultinho de um pé macio e branco.
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Inconsoláveis

Almas, por que chorais, se ninguém vos responde?
almas, por quê? deixai as lágrimas! empós
do Ideal correi, correi para outras plagas, onde
não exista ninguém que escarneça de vós.

Lançai o vosso olhar a longínquas paragens,
bem distantes daqui, cheias de ideais risonhos,
onde as aves do amor, sacudindo as plumagens,
passem cantando ao longe a música dos sonhos...

a longes plagas onde estas misérias todas
não consigam deixar o mínimo sinal;
paragens onde, em meio às delirantes bodas
dos sonhos e do amor, exulte e cante o Ideal...

mas, não, almas! soltai a vossa queixa triste;
contai ao mundo inteiro a vossa mágoa justa;
essa terra do Ideal, Ó almas, não existe;
inventei-a somente, e inventá-la não custa.

Pobres almas, lançai em torno a vossa vista:
sempre haveis de encontrar essa miséria atroz.
Almas, chorai, que embora esse país exista,
nele há de haver alguém que escarneça de vós.
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Estela13

Como dormes feliz, anjo adorado,
nesse teu berço, assim... tu, cujos olhos
nunca viram misérias nem abrolhos,
mas veem somente o maternal cuidado.

O anjo da guarda está velando ao lado
do teu berço, a sorrir... os teus antolhos
são, por enquanto, os ondulantes folhos
do teu bercinho de ébano lavrado.

Dorme, que enquanto o querubim te vela,
ele te envolve nessa etérea veste
que usam no céu os querubins, Estela;

dorme, o teu sono cheio de fulgores
de certo eleva-te a um país celeste
todo cheio de pássaros e flores.

13 Publicado apenas em Mármores, ausente nas edições posteriores.
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De joelhos

à Santa Thereza

Reza de manso... toda de roxo,
a vista no teto presa,
como que imita a tristeza

daquele círio trêmulo e frouxo...

e assim, mostrando todo o desgosto
que sobre sua alma pesa,
ela reza, reza, reza,

as mãos erguidas, pálido o rosto...

o rosto pálido, as mãos erguidas,
o olhar choroso e profundo...
parece estar no Outro-Mundo

de outros mistérios e de outras vidas...

implora a Cristo, seu Casto Esposo,
numa prece ou num transporte,
o termo final da Morte,

para descanso, para repouso...

Salmos doridos, cantos aéreos,
melodiosos gorjeios
roçam-lhe os ouvidos, cheios

de misticismos e de mistérios...

reza de manso, reza de manso,
implorando ao Casto Esposo
a morte, para repouso,

para sossego, para descanso

d’alma e do corpo que se consomem,
num desânimo profundo,
ante as misérias do Mundo,

ante as misérias tão baixas do Homem!

Quanta tristeza, quanto desgosto,
mostra na alma aberta e franca,
quando fica, branca, branca,

as mãos erguidas, pálido o rosto...

o rosto pálido, as mãos erguidas,
o olhar choroso e profundo,
parece estar no Outro-Mundo

de outros mistérios e de outras vidas...
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No boudoir14

Aguarda o jovem conde há quase uma hora,
mudo, a agradável ocasião de vê-la.
A um canto do boudoir, altiva e bela,
está sentada a viscondessa Aurora.

Entra e murmura: “Que brilhante estrela!
Vou confessar-lhe o meu amor agora...”
Depois, aproximando-se: “Senhora,
tenho muito prazer em conhecê-la...”

e segreda baixinho: “Viscondessa,
é por Vossa Excelência que deliro...”
e ela, soerguendo, tímida, a cabeça,

fita-o, sorrindo, nada lhe responde...
solta apenas um trêmulo suspiro
ao ver os olhos do formoso conde.

14 Publicado apenas em Mármores, ausente nas edições posteriores.
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D. Alda 

(Lied moderno)

Hoje D. Alda madrugou. Às costas
solta a opulenta cabeleira de ouro,
nos lábios um sorriso de alegria, 
vai passear ao jardim; as flores, postas
em longa fila, alegremente, em coro,

saúdam-na: “bom dia!”
D. Alda segue... segue-a uma andorinha:
com seus raios de luz o sol a banha;

e D. Alda caminha...
uma porção de folhas a acompanha...
caminha... como um fúlgido brilhante,

o seu olhar fulgura.
Mas – que cruel! – ao dar um passo adiante,
enquanto a barra do roupão sofralda,
pisa um cravo gentil de láctea alvura!

E este, sob os seus pés, inda murmura:
“obrigado, D. Alda”.
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No baile15

Flores, damascos... é um sarau de gala.
Tudo reluz, tudo esplandece e brilha;
riquíssimos bordados de escumilha
envolvem toda a suntuosa sala.

Moços, moças levantam-se; a quadrilha
rompe; um suave perfume o ar trescala;
e Flora, a um canto, envolta na mantilha,
espera que o marquês venha tirá-la...

finda a quadrilha. Rompe a valsa inglesa.
E ela não quer dançar! ela, a marquesa
Flora, a menina mais formosa e rica!

E ele não vem! Enquanto finda a valsa,
ela, triste, a sonhar, calça e descalça
as finíssimas luvas de pelica!

15 Publicado apenas em Mármores, ausente nas edições posteriores.
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Mudez

Já rumores não há, não há; calou-se
tudo. Um silêncio deleitoso e morno

vai-se espalhando em torno
às folhagens tranquilas do pomar.

Torna-se o vento cada vez mais doce...
silêncio... ouve-se apenas um gemido
de um pequenino pássaro perdido
que ainda espaneja as suas asas no ar.

Ouve-me, amiga, este é o Silêncio, o grande
Silêncio, o rei das trevas e da calma,

em que a nossa triste alma,
penetrada de mágoas e de dor,

se dilata, se expande,
e seus segredos íntimos mergulha...
prolonga-se a mudez: nenhuma bulha;
já se não ouve o mínimo rumor.

Esta é a mudez, esta é a mudez que fala
(não aos ouvidos, não, porque os ouvidos
não conseguem ouvir esses gemidos
que ela derrama, à noite, sobre nós)

à alma de quem se embala
numa saudade mística e tranquila...
nossa alma apenas é que pode ouvi-la
e que consegue perceber-lhe a voz.

Escuta a queixa tácita e celeste
que este silêncio fala a ti, tão triste...
e hás de lembrar o dia em que tu viste
perto de ti pela primeira vez,

alguém a quem disseste
uma frase de amor, de amor... Ó louca!
e que, no entanto, só mostrou na boca
a mais brutal e irônica mudez!
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Pérfida

Disse-lhe o poeta: “aqui, sob estes ramos,
sob estas verdes laçarias bravas,
ah! quantos beijos, trêmula, me davas!
ah! quantas horas de prazer passamos!

Foi aqui mesmo, — como tu me amavas!
foi aqui, sob os úmidos recamos
desta aragem, que uma rede alçamos
em que teu corpo, mole, repousavas.

Horas passava junto a ti, bem perto
de ti. Que gozo então! Mas, pouco a pouco,
todo esse amor calcaste sob os pés”.

“Mas”, disse-lhe ela, “quem és tu? De certo,
essa mulher de quem tu falas, louco,
não, não sou eu, porque não sei quem és...” 
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Laura16

Esta é a Laura, a riquíssima princesa
de negros olhos, elegante e bela,
a cujas plantas a áulica nobreza
se roja, apenas a um sorriso dela.

Rosa de estranha e sensual fragrância,
nascida em pobre e humílimo canteiro,
em todos os certames da Elegância
sempre conquista o galardão primeiro.

O seu esposo é um príncipe normando,
louro e de face túrgida e vermelha,
em cujo olhar enérgico se espelha
a arrogância do orgulho e áspero mando.

Há tempos, Laura era a menina honesta,
toda aos prazeres deste mundo alheia,
que passava a viver nessa modesta
vida tediosa e símplice de aldeia.

E quanta vez, à noite, a sós consigo,
não fez correr as lágrimas no rosto,
sem nunca achar um coração amigo
que se doesse também com o seu desgosto!

Mas, um dia, a fortuna entrou-lhe a porta;
e, olhando derredor, vendo-a sozinha,
com esse timbre de voz que a alma conforta,
“Laura”, disse, “levanta-te e caminha!”

E conduziu-a, pela mão, ao grande
mundo de luxo pródigo e faustoso,
onde, farta e soberba, a alma se expande,
cheia do tédio mórbido do gozo.

Hoje é a Laura, a riquíssima princesa
de negros olhos, elegante e bela,
a cujas plantas a áulica nobreza
se roja, apenas a um sorriso dela.

16 Publicado apenas em Mármores, ausente nas edições posteriores.
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As duas irmãs

Vem a primeira e fala-lhe em segredo:
“amiga, vê, (nem sei como isto conte!)
como correm as águas desta fonte:
tal corre a vida, e acaba-se tão cedo!

Ama, pois!” A segunda, em cuja fronte
brilha um raio de luz, murmura, a medo,
apontando-lhe o chão: “este é o degredo
perpétuo e atroz do teu amor insonte.

Contudo, espera”. E somem-se a Esperança
e a Saudade. E ela fica, como douda,
a olhar o rastro dessas deusas belas...

e ela fica esperando-as... cansa, cansa
de esperá-las assim, a vida toda,
sem jamais receber notícias delas!...
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A uma criança

(imitação de Hugo)

Vous qui ne savez pas combien l’enfance est belle,
Enfant! n’enviez point notre age de douleurs...

Victor Hugo

Choras, criança, mas chorar não deves;
entre a velhice e as tuas horas leves

é pequena a distância;
choras debalde; choras,

porque não sabes, flor, quanto são breves
da humana vida as horas,

porque não sabes quanto é bela a infância!
Tu, cuja vida é um suave paraíso

adornado de flores,
da nossa vida mísera de dores

amargas e revezes,
nunca invejes o júbilo indeciso,
porque teu pranto é menos triste, às vezes,

do que o nosso sorriso.
Os teus dias são rosas

que vicejam, alegres e radiosas,
nessas tuas manhãs de eternas galas;
nunca as desfolhes, gárrula criança;

deixa-as em paz, descansa,
deixa que o tempo venha desfolhá-las.
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Quadro incompleto17

Foi um rico painel. Traço por traço,
nele notava-se a paixão do artista.
Via-se, ao fundo, a tortuosa crista
de altas montanhas a beijar o espaço.

No centro, um rio, a distender o braço,
selvas banhava em triunfal conquista.
Ao longo, dois amantes, pela lista
de um carreiro, seguiam, passo a passo,

foi um rico painel. Uma obra finda
a primor, que, apesar de velha, ainda
conservava das cores a frescura.

Hoje, porém, não é como era dantes:
pois ao ponto onde estavam os amantes,
existe apenas uma nódoa escura.

17 Publicado apenas em Mármores, ausente nas edições posteriores.
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Prece18

D’oú me vient, ô mon Dieu, cette paix qui m’inonde?
D’oú me vient cett foi dont mon coeur surabonde?

Lamartine

Santa Maria, iluminai
a estrada aspérrima que trilho:
ah! por amor de vosso filho!
ah! por amor de vosso pai!

aos marinheiros que, no mar,
temem as sirtes e os escolhos,
dai-lhes a unção dos vossos olhos,
dai-lhes a unção de vosso olhar.

Não peço glórias nem troféus
que as amarguras não compensam:
apenas quero a vossa bênção,
só, muito embora, Ó Mãe de Deus,

o camponês não queira o bus
dos vossos olhos e nem vô-lo
peça, mas peça um ferragoulo
para cobrir os ombros nus.

Ao miserável que cair,
ao roto dai-lhes uma tira
do vosso manto de safira
para as feridas encobrir;

às noivas pobres, enxovais;
ao pecador, ao moribundo,
dai-lhes o gozo do outro mundo
longe das chamas infernais.

Dai-nos do vosso olhar a unção!
E que sejais sempre bendita
lá nessa abóbada infinita
Ó imaculada Conceição!

Santa Maria, iluminai
a estrada aspérrima que trilho!
Ah! por amor de vosso Filho!
Ah! por amor de vosso Pai!

18 Publicado apenas em Mármores, ausente nas edições posteriores.
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Mãe

Embora a mágoa a aflija e a sorte a oprima,
o seu amor, como celeste esmola,
é um perfume sutil que se evola
do peito e sobe deste mundo acima.

Com que ternura a sua voz me anima,
quando, pelo meu rosto, o pranto rola!
Ninguém, como ela, a minha dor consola,
ninguém, como ela, o meu pesar lastima.

Julgo-me só e chamo-a... ela não tarda!
Volta, acode-me, alegre; e, num momento,
desfaz a dor que o coração me enluta.

Ela é a mais fiel, a mais constante guarda
que, no meio da noite, o ouvido atento,
o meu suspiro entrecortado escuta.
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Egito

No ar pesado, nenhum rumor, o menor grito;
nem no chão calvo e seco o mais pequeno adorno;
um velho ibe somente arranca um raro piorno
que cresce pelos vãos das lájeas de granito.

A aura branda, que vem do deserto infinito,
arrepia, ao de leve, a água do Nilo, em torno.
Corre o Nilo, a gemer, sob um calor de forno
que, em ondas, desce do alto e invade todo o Egito.

Destacando na luz, agora, o vulto absorto
de um adelo que passa, em caminho da feira,
dá mais um tom de mágoa ao vasto quadro morto.

Bate na areia o sol. E, num sonho tranquilo,
pompeia, ao largo, a alvura uma barca veleira,
a tremer, a tremer, sobre as águas do Nilo.
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Musa impassível

Ó Musa, cujo olhar de pedra, que não chora,
gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca!
Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca,
por esse grande espaço onde o Impassível mora.

Leva-me longe, Ó Musa impassível e branca!
Longe, acima do mundo, imensidade em fora,
onde, chamas lançando ao cortejo da aurora,
o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca.

Transporta-me de vez, numa ascensão ardente,
à deliciosa paz dos Olímpicos-Lares
onde os deuses pagãos vivem eternamente,

e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo
passarem, através das brumas seculares,
os Poetas e os Heróis do grande mundo antigo.

*
*      *
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Esfinges (1920)19

19 Esfinges é uma versão revisada e reestruturada de  Mármores, com alguns poemas tendo sido deslocados, alguns 
poemas removidos (7) ou corrigidos e outros acrescentados (20). A primeira edição foi publicada em 1903, mas aqui 
reproduzimos a segunda edição publicada em 1920, ano de morte da autora. Ela difere da edição de 1903 pelo 
acréscimo de outros 13 poemas, em sua maioria de temática devocional. As notas de rodapé indicam quais são estes 
poemas presentes apenas no segundo volume, assim como indicamos nos poemas de  Mármores quais não foram 
incluídos em Esfinges. Esfinges é dedicado ao irmão de FJ, Júlio César.
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Desejo inútil20

Ao querido mestre e amigo Vicente de Carvalho

Qualquer cousa afinal de belo escolher devo
para em verso plasmar no esforço da obra-prima:
flor que viceja à sombra, asa que paira em cima,
aroma de um poema ou de um campo de trevo.

Aroma, ou asa, ou flor... tudo o que diga e exprima
perde, ao moldar-se em verso, o seu próprio relevo,
porque sinto, mau grado a glória com que escrevo,
presa a imaginação no limite da rima.

Não val pois provocar, e sem que isto te praza,
minh’alma, e por amor d’arte que se não doma,
a mágoa que te dói e a febre que te abrasa:

o aroma, sente! est’asa, admira! esta flor, toma!
Mas deixa continuar inexprimidas a asa,
a beleza da flor e a frescura do aroma.

20 Publicado apenas na 2ª edição do volume Esfinges. Nele o soneto ocupa a posição de poema de abertura, anterior à 
primeira seção, intitulada “Esfinges”.

50



ESFINGES

Dança de centauras

a Coelho Netto

Patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios,
nuas, em grita, em ludo, entrecruzando as lanças,
ei-las, garbosas vêm, na evolução das danças
rudes, pompeando à luz a brancura dos seios.

A noite escuta, fulge o luar, gemem as franças;
mil centauras a rir, em lutas e torneios,
galopam livres, vão e vêm, os peitos cheios
de ar, o cabelo solto ao léu das auras mansas.

Empalidece o luar, a noite cai, madruga…
a dança hípica pára e logo atroa o espaço
o galope infernal das centauras em fuga:

é que, longe, ao clarão do luar que empalidece,
enorme, aceso o olhar, bravo, do heróico braço
pendente a clava argiva, Hércules aparece…
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A fonte de Jacó21

Na velha Samaria era Sicar situada;
ora, em Sicar, Jacó, filho de Isaac, um dia,
velho já, tarda a mão, à sua gente amada
uma fonte rasgou d’água límpida e fria.

O Mestre, certa vez, a essa borda abençoada,
(no tempo de Jesus a fonte inda existia)
à hora sexta quedou-se, a fronte angustiada
de dor, a ver passar gentes de Samaria.

Uma Samaritana, acaso, à fonte veio;
e ao passar por Jesus, com seu cântaro cheio,
o alto busto ondulou numa graça lasciva...

— Água! pediu Jesus, mata-me a sede e a mágoa!
Do cântaro, que tens, dá-me uma pouca d’água
que, em troca, eu te darei da fonte d’água viva. 

21 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Anfitrite

Louco, às doudas, roncando, em látegos, ufano,
o vento o seu furor colérico passeia...
enruga e torce o manto à prateada areia
da praia, zune no ar, encarapela o oceano.

A seus uivos, o mar chora o seu pranto insano,
grita, ulula, revolto, e o largo dorso arqueia;
perdida ao longe, como um pássaro que anseia,
alva e esguia, uma nau avança a todo o pano.

Sossega o vento; cala o oceano a sua mágoa;
surge, esplêndida, e vem, envolta em áurea bruma,
Anfitrite, e, a sorrir, nadando à tona d’água,

lá vai... mostrando à luz suas formas redondas,
sua clara nudez salpicada de espuma,
deslizando no glauco amículo das ondas.
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Profissão de fé22

Ouço e vejo o teu nome em tudo: ou nos ressolhos
do vento, ou no fulgor das estrelas, radiante;
tudo é cheio, Senhor, desse perdão constante
que sai da tua boca ou desce dos teus olhos...

tu és sempre o mistério, a luz que tenho diante
do olhar, quando te imploro a piedade, de geolhos;
és, à noite, o luar que bate nos escolhos,
iluminando o bom caminho ao navegante.

Ante o perigo não vacilo: acho-me calma;
porque te amo, Senhor, com essa fé singela,
mas forte e intensa, que me vem de dentro d’alma.

Para marcar o mau caminho há sempre indícios
não há sombra que esconda a escura e hiante goela
dos teus antros sem fundo e dos teus precipícios.

22 Na primeira edição de Esfinges, este poema apresenta a seguinte epígrafe: 

Os superbum conticescat
Siples fides acquiescat
Dei magisterio.
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Adamah

            a Júlia Lopes de Almeida

Homem, sábio produto, epítome fecundo
do supremo saber, forma recém-nascida,
pelos mandos do céu, divinos, impelida,
para povoar a terra e dominar o mundo;

Homem, filho de Deus, imagem foragida,
Homem, ser inocente, incauto e vagabundo,
da terra substância, em que nasceu, oriundo,
para ser o primeiro a conhecer a vida;

em teu primeiro dia, olhando a vida em cada
ser, seguindo com o olhar as barulhentas levas
de pássaros saudando a primeira alvorada,

que ingênuo medo o teu, quando ao céu calmo elevas
o ingênuo olhar, e vês a terra mergulhada
no primeiro silêncio e nas primeiras trevas…
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Os argonautas*

Mar fora, ei-los que vão, cheios de ardor insano;
os astros e o luar – amigas sentinelas –
lançam bênçãos de cima às largas caravelas
que rasgam fortemente a vastidão do oceano.

Ei-los que vão buscar noutras paragens belas
infindos cabedais de algum tesouro arcano...
e o vento austral que passa, em cóleras, ufano,
faz palpitar o bojo às retesadas velas.

Novos céus querem ver, miríficas belezas,
querem também possuir tesouros e riquezas
como essas naus, que têm galhardetes e mastros

ateiam-lhes a febre essas minas supostas...
e, olhos fitos no vácuo, imploram, de mãos postas,
a áurea bênção dos céus e a proteção dos astros...
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Egito*

No ar pesado, nenhum rumor, o menor grito;
nem no chão calvo e seco o mais pequeno adorno;
um velho ibe somente arranca um raro piorno
que cresce pelos vãos das lájeas de granito.

A aura branda, que vem do deserto infinito,
arrepia, ao de leve, a água do Nilo, em torno.
Corre o Nilo, a gemer, sob um calor de forno
que, em ondas, desce do alto e invade todo o Egito.

Destacando na luz, agora, o vulto absorto
de um adelo que passa, em caminho da feira,
dá mais um tom de mágoa ao vasto quadro morto.

Bate na areia o sol. E, num sonho tranquilo,
pompeia, ao largo, a alvura uma barca veleira,
a tremer, a tremer, sobre as águas do Nilo.
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Cega

Trôpega, os braços nus, a fronte pensa, várias
vezes quando no céu o louro sol desponta,
vejo-a, no seu andar de sonâmbula tonta,
despertando a mudez das vielas solitárias.

Arrimada ao bordão, lá vai... imaginárias
cousas pensa... verões e invernos maus afronta...
dores que tem sofrido a todo mundo conta
na linguagem senil das suas velhas árias.

Cega! que negra mão, entre os negros escolhos
do caos, foi procurar a treva, que enegrece,
para cegar-te a vista e escurecer-te os olhos?

Cega! quanta poesia existe, amargurada,
nesses olhos que estão sempre abertos e nesse
olhar, que se abre para o céu, e não vê nada!...
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A um velho23

Por suas próprias mãos armado cavaleiro,
na cruzada em que entrou, com fé e mão segura,
fez um cerco tenaz ao redor do Dinheiro,
e o colheu, a cuidar que colhia a Ventura.

Moço, no seu viver errante e aventureiro,
o peito abroquelou dentro de uma armadura;
velho, a paz vê chegar do dia derradeiro
entre a abundância do ouro e o tédio da fartura.

No amor, de que é rodeado, adivinha e pressente
o interesse que o move, o anima e o faz ardente;
foge por isso ao mundo e busca a solidão.

O passado feliz o presente lhe invade,
e vive de gozar a pungente saudade
das noites sem abrigo e dos dias sem pão.

23 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Crepúsculo

a Maria Clara da Cunha Santos

Todas as cousas têm o aspecto vago e mudo
como se as envolvesse uma bruma de incenso;
no alto, uma nuvem, só, num nastro largo e extenso,
precinta do céu calmo a caris de veludo.

Tudo: o campo, a montanha, o alto rochedo agudo
se esfuma numa suave água-tinta… e, suspenso,
espalhando-se no ar, como um nevoeiro denso,
um tom neutro de cinza empoeirando tudo.

Nest’hora, muita vez, sinto um mole cansaço,
como que o ar me falta e a fôrça se me esgota…
som de Ângelus, moroso, a rolar pelo espaço…

neste letargo que, pouco a pouco, me invade,
avulta e cresce dentro em mim essa remota
sombra da minha Dor e da minha Saudade.
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A ondina*

Rente ao mar, que soluça e lambe a praia, a ondina,
solto, às brisas da noite, o áureo cabelo, nua,
pela praia passeia. A alvacenta neblina
tem reflexos de prata à refração da lua.

Uma velha goleta encalhada, a bolina
rota, pompeia no ar a vela, que flutua
e, de onda em onda, o mar, soluçando em surdina,
empola-se espumante, à praia vem, recua…

e, surdindo da treva, um monstro negro, fito
o olhar na ondina, avança, embargando-lhe o passo…
ela tenta fugir, sufoca o choro, o grito…

mas o mar, que espreitando-a, as ondas avoluma,
roja-se aos pés da ondina e esconde-a no regaço,
envolvendo-lhe o corpo em turbilhões de espuma.
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Paisagem*

Dorme sob o silêncio o parque. Com descanso,
aos haustos, aspirando o finíssimo extrato
que evapora a verdura e que deleita o olfato,
pelas alas sem fim das árvores avanço.

Ao fundo do pomar, entre as folhas, abstrato
em cismas, tristemente, um alvíssimo ganso
escorrega de manso, escorrega de manso
pelo claro cristal do límpido regato.

Nenhuma ave sequer sobre a macia alfombra
pousa. Tudo deserto. Aos poucos escurece
a campina, a rechã sob a noturna sombra.

E enquanto o ganso vai, abstrato em cismas, pelas
selvas adentro entrando, a noite desce, desce...
e espalham-se no céu camândulas de estrelas...
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Vênus*

a Vítor Silva

Grave e branca, de pé num bloco de Carrara,
que lhe serve de trono, a formosa escultura,
Vênus, túmido o colo, em severa postura,
com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara.

Um sopro, um quê de vida o gênio lhe insuflara;
e impassível, de pé, mostra em toda a brancura,
desde as linhas da face ao talhe da cintura,
a majestade real de uma beleza rara.

Vendo-a nessa postura e nesse nobre entorno
de Minerva marcial que pelo gládio arranca,
julgo vê-la descer lentamente do trono,

e, na mesma atitude a que a insolência a obriga,
postar-se à minha frente, impassível e branca,
na fria perfeição da formosura antiga.
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Sonho africano*

a João Ribeiro

Ei-lo em sua choupana. A lâmpada, suspensa
ao teto, oscila; a um canto, um velho e ervado fimbo;
entrando, porta dentro, o sol forma-lhe um nimbo
cor de cinábrio em torno à carapinha densa.

Estira-se ao chão... tanta fadiga e doença!
Espreguiça e boceja... o apagado cachimbo
na boca, nessa meia escuridão de limbo,
mole, semicerrando os dúbios olhos, pensa...

pensa na pátria, além... as florestas gigantes
se estendem sob o azul, onde, cheios de mágoa,
vivem negros répteis e enormes elefantes...

calma em tudo. Dardeja o sol raios tranquilos...
desce um rio, a cantar... coalham-se à tona d’água,
em compacto apertão, os velhos crocodilos...
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Rústica24

Da casinha, em que vive, o reboco alvacento
reflete o ribeirão na água clara e sonora.
Este é o ninho feliz e obscuro em que ela mora;
além, o seu quintal, este, o seu aposento.

Vem do campo, a correr; e úmida do relento,
toda ela, fresca do ar, tanto aroma evapora,
que parece trazer consigo, lá de fora,
na desordem da roupa e do cabelo, o vento...

e senta-se. Compõe-se as roupas. Olha em torno
com seus olhos azuis onde a inocência boia;
nessa meia penumbra e nesse ambiente morno,

pegando da costura à luz da claraboia,
põe na ponta do dedo em feitio de adorno,
o seu lindo dedal com pretensão de joia.

24 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Mahabarata*

Abre esse grande poema onde a imaginativa
de Vyasa, num fragor ecoante de cascata,
tantas façanhas conta, e dessa estrênua e diva
progênie de Pandu tantas glórias relata!

Ora Kansa, a suprema encarnação do Siva,
ora os suaves perfis de Krichna e de Virata
perpassam, como heróis, numa onda reversiva,
nas estrofes caudais do grande Mahabarata.

Olha este incêndio e pasma; aspecto belo e triste.
Caminha agora a passo este deserto areoso...
por cima o céu imenso onde palpitam sóis...

corre tudo, ofegante, e finalmente assiste
à ascensão de Iudhishthira ao suarga luminoso
e à apoteose final dos últimos heróis.
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Rainha das águas*

            a Alberto de Oliveira

Mar fora, a rir, da boca o fúlgido tesouro
mostrando, e sacudindo a farta cabeleira,
corta a planura ao mar, que se desdobra inteira,
na esguia concha azul orladurada de ouro.

Rema, à popa, um tritão de escâmeo dorso louro;
vão à frente os delfins; e, marchando em fileira,
das ondas a seguir a luminosa esteira,
vão cantando, a compasso, as piérides em coro.

Crespas, cantando em torno, as vagas, à porfia,
lambem de popa à proa o casco à concha esguia,
que prossegue, mar fora, a infinda rota, afana;

e, no alto, o louro sol, que assoma, entre desmaios,
saúda esse outro sol de coruscantes raios
que orna a cabeça real da bela soberana.
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Inverno*

a João Luso

Outrora, quanta vida e amor nessas formosas
ribas! Quão verde e fresca esta planície, quando,
debatendo-se no ar, os pássaros, em bando,
o ar enchiam de sons e queixas misteriosas!

Tudo era vida e amor. As árvores copiosas
mexiam-se, de manso, ao resfôlego brando
da brisa que passava em tudo derramando
o perfume sutil dos cravos e das rosas...

mas veio o inverno; e vida e amor foram-se em breve...
o ar se encheu de rumor e de uivos desolados...
as árvores do campo, enroupadas de neve,

sob o látego atroz da invernia que corta,
são esqueletos que, de braços levantados,
vão pedindo socorro à primavera morta.
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Em Sonda*

Quieta, enrolada a um tronco, ameaçadora e hedionda,
a boa espia… Em cima estende-se a folhagem
que um vento manso faz oscilar, de onda em onda,
com a sua noturna e amorosa bafagem.

Um luar mortiço banha a floresta de Sonda,
desde a copa da faia à esplêndida pastagem;
o ofidiano, escondido, olhos abertos, sonda…
vai passando, tranqüilo, um búfalo selvagem.

Segue o búfalo, só… mas suspende-lhe o passo
o ofidiano cruel que o ataca de repente,
e que o prende, a silvar, com suas roscas de aço.

Tenta o pobre lutar; os chavelhos enresta;
mas tomba de cansaço e morre… tristemente
no alto se esconde a lua, e cala-se a floresta…
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A caçada*

a Valentim Magalhães

Ao mirante gentil de construção bizarra
acabou de subir naquele mesmo instante
em que o seu noivo foi à caça; e, palpitante,
lá fora cuida ouvir os sons de uma fanfarra.

E, ao mesmo tempo ouvindo o selvagem descante
que, entre as folhas, sibila a estrídula cigarra,
ela vai ler a carta onde o seu noivo narra
a dor que há de sofrer quando estiver distante...

e dorme, vendo o sol que, através de uma escassa
nuvem branca, ilumina as íngremes encostas
onde aos saltos rabeia a matilha da caça;

e, bem perto, ao rumor de trompas e ladinos,
o seu noivo gentil que, de espingarda às costas,
lhe oferta uma porção de pássaros feridos...
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No campo*

a Max Fleuiss

Olhos chorosos sob as negras sobrancelhas,
costas abaixo solta a negra trança basta,
a campônia vai guiando, a picadinhas d’hasta,
um rebanho gentil de cândidas ovelhas.

Uma junta de bois morosa, em meio à vasta
nava, arrastando vai umas charruas velhas...
e escutando o raspar monótono das relhas,
queda-se na planície um grande boi, que pasta...

e some-se o rebanho. Uma sombra flutuante
paira sobre a extensão da planície, distante...
na espessura a campônia esconde-se depois.

E, ao longe, sob o céu, como uma prece estranha
que desperta a mudez do campo e da montanha,
chora no ar o mugir dos fatigados bois.
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Noturno*

Pesa o silêncio sobre a terra. Por extenso
caminho, passo a passo, o cortejo funéreo
se arrasta em direção ao negro cemitério...
à frente, um vulto agita a caçoula do incenso.

E o cortejo caminha. Os cantos do saltério
ouvem-se. O morto vai numa rede suspenso;
uma mulher enxuga as lágrimas ao lenço;
chora no ar o rumor de um misticismo aéreo.

Uma ave canta; o vento acorda. A ampla mortalha
da noite se ilumina ao resplendor da lua...
uma estrige soluça; a folhagem farfalha.

E enquanto paira no ar esse rumor das calmas
noites, acima dele, em silêncio, flutua
o lausperene mudo e súplice das almas.
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A noite*

a Venceslau de Queiroz

Um vento fresco e suave entre os pinhais murmura;
a Noite, aos ombros solta a desgranhada coma,
no seu plaustro de crepe, entre as nuvens, assoma…
tornam-se o campo e o céu de uma cor mais escura.

Um novo aspecto em tudo. Um novo e bom aroma
de látiros exala a amplíssima verdura.
Num hausto longo, a Noite, aos ares a frescura
doce, entreabrindo a flor dos negros lábios, toma…

por vales e rechãs caminha, passo a passo,
atento o ouvido, à escuta… E no seu plaustro enorme
cujo rumor desperta a placidez do espaço,

à encantada região das estrelas se eleva…
e, ao ver que dorme o espaço e o mundo inteiro dorme,
volve, quieta, de novo, à habitação da treva.
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Aurora*

Mensageira da luz, a brisa corre. A aurora
do seu leito real de tiro se levanta.
Toda a campina acorda em festa. Cada planta
mostra o sorriso ideal da matutina flora.

Um cheiro doce e fresco a verdura evapora.
A araponga, afinando a matinal garganta,
grita; um pássaro geme; a patativa canta...
todo o campo é uma orquestra harmônica e sonora.

Vara o diáfano véu da alvíssima neblina
uma seta de sol. E a floresta, a campina,
ainda cheias de luz de um pálido arrebol,

descortinam-se. E em pouco, a campina, a floresta,
cheias do riso bom da natureza em festa,
palpitam sob a luz fecundante do sol.
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A um poeta*

Poeta, quando te leio, a angústia dolorida
que te mina a existência e que em teu peito impera,
faz-me também sofrer, d’alma se me apodera,
como se da minh’alma ela fosse nascida.

Sinto o que sentes: ora a lágrima sincera
que foi pela saudade ou pelo amor vertida,
ora a mágoa que habita em tua alma – guarida
onde a negra legião das mágoas se aglomera.

Não há nos versos teus um sentimento alheio
à dor; neles se encontra a aspereza das fráguas;
há neles ora o suave e módulo gorjeio

das aves, ora a queixa harmônica das águas...
leio os teus versos; e, em minh’alma, quando os leio,
vai gemendo, em surdina, a música das mágoas...
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À noite*

Eis-me a pensar, enquanto a noite envolve a terra,
olhos fitos no vácuo, a amiga pena em pouso,
eis-me, pois, a pensar… de antro em antro, de serra
em serra, ecoa, longo, um requiem doloroso.

No alto uma estrela triste as pálpebras descerra,
lançando, noite dentro, o claro olhar piedoso.
A alma das sombras dorme; e pelos ares erra
um mórbido langor de calma e de repouso…

em noite escura assim, de repouso e de calma,
é que a alma vive e a dor exulta, ambas unidas,
a alma cheia de dor, a dor cheia de alma…

é que a alma se abandona ao sabor dos enganos,
antegozando já quimeras pressentidas
que mais tarde hão de vir com o decorrer dos anos.
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Natureza

Um contínuo voejar de moscas e de abelhas
agita os ares de um rumor de asas medrosas;
a Natureza ri pelas bocas vermelhas
tanto das flores más como das boas rosas.

Por contraste, hás de ouvir em noites tenebrosas
o grito dos chacais e o pranto das ovelhas,
brados de desespero e frases amorosas
pronunciadas, a medo, à concha das orelhas…

Ó Natureza, Ó Mãe pérfida! tu, que crias
na longa sucessão das noites e dos dias,
tanto aborto, que se transforma e se renova,

quando meu pobre corpo estiver sepultado,
Mãe! transforma-o também num chorão recurvado
para dar sombra fresca à minha própria cova.
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Ângelus

a Felinto d’Almeida

Desmaia a tarde. Além, pouco e pouco, no poente,
o sol, rei fatigado, em seu leito adormece:
uma ave canta, ao longe; o ar pesado estremece
do Ângelus ao soluço agoniado e plangente.

Salmos cheios de dor, impregnados de prece,
sobem da terra ao céu numa ascensão ardente.
E enquanto o vento chora e o crepúsculo desce,
a Ave Maria vai cantando, tristemente.

Nest’hora, muita vez, em que fala a saudade
pela boca da noite e pelo som que passa,
lausperene de amor cuja mágoa me invade,

quisera ser o som, ser a noite, ébria e douda
de trevas, o silêncio, esta nuvem que esvoaça,
ou fundir-me na luz e desfazer-me toda. 
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A um artista*

Mergulha o teu olhar de fino colorista
no azul: medita um pouco, e escreve; um nada quase:
um trecho só de prosa, uma estrofe, uma frase
que patenteie a mão de um requintado artista.

Escreve! Molha a pena, o leve estilo enrista!
Pinta um canto de céu, uma nuvem de gaze
solta, brilhante ao sol; e que a alma se te vaze
na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista.

Escreve!... um céu ostenta o matiz da celagem
onde erra o sol, moroso, entre vapores brancos,
irisando, ao de leve, o verde da paisagem...

uma ave banha ao sol o esplêndido plumacho...
num recanto de bosque, a lamber os barrancos
espumeja em cachões uma cachoeira embaixo...
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Musa impassível*

I

Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
luto jamais te afeie o cândido semblante!
diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e adiante
de um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.

Em teus olhos não quero lágrima; não quero
em tua boca o suave e idílico descante.
Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante,
ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero.

Dá-me o hemistíquio d’ouro, a imagem atrativa;
a rima, cujo som, de uma harmonia crebra,
cante aos ouvidos d’alma; a estrofe limpa e viva;

versos que lembrem, com os seus bárbaros ruídos,
ora o áspero rumor de um calhau que se quebra,
ora o surdo rumor de mármores partidos.

II

Ó Musa, cujo olhar de pedra, que não chora,
gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca!
Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca,
por esse grande espaço onde o impassível mora.

Leva-me longe, Ó Musa impassível e branca!
Longe, acima do mundo, imensidade em fora,
onde, chamas lançando ao cortejo da aurora,
o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca.

Transporta-me de vez, numa ascensão ardente,
à deliciosa paz dos Olímpicos-Lares
onde os deuses pagãos vivem eternamente,

e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo
passarem, através das brumas seculares,
os Poetas e os Heróis do grande mundo antigo.
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NÚMEROS DO INTERMEZZO

DE H. HEINE

I*

Já te esqueceste, pois, inteiramente,
de que em melhores épocas da vida

teu coração, querida,
me palpitou no coração ardente?
teu coração de leve mariposa

esvoaçante e terrena,
tão pequeno e tão falso que outra cousa
não pode haver mais falsa e mais pequena!

E, de certo também já te esqueceste
do pesar e do amor
com que tu me prendeste

o coração num círculo de dor.
Pesar e amor! ambos me fazem doente;

ambos me são do pranto
incentivos fatais;
e não sei, entretanto,

se aquele pode ser maior do que este,
pois sei apenas que ambos, igualmente,

já são grandes demais.
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II*

Meus cantos, cujo treno
minh’alma escuta, amargurada e triste,
são repassados de letal veneno:
de outra forma não pode ser, querida,

porque tu espargiste
sobre a modesta flor da minha vida

o orvalho do veneno.

Meus cantos, cujo treno
qualquer sorriso em lágrimas transforma,
são repassados de letal veneno;
não pode ser, entretanto, de outra forma,
porque, em meio das cousas mais singelas
que tenho n’alma, agitam-se, frementes,

implacáveis serpentes...
e tu, formosa amante, és uma delas!
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III*

A noite é muda e triste. O espaço é triste e mudo.
E caminhando eu vou pela floresta espessa,

rompendo a cerração.
As ramagens abalo, as árvores sacudo:
e elas movem de leve a rórida cabeça,

num ar de compaixão.
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IV*

Floresta afora, além, no encontro das estradas,
suicidas, sem descanso,

agitam-se no horror das covas profanadas.
Perto, uma flor azul desabrocha de manso:
dão-lhe o nome de flor das almas condenadas.
Certa vez eu lá fui. A noite estava fria;

o espaço mudo estava.
À beira de uma cova a flor azul tremia;
e entre nuvens de crepe, a lua, que passava,
derramava-lhe em torno a sua luz sombria.
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O MERGULHADOR

O mergulhador

(ideia de Murger)

Querendo mais um astro em seu cabelo, a clara
rainha assim falou: “desce ao mar e passeia
por esse amplo palácio onde canta a sereia,
e traz-me lá do fundo a pérola mais rara”.

E o bom mergulhador, em busca do tesouro,
desce, passeia o olhar pela amplidão marinha:
acha a pérola, e oferta-a à formosa rainha
numa caixinha azul vermiculada de ouro.

O poeta é assim também: se teu capricho, instante,
requer, Senhora, um verso, unicamente um verso,
mas um verso perfeito, áureo, sonoro e terso,
que diga a tua ideal formosura radiante,

ao fundo da su’alma imaculada e santa,
undoso plaino azul, vasto mar onde boia
o dourado palácio onde a sereia canta,
mergulha, e vai buscar a desejada joia.
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Aguarela25

Cheio de folhas, úmido de orvalho,
fresco, à beira de um córrego, crescia
lindo pé de roseira em cujo galho

uma rosa sorria.

O orvalho matinal, que o beija e molha,
desce de cima em brancas névoas finas,
e todo o pé salpica, folha a folha,

de gotas pequeninas.

Beija-o o tímido zéfiro, que passa,
o grupo de falenas que anda à toa,
a borboleta clara, que esvoaça,

e o pássaro, que voa.

Uma moça gentil sentiu anseio
de possuir essa rosa e teve mágoa
de não poder colhê-la, com receio

de molhar os pés n’água.

A roseira agitou a fronde opima,
estremeceu, embriagada e douda
sob os raios do sol que lá de cima

a iluminavam toda.

A moça foi-se; o ar estava morno;
mansamente o crepúsculo descia;
uma abelha zumbiu de rosa em torno;

lento, expirava o dia...

porém ness’hora a ventania brava
que veio do alto impetuosamente,
arranca a flor ao ramo em que se achava

e joga-a na corrente.

E a flor caiu em meio do riacho;
do vento rijo foi sofrendo o açoite,
e escorregando em prantos, água abaixo,

na tristeza da noite.

Nenhuma flor pôde salvar-lhe a vida:
à água desceram entretanto algumas;
e a flor morreu aos poucos, envolvida

num círculo de espumas.

25 Poema publicado originalmente no volume  Livro da Infância (1899) e  incluído depois em  Esfinges.  Os outros 
poemas desse volume incluem: “De volta da guerra”, “A primavera”, “Noite de inverno”, “Inverno” (a balada, não o 
soneto) e “O ribeirinho”.
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Visão26

Eu sonhava talvez. Talvez sonhando
estivesse nessa hora abençoada,
em que do céu, tranquila, a vi baixando
por uma grande e luminosa escada.

Havia em tudo as silenciosas mágoas
das noutes do luar... pálida e nua,
vagava pelo céu a branca lua
tremendo toda no bulir das águas...

vendo-a nem vi os ásperos abrolhos
em que meus pés iam sangrando... e vi-a
nessa atitude e quem ama, os olhos
claros e azuis postos nos meus... e ria...

não sei que vago sonho, que ventura
de amor sonhei naquele olhar celeste...
vi-a envolvida numa fina veste
de vaporosa e imaculada alvura.

Desde o dia em que a vi, não sei que estranha
felicidade me acalenta e acalma;
vejo-a ao meu lado, sinto-a dentro d’alma;
ela por toda a parte me acompanha.

Hei de encontrá-la ainda uma vez; mas onde?
em que plaga risonha, em que infinda
pátria encantada essa visão habita
que à minha voz saudosa não responde?

1890.

26 Poema escrito em 1890 e publicado em 5/9/1892 no jornal O Estado de São Paulo. Não teve edição em livro até ser 
incluído na segunda edição de  Esfinges. A primeira estrofe faz referência ao primeiro soneto da “Via Láctea”, de 
Bilac, “Talvez sonhasse, quando a vi”.
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Mãe*

Embora a mágoa a aflija e a sorte a oprima,
o seu amor, como celeste esmola,
é um perfume sutil que se evola
do peito, e sobe deste mundo acima.

Com que ternura a sua voz me anima,
quando, pelo meu rosto, o pranto rola!
Ninguém, como ela, a minha dor consola,
ninguém, como ela, o meu pesar lastima.

Julgo-me só e chamo-a... ela não tarda;
volta, acode-me, alegre; e, num momento,
desfaz a dor que o coração me enluta.

Ela é a mais fiel, a mais constante guarda
que, no meio da noite, o ouvido atento,
o meu suspiro entrecortado escuta.
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De Crisóstomo Medjid27

(poeta turco contemporâneo)

Quanto estiveres triste, ou quando presa
estiveres de um mal que te afadiga,
não é preciso que teu lábio diga
quais as causas do mal ou da tristeza.

Se estiveres alegre, achando gosto
a tudo, alegre e sã, não é preciso
que me contes a causa do sorriso
que te pôs um clarão em todo o rosto.

Olha-me só: e eu te direi se calma
estás, ou se te aflige algum receio...
teu olhar é uma página onde leio
o que se passa dentro de tu’alma.

27 O poema se apresenta como uma tradução, mas não parece haver registro conhecido sobre o autor original.
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Amor descoberto28

(do Conde de Marcellus, poeta grego)

Quando molhei num beijo a face tua,
(era já noite) quem nos viu ness’hora?
viu-nos a escura noite, a branca aurora,
a loura estrela e a prateada lua...

baixou-se a estrela e disse-o ao mar, absorta;
o mar ao remo, o remo ao marinheiro,
e este, alta noite, sob o nevoeiro,
cantou-o, então, da sua noiva à porta.

28 Outra tradução. Ao contrário do que supõe FJ, o Conde de Marcellus era francês e não grego, mas traduziu cantos e 
poemas populares da Grécia para a sua língua em edições como Chants du People em Gréce, ao qual, como diz 
Péricles Eugênio,  FJ deve ter tido acesso (ao contrário dele, de modo que ele não pôde localizar o original do 
poema).
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A florista*

Suspensa ao braço a grávida corbelha,
segue a passo, tranquila... o sol faísca...
os seus carmíneos lábios de mourisca
se abrem, sorrindo, numa flor vermelha.

Deita à sombra de uma árvore. Uma abelha
zumbe em torno ao cabaz... uma ave, arisca,
o pó do chão, pertinho dela, cisca,
olhando-a, às vezes, trêmula, de esguelha...

aos ouvidos lhe soa um rumor brando
de folhas... pouco a pouco, um leve sono
lhe vai as grandes pálpebras cerrando...

cai-lhe de um pé o rústico tamanco...
e assim descalça, mostra, em abandono,
o vultinho de um pé macio e branco.

1890.
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Inconsoláveis*

Almas, por que chorais, se ninguém vos responde?
almas, por quê? deixai as lágrimas! empós
do Ideal correi, correi para outras plagas, onde
não exista ninguém que escarneça de vós.

Lançai o vosso olhar a longínquas paragens,
bem distantes daqui, cheias de ideais risonhos,
onde as aves do amor, sacudindo as plumagens,
passem cantando ao longe a música dos sonhos...

ide a outras plagas onde estas misérias todas
não consigam deixar o mínimo sinal,
paragens onde, em meio às delirantes bodas
dos sonhos e do amor, exulte e cante o Ideal...

mas, não, almas! soltai a vossa queixa triste;
contai ao mundo inteiro a vossa mágoa justa;
essa terra do Ideal, Ó almas, não existe;
inventei-a somente, e inventá-la não custa.

Pobres almas, lançai em torno a vossa vista:
sempre haveis de encontrar essa miséria atroz.
Almas, chorai, que embora esse país exista,
nele há de haver alguém que escarneça de vós.

1893.
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Pérfida*

Disse-lhe o poeta: “Aqui, sob estes ramos,
sob estas verdes laçarias bravas,
ah! quantos beijos, trêmula, me davas!
ah! quantas horas de prazer passamos!

Foi aqui mesmo, — como tu me amavas!
Foi aqui, sob os úmidos recamos
desta aragem, que uma rede alçamos
em que teu corpo, mole, repousavas.

Horas passava junto a ti, bem perto
de ti. Que gozo então! Mas, pouco a pouco,
todo esse amor calcaste sob os pés”.

“Mas”, disse-lhe ela, “quem és tu? De certo,
essa mulher de quem tu falas, louco,
não, não sou eu, porque não sei quem és...” 
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De joelhos*

à Santa Thereza

Reza de manso... toda de roxo,
a vista no teto presa,
como que imita a tristeza

daquele círio trêmulo e frouxo...

E assim, mostrando todo o desgosto
que sobre sua alma pesa,
ela reza, reza, reza,

as mãos erguidas, pálido o rosto...

o rosto pálido, as mãos erguidas,
o olhar choroso e profundo...
parece estar no outro-mundo

de outros mistérios e de outras vidas...

implora a Cristo, seu Casto Esposo,
numa prece ou num transporte,
o termo final da Morte,

para descanso, para repouso...

salmos doridos, cantos aéreos,
melodiosos gorjeios
roçam-lhe os ouvidos, cheios

de misticismos e de mistérios...

reza de manso, reza de manso,
implorando ao Casto Esposo
a morte, para repouso,

para sossego, para descanso

d’alma e do corpo que se consomem,
num desânimo profundo,
ante as misérias do mundo,

ante as misérias tão baixas do Homem!

Quanta tristeza, quanto desgosto,
mostra na alma aberta e franca,
quando fica, branca, branca,

as mãos erguidas, pálido o rosto...

o rosto pálido, as mãos erguidas,
o olhar choroso e profundo,
parece estar no outro mundo

de outros mistérios e de outras vidas...
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De volta da guerra29

Aqui me vou... quanta aflição me invade!
Andando a passo, vagarosamente...
oh! que angustiosa, que íntima saudade

da minha gente!

O céu é negro, o passaredo, mudo;
o ambiente que me envolve, tão pesado!
Como tudo está triste, como tudo

tão transformado!

Esta estrada que sigo é longa e reta,
pedregosa, sem fim e sem abrigo,
e eu caminho por ela, de muleta,

como um mendigo.

Quando fui para a guerra, o sol nascia;
fiquei com os olhos úmidos de pranto:
minha esposa, meus filhos nesse dia

choraram tanto!

Abandonando a minha pobre terra;
e marchei, sem descanso e sem repouso,
mas sentindo-me então, antes da guerra,

vitorioso.

Desci montanhas e galguei encostas,
andei à margem dos despenhadeiros,
avante sempre, carabina às costas,

com os companheiros.

Tive amarguras fundas e pesares,
em companhia dos fiéis soldados.
Sobre terras estranhas, sobre mares

encapelados.

E parti para a guerra; mas a sorte
pródiga e incerta, má e vacilante,
poupou a minha vida expondo-me à morte

a todo instante.

A guerra durou anos; foi renhida;
longa, tão longa, que a julguei eterna;
uma bala, afinal, passou, perdida,

partiu-me a perna.

E aqui me vou por esta estrada reta,
reta e longa, sem fim e sem abrigo,

29 Poema publicado originalmente no volume Livro da Infância (1899) e incluído depois em Esfinges.
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esfarrapado, fraco, de muleta,
como um mendigo.
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Dona Alda*

(Lied)

Hoje Dona Alda madrugou. Às costas
solta a opulenta cabeleira de ouro,
nos lábios um sorriso de alegria, 
vai passear ao jardim; as flores, postas
em longa fila, alegremente, em coro,

saúdam-na: “bom dia!”
Dona Alda segue... segue-a uma andorinha:
com seus raios de luz o sol a banha;

e Dona Alda caminha...
uma porção de folhas a acompanha...
caminha... como um fúlgido brilhante,

o seu olhar fulgura.
Mas – que cruel! – ao dar um passo adiante,
enquanto a barra do roupão sofralda,
pisa um cravo gentil de láctea alvura!
E este, sob os seus pés, inda murmura:

“obrigado, Dona Alda!”
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A primavera30

Desponta clara a manhã;
os passarinhos em bando
cortam os ares, cantando
numa alegria louçã.

A primavera derrama
uma agradável frescura
sobre a nascente verdura;
dá cor às flores na rama.

O ar festivo do arrebol
dá-nos as belas primícias
das esplêndidas carícias
dos dias claros de sol.

Nasce a rosa; brota a espiga;
o boi vai para o trabalho;
a abelha, de galho em galho,
de grão em grão, a formiga.

A linda e fresca estação
vai afugentando em cima
a nuvem que se aproxima
como densa cerração.

De pé, em meio à pastagem,
o zagal saúda a aurora
com a harmonia sonora
da sua frauta selvagem.

Vacas, que estão a pastar,
em grupos, pelas campinas,
respiram pelas narinas
a doce frescura do ar.

Campônios, mal nasce o dia,
com as enxadas às costas,
lá vêm descendo as encostas
para as labutas do dia.

Já despontou a manhã;
os passarinhos em bando
cortam os ares, cantando
numa alegria louçã.

30 Poema publicado originalmente no volume Livro da Infância (1899) e incluído depois em Esfinges.
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A uma criança*

(imitação de Hugo)

Vous qui ne savez pas combien l’enfance est belle,
Enfant! n’enviez point notre age de douleurs...

Victor Hugo

Choras, criança, mas chorar não deves;
entre a velhice e as tuas horas leves

é pequena a distância;
choras debalde; choras,

porque não sabes, flor, quanto são breves
da humana vida as horas,

porque não sabes quanto é bela a infância!
Tu, cuja vida é um suave paraíso

adornado de flores,
da nossa vida mísera de dores

amargas e revezes,
nunca invejes o júbilo indeciso,
porque teu pranto é menos triste, às vezes,

do que o nosso sorriso.
Os teus dias são rosas

que vicejam, alegres e radiosas,
nessas tuas manhãs de eternas galas;
nunca as desfolhes, gárrula criança;

deixa-as em paz, descansa,
deixa que o tempo venha desfolhá-las.
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Mudez*

Já rumores não há, não há; calou-se
tudo. Um silêncio deleitoso e morno

vai-se espalhando em torno
às folhagens tranquilas do pomar.

Torna-se o vento cada vez mais doce...
silêncio... ouve-se apenas um gemido
de um pequenino pássaro perdido
que ainda espaneja as suas asas no ar.

Ouve-me, amiga, este é o silêncio, o grande
silêncio feito só de sombra e calma.

Onde às vezes, noss’alma,
penetrada de mágoas e de dor,

se dilata, se expande,
e seus segredos íntimos mergulha...
prolonga-se a mudez: nenhuma bulha;
já se não ouve o mínimo rumor.

Esta é a mudez, esta é a mudez que fala
(não aos ouvidos, não, porque os ouvidos
não conseguem ouvir esses gemidos
que ela derrama, à noite, sobre nós)

à alma de quem se embala
numa saudade mística e tranquila...
nossa alma apenas é que pode ouvi-la
e que consegue perceber-lhe a voz.

Escuta a queixa tácita e celeste
que este silêncio fala a ti, tão triste...
e hás de lembrar o dia em que tu viste
perto de ti pela primeira vez,

alguém a quem disseste
uma frase de amor, de amor... Ó louca!
e que, no entanto, só mostrou na boca
a mais brutal e irônica mudez!

1890.
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Pranto de luar

No longo espasmo de silêncio, alegre e franca,
a alma dos ventos, ao luar, murmura e fala:
a sombra corre, e tu, lua formosa e branca,
derramas pelo chão claras manchas de opala.

Eras mortas de amor! Ah! quem te dera tê-las!
Cessaria, de novo, o teu soluço aflito!
Eras em que, sonhando, a sós, sob as estrelas,
tu passavas com ele através do infinito...

mas, uma noite, o espaço todo ornado em festa,
teu esposo partiu, enfim... (quanto desgosto!)
e dessa desventura extrema ainda te resta
a grande palidez que te ilumina o rosto.

Partiu... talvez que volte aos lares... mas enquanto
ele não volta, em vão o esperas nessa trilha;
ficas pálida e triste, e choras; o teu pranto
desce à terra e, ao descer, torna-se luz e brilha.

Chora, infeliz. O pranto as mágoas atenua.
Nunca te canses, dentre as nuvens, de chorar.
Se não chorasses, não teríamos, Ó lua,
a poesia sem fim das noites de luar.

1893.
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Noite de inverno31

Nunca vi noite como esta agora:
ai! como é negra, como é sombria...
fechai as portas à ventania

que vem de fora.

Passa a rajada cortante e fria;
corre de brumas compridas levas;
que noite escura! brumas e trevas...

Ave Maria!

Inquiro as sombras, o ouvido aguço.
E ouço, medrosa, de quando em quando,
um como choro trêmulo e brando

como um soluço.

Como é pungente pensar que um bando
de pobrezinhas crianças nuas
corre nest’hora ruas e ruas

choramingando.

E eu tenho leitos, boas flanelas,
fogão aceso, carne em tressalhos:
ai! se eu pudesse dar agasalhos

a todas elas!

E tenho sustos, o frio corta;
quero as janelas muito fechadas;
vejo fantasmas, ouço pancadas

ferindo a porta.

Gênios noturnos, em negro bando,
calmos e tristes sob as rajadas,
andam, de certo, pelas estradas

sonambulando.

31 Poema publicado originalmente no volume Livro da Infância (1899) e incluído depois em Esfinges.
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Balada*

“Eu vou partir. A noite já desmaia.
Parto: por isso, cândida princesa,
venho beijar as mãos à Vossa Alteza...
botes e naus esperam-me na praia.

Tenho, de certo, de sofrer azares,
dores sofrer; mas hei de, com denodo,
pugnas vencer e conquistar de todo
terras estranhas e remotos mares...

não sei se morrerei; mas se, princesa,
através de procelas e de escolhos,
a negra morte me fechar os olhos, 
eu morrerei pensando em Vossa Alteza.

Mas, forçoso é partir; adeus, senhora...”
“Conde, adeus...” murmurou, baixando a fronte.

A noite desmaiava. No horizonte
já se movia o séquito da aurora.

E ela, a princesa, imersa num letargo,
ficou olhando a vastidão do oceano.

Rompeu, enfim, o sol. E, a todo pano,
a aventureira nau se fez ao largo...

1893.
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Vida

Gênero triste de comédia, a vida:
dividida em dois atos ou dois tomos,
onde comparsas mais ou menos somos
desde o primeiro ponto de partida.

Feliz daquele que na mão erguida
mostra do gozo os sazonados pomos;
desses não fui, não foste e nunca fomos...
pobre de mim, pobre de nós, querida!

Mas nem sempre se chora, órfã ou viúva;
rimo-nos, sem que nada nos contenha...
é uma réstia de sol depois da chuva.

Prolonguemos assim essas tão puras
alegrias até que a morte venha
cortar o fio às nossas amarguras.

1890.
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Inverno32

Inverno. A neve flutua,
cai sobre tudo e se espalha,
como uma branca toalha
sobre a estrada imensa e nua.

O vento causa arrepio
aos medrosos passarinhos,
que se encolhem em seus ninhos
desesperados de frio.

O vento assovia e chora;
há como um coro de mágoas
no burburinho das águas
que descem campina fora.

Mata a neve cada arbusto;
rola dos ares, desfolha
as árvores, folha a folha,
que se arrepiam de susto.

No céu há nuvens sombrias;
as roseiras das estradas
estão todas desgalhadas
à fúria das ventanias.

O inverno é feio e inclemente;
um velho mastim vadio
todo transido de frio
uiva ao céu sinistramente.

Não há calor nem conforto;
não há rumor nem gorjeio;
tudo parece tão feio!
Parece que tudo é morto!

De neve tudo coberto;
os ventos correm às doudas;
das quatro estações, de todas,
o inverno é a pior, de certo.

A neve desce, flutua,
cai sobre tudo e se espalha
como uma branca toalha
sobre a estrada imensa e nua.

32 Poema publicado originalmente no volume Livro da Infância (1899) e incluído depois em Esfinges.
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As duas irmãs*

Vem a primeira e fala-lhe em segredo:
“Amiga, vê, (nem sei como isto conte!)
como correm as águas desta fonte:
tal corre a vida, e acaba-se tão cedo!

Ama, pois!” A segunda, em cuja fronte
brilha um raio de luz, murmura, a medo,
apontando-lhe o chão: “Este é o degredo
perpétuo e atroz do teu amor insonte.

Contudo, espera”. E somem-se a Esperança
e a Saudade. E ela fica, como douda
a olhar o rastro dessas deusas belas...

e ela fica esperando-as... cansa, cansa
de esperá-las assim, a vida toda,
sem jamais receber notícias delas!...

1893.
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Calme de la mer*

(Lied de Goethe)

I 

Tranquilo, o mar não canta nem ondeia;
o nauta, imerso noutro mar de mágoas,
os olhos tristes e úmidos passeia
pela tranquila quietação das águas.

A onda, que dorme quieta, não espuma;
o austro, que sonha plácido, não canta;
e em todo o vasto mar, em parte alguma,
a mais pequena vaga se levanta.
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Lied sicilien*

(de Goethe)

II

Olhos! que atais os corações e a guerra,
olhos, quando piscais, olhos de brasas,
muralhas abalroam, caem casas,
e enormes paredões rolam por terra!

Assim, a um golpe rápido de vista,
esta débil e trêmula muralha, 
dentro da qual meu coração trabalha,
como quereis, dizei-me, que resista?
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Alma e destino33

Alma do homem, como te assemelhas à onda!
Destino do homem, como te assemelhas ao vento!

Goethe

A alma do homem é como a onda, que erra
sempre, espumosa ou lisa, ao vento afeita;
vem do céu, sobe ao céu ou desce à terra,
segundo a lei a que nasceu sujeita;

contra o vento que chega se revolta;
ergue-se, espuma, do alto se despenha;
o vento, que a soprou, passa e não volta...
e a vaga espera que outro vento venha...

vem outro... mais feroz e mais violento...
ela cresce de novo e se arredonda...
alma do homem, como és igual à onda!
Como és igual, destino humano, ao vento!

33 O poema parafraseia a epígrafe, retirada de “Gesang der Geister über den Wassern” (Canção dos espíritos acima 
d’água), de Goethe. Note que, pensando no Lieder de Mármores, que não ocupa mais uma posição de destaque no 
volume, este poema ocupa o lugar do Lied removido, “La Prude”.
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O ribeirinho34

a Olavo Bilac

O arroio fresco, em remanso,
de curva em curva, em marulhos,
num leito de pedregulhos,
escorregava de manso

em quedas lentas e bolhas
sob a arqueada galeria
da folhagem, que o cobria
com um teto verde de folhas.

E bocejava de sono
entre a douda garridice
dos roseirais da planície
num descansado abandono.

Vale abaixo, sem esforço,
folhas levava e raízes,
como embarcações felizes
que lhe singravam o dorso.

À tarde, em voo ligeiro,
vinham, as asas ruflando,
os passarinhos em bando
beber d’água do ribeiro.

Assim vivia o riacho,
dando de beber às aves,
descendo em giros suaves
campos e vales abaixo.

Mas chorava a todo instante,
tinha desgostos e mágoas
por não possuir tantas águas
como um afluente gigante.

Queria ser como os rios
de grossas águas redondas,
que podem erguer nas ondas
embarcações e navios;

ser um rio soberano
que terras alaga, invade,
e em noites de tempestade
tem vagalhões de oceano.

34 Poema publicado originalmente no volume Livro da Infância (1899) e incluído depois em Esfinges.
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E penetrado de dor,
soltando queixas e mágoas,
vai levando suas águas
pelas campinas em flor.
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Carlos Gomes35

Essa que plange, que soluça e pensa,
amorosa e febril, tímida e casta,
lira que raiva, lira que devasta,
e que dos próprios sons vive suspensa,

guarda nas costas uma escala imensa,
que, quando rompe, espaço fora arrasta
ora do mar as queixas, ora a vasta
sussurração de uma floresta densa.

Ei-la muda, mas tal intensidade
teve a música enorme do seu choro
o dilúvio orquestral dos seus lamentos,

que, muda assim, rotas as cordas há de
para sempre vibrar o eco sonoro
que su’alma lançou aos quatro ventos. 

35 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Humanidade redimida36

O Homem era cativo. A Humanidade, escrava,
arrastava da Lei as pesadas correntes;
e o verbo de Jeová, colérico, ameaçava
entre nuvens de fogo e entre sarças ardentes.

Mísero, condenado a infindável degredo,
o Homem, nas aflições e nos transes da dor,
tinha, a apertar-lhe a gorja, a golilha do medo,
tinha, a prender-lhe os pés, os grilhões do terror.

A todos punha a Lei no mesmo baixo nível;
todos achavam só, em meio da desgraça,
para os erros da Fé – o anátema terrível,
para as faltas da vida – uma perpétua ameaça.

E os profetas de Deus, com sua voz ardente,
com quem vai lançando as sementes ao chão,
espalhavam assim a maldita semente
de que o Homem colheria o envenenado pão.

Mas, um dia, o clamor dos profetas calou-se.
Do alto a Luz irradiou em jorros, mal contida,
e o Templo do Senhor numa tremura doce
correu, desde o alicerce à altiva torre erguida.

Tinha nascido enfim o Verbo feito Exemplo,
a cuja mansa voz de perdão e de dó,
se foi desmoronando o velho e áspero Templo:
de ruínas que era então, fez-se um monte de pó.

Cristo tinha nascido; e com ele a bondade
nas almas, e no lar do cristão a concórdia;
e desde então a toda a Humanidade
a era feliz da Paz e da Misericórdia.

36 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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De volta37

Mais encanto que a mais populosa cidade,
dentre tantas que viu, a sua aldeia encerra,
– uma nesga de gleba e socalcos de serra
sob um céu sempre azul, de ampla serenidade.

Por tudo o olhar derrama ungido de saudade,
e evocando o passado, os tristes olhos cerra.
Neste instante feliz, nada há que mais lhe agrade
que sentir-se entre os seus em sua própria terra.

Chega. O primeiro amigo a quem a mão aperta,
quase à meiga pressão se esquiva, indiferente,
e de outras efusões mais vivas se liberta.

Nessa mão, que recua, outras, frias, pressente...
antes exílio e dor, pão duro e vida incerta,
que o desprezo arrostar da sua própria gente.

37 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Caridade38

A alma do homem se torna egoísta e má
porque a impiedade de hoje é a sua escola.
Essa, que no Evangelho se acrisola,
caridade cristã, onde é que está?

Capazes, hoje em dia, poucos há
dessa piedade rara, que consola,
que os olhos fecha para dar a esmola,
a fim de que não veja a quem a dá.

Sede piedosos. Bem-aventurados
os que fazem o bem de olhos fechados.
Pois a esmola é só útil e eficaz,

só tem justo valor, sem dano ou perda,
se não chega a saber a mão esquerda
o benefício que a direita faz. 

38 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Vidas anteriores39

Quando, curva a cabeça, à toa, o passo tardo.
por ruas desertas caminho,

à hora crepuscular em que, sob o céu pardo,
asas se cruzam no ar em demanda do ninho,

e o céu é triste, o ambiente é leve, e as auras puras
deixam, suspensas no ar, a amargura das notas,
vêm-me recordações de existências obscuras
que no sepulcro estão das épocas remotas.

Na Índia vejo-me a ler, sóbrio o gesto e voz clara,
à multidão que escuta o sábio Verbo e o Exemplo,
preces do Bagavatta e do Vedanta-Sara,
sob os negros umbrais de um arruinado templo.

Fui chela, fui faquir, fui shaberon; e inda hoje
minha imaginação, no seu voo altaneiro,

desprende-se, ala-se e foge
para aquelas regiões onde nasci primeiro.

39 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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A uma santa40

Foge, sem ódio, ao mal; o bem pratica;
se a dor lhe dói, cuida-a gostosa e boa,
ou faz então com que ela lhe não doa;
na pobreza em que está julga-se rica;

o mal, sabe que passa, o bem, que fica;
por isso o bem acolhe e o mal perdoa.
Quanto mais vive, mais se aperfeiçoa,
quanto mais sofre, mais se glorifica.

Por essa alta moral os atos regra;
em nenhum outro esforço em vão se cansa,
por nenhum outro ideal se bate em vão.

E é feliz, mais feliz porque se alegra
não com o muito que a sua mão alcança,
porém com o pouco que já tem na mão.

40 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Alma ansiosa41

Ela vai aonde a leva a saudosa lembrança,
sempre grata, do largo e abençoado caminho;
ave de arribação, palpita na esperança
de tecer outra vez, na antiga fronde, o ninho.

A alma esquece, ao partir, a dor do seu espinho,
porque parte sonhando, à medida que avança,
depois da luta, a paz, da dúvida, a confiança,
e do ermo e do abandono, o conforto e o carinho.

Mas não sabe se o ao fim da viagem insensata,
se, afinal, para além do sonho, que a arrebata,
desviando-se da luz, vai para a escuridão;

sabe apenas que sente, ao voltar, a tristeza
de ver-se novamente à vil matéria presa...
e fecha, sobre si, as portas da prisão.

41 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Esperança42

a Alarico Silveira

Ela, só ela é boa e piedosa a esperança,
palma, que, sempre verde,os corações agita,
e, na sua missão de aliviar a desdita,
enxuga o pranto, ilude a fome, o impulso amansa.

Ela, que é para o velho o que é para a criança,
ela, que a mão de amiga estende à gente aflita,
conduz-me para além do que meu sonho alcança,
de região em região, onde outra luz palpita.

É tão boa essa luz, que os calhaus do caminho
hão de ser, se os houver, macios como arminho,
e de encará-la o meu olhar jamais se furta.

Só não sei em que mundo, em que estrela, em que esfera
a verdadeira paz entre bênçãos me espera,
sei que o caminho é bom e a viagem é tão curta...

Setembro, 1920.

*
*      *

42 Publicado apenas na 2ª edição de Esfinges.
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Outros43

43 Nesta seção estão os poemas publicados em jornal, porém não em livro, pelo menos até a reedição da poesia de 
Francisca Júlia em 1961 feita por Péricles Eugênio da Silva Ramos (Poesias, publicado pela Imprensa Oficial do 
Estado). Entre estes versos, encontramos sua juvenília, com poemas anteriores a  Mármores, algumas traduções e 
poemas escritos perto do fim de sua vida que por qualquer motivo não foram incluídos em Esfinges.
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Presente de anos44

a D. Emília Ribeiro

Para um mimo ofertar-te,
como eu pouco de pérolas conheço
andei a procurar por toda a parte
todas as joias do mais alto preço.

Da rica joalheria
tudo que luz, tudo que é rico, em suma,
recadei; e, durante noite e dia,
essas pedras reuni; uma por uma.

Era um colar galante
onde havia de tudo: a cornalina,
o antípato, o crisópraso, o brilhante
e a amarelada e fúlgida citrina.

Era enfim um tesouro
composto de espinelas, crisoprásios,
almandinas, crisólitas cor de ouro,
corais, berilos, múrices, topázios.

Mas o colar quebrou-se
logo que, amiga, despertei do sonho;
por isso aceita o meu afeto doce
como um prêmio mais belo e mais risonho.

Amiga, quero dar-te.
como eu pouco de pérolas conheço,
o afeto que não há em toda a parte
porque ele é a joia do mais alto preço.

44 Publicado no O Estado de São Paulo (15/1/1892), reproduzido por Milton de Godoy Campos sob o título “Poemas 
esquecidos de Francisca Júlia”, no Correio Paulistano (31/1/1960).
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Através45

Pelo meu rosto o ardente pranto rola
se do negro passado o quadro aberto,
de névoas e de lágrimas coberto
ao meu saudoso olhar se desenrola.

Livre das mágoas, livre dos enganos,
vejo a esperança, como há tempos vira;
e hoje minh’alma, neste enlevo, aspira
o doce aroma dos primeiros anos.

Da minha vida o flórido caminho
era alfanado de rosais outrora;
por eles não passavam, como agora
passam, implumes pássaros sem ninho.

No livro do passado hoje deponho
em cada letra uma saudade, em cada
folha uma flor de lágrima banhada:
– recordações do meu primeiro sonho.

As esperanças são como as espumas
pelo vento do bosque arrebatadas;
e, quando as olho, vejo-as embrumadas,
como os outeiros através as brumas.

45 Publicado no O Estado de São Paulo (7/2/1892), reproduzido por Milton de Godoy Campos sob o título “Poemas 
esquecidos de Francisca Júlia”, no Correio Paulistano (31/1/1960).
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Em caminho da luz46

a Lúcio de Mendonça

Porque descri de ti e da tua bondade
ante a taça de fel que me chegaste à boca,
(alma de pouca fé!) a fé era tão pouca,

que resvalei pela impiedade.

Exilada da Luz que antes me enchia o seio,
mal firme o passo, o olhar vazio, poeira e nada,
assim vivi, por largo espaço, abandonada,

a alma no mais pungente anseio.

A estrada que eu pisava era larga e florida;
era florido então o solo que pisava;
mas a cegueira d’alma aos meus olhos velava

o que de bom contém a vida.

Um remédio encontrei para todos os males
e um lenitivo achei para todas as dores.
Hoje a estrada que trilho é coberta de flores,

desde a planície até aos vales.

É a palavra de Cristo o ideal a que me abraço;
o teto em que me abrigo é o seu sagrado templo;
o seu amor, o seu perdão, o seu exemplo,

guiam-me agora o incerto passo.

Ai de mim que tão mal minha missão na terra
conhecera! Ai de mim que não sabia quanto
as almas purifica o batismo do pranto

quando uma grande dor encerra!

46 Publicado na revista Cosmos (junho/1905, ano 2, n. 6).
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Lied noturno do viajante47

Tu, que desces do céu, tu que alivias
toda miséria e todo amargo pranto;
tu, que um bálsamo tens, do alívio santo,
para as mais dolorosas agonias;

paz, desce a mim; alívio, dá-me calma
aos torvos pesadelos em que anseio;
Ó deliciosa paz, enche-me o seio!
Doce alívio, derrama-te em minh’alma!

47 Tradução de “Wandrers Nachtlied”, de Goethe.  Parece que foi publicado na imprensa,  porém sem indicação de 
procedência.
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Rei fantasma48

Quem é que cavalga a esta hora, na escuridão da noite, sob a chuva que cai e o vento que uiva? As 
árvores agitam a folhagem descabelada, arrepiadas do terror da noite.

O velho passa apressadamente, apertando nos braços o filhinho amado, fazendo-lhe com o rosto 
e com as mãos um carinhoso abrigo.

– Oculta-me o rosto, pai.
– Para que queres que te oculte o rosto, filho?
– Não vês o rei envolvido em seu manto de púrpura, brandindo o cetro como um louco?
– Não tenhas medo, filho, é uma nuvem e mais nada; é uma nuvem que estremeceu à fúria do 

vento e se desfez em água.
“Linda  criança,  vem  comigo!  vamos  gozar  as  riquezas  do  meu  reino,  embriagar  a  vista  no 

esplendor do meu ouro, correr os meus campos onde há flores perfumadas e árvores vergando ao peso 
dos frutos”.

– Pai! pai! não ouves o que o rei me promete em voz baixa?
– Não é nada, meu filho; é o vento brando que murmura nas ramas e que resvala nas folhas, e 

mais nada. Filho, não tenhas medo.
“Criança linda, queres vir comigo? As minhas filhas são claras como a neve e têm cabelos louros 

como o sol; elas te conduzirão à dança noturna em companhia das fadas do bosque; elas te ensinarão 
brinquedos nunca vistos e te farão passear numa barquinha azul sobre as águas do lago. E tu hás de 
adormecer ao seu canto e sonhar sob seus afagos”.

– Pai, pai! não vês as filhas do rei dançado lá embaixo na planície, vestidas de branco, com os 
rostos escondidos nos cabelos?

– Meu filho, meu filho, eu vejo bem: são os salgueiros distantes, embranquecidos de neve, que o 
vento agita e balança, e mais nada.

“Amo-te, bela criança; gosto do teu rosto pálido, dos teus olhos azuis como o céu e dos teus 
cabelos negros como a noite;  vem! quero levar-te comigo para deslumbrar-te nas riquezas do meu 
reino. Se tentas resistir, arranco-te dos braços do teu pai”.

– Pai, pai! o rei me leva, o rei me arranca, o rei me mata. Livra-me, pai! ele é tão mau, ele é tão 
grande, ele é tão feio!

O pobre pai treme; fustiga o cavalo; atravessa a escuridão da noite sob a chuva que cai e o vento 
que uiva; aperta tanto o filho contra o peito que o sufoca... Muito tempo depois, quando entrou em 
casa, tinha nos braços a criança morta.

48 Tradução em prosa da balada “Erlkönig”,  de Goethe.  Publicada apenas no didático  Livro da Infância, mas não 
reproduzida nas edições de Mármores/Esfinges.
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Outra vida49

Se o dia de hoje é igual ao dia que me espera
depois, resta-me, entanto, o consolo incessante
de sentir, sob os pés, a cada passo adiante,
que se muda o meu chão para o chão de outra esfera.

Eu não me esquivo à dor nem maldigo a severa
lei que me condenou à tortura constante;
porque em tudo adivinho a morte a todo instante,
abro o seio, risonha, à mão que o dilacera.

No ambiente que me envolve há trevas do seu luto;
na minha solidão a sua voz escuto,
e sinto, contra o meu, o seu hálito frio.

Morte, curta é a jornada e o meu fim está perto!
Feliz, contigo irei, sem olhar o deserto
que deixo atrás de mim, vago, imenso, vazio... 

49 Publicado por Vicente de Carvalho em A Cigarra (1/6/1919, ano VI).
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“Sem a ver, sei...”50

Sem a ver, sei que o seu olhar o meu procura...
sinto, sem a tocar, a sua mão na minha,
e quanto mais pesada a noite se avizinha,
mais clara, ao seu olhar, vejo a aurora futura.

Pastora, ela conduz, de bem a bem, sozinha,
a alma que se desviou do Céu, que era a Ventura,
e viu a terra em flor, e a humanidade pura,
na boa fé de quem nunca o mal adivinha.

A Morte... à minha sede ela abre veios d’água...
e do meu coração arranca toda a mágoa,
e varre, dos meus pés, a impureza do pó...

e não sei quem já fui ou quem sou: esquecida
até do próprio bem que haja acaso, na Vida,
alcanço, como pobre, a riqueza de Jó.

50 Publicado sem título por “Japonês” no Comércio de Campinas, 7/11/1920, seis dias após a morte da autora, num 
artigo necrológico intitulado “D. Francisca Júlia”.
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