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PARIS 
A POEM 

I want a holophrase 

     NORD-SUD 

     ZIG-ZAG 
     LION NOIR 
     CACAO BLOOKER 

Black-figured vases in Etruscan tombs 

    RUE DU BAC (DUBONNET) 
    SOLFERINO (DUBONNET) 
    CHAMBRE DES DEPUTES 

10 Brekekekek coax coax we are passing under the Seine 

DUBONNET 

 The Scarlet Woman shouting BYRRH and deafening St. John at Pa- 
 tmos 

Vous descendez Madame? 

   QUI SOUVENT SE PESE BIEN SE CONNAIT 
   QUI BIEN SE CONNAIT BIEN SE PORTE 

CONCORDE 

I can't 
I must go slowly 

  

PARIS 
UM POEMA 

Quero uma holofrase 

     NORD-SUD 

     ZIG-ZAG 
     LION NOIR 
     CACAO BLOOKER 

Vasos de negras figuras em túmulos etruscos 

    RUE DU BAC (DUBONNET) 
    SOLFERINO (DUBONNET) 
    CHAMBRE DES DEPUTES 

10 Brekekekek coaxa coaxa1 vamos, passando sob o Sena 

DUBONNET 

 A Mulher Escarlate gritando BYRRH e ensurdecendo S. João em Pa- 
 tmos 

Vous descendez Madame? 

   QUI SOUVENT SE PESE BIEN SE CONNAIT 
   QUI BIEN SE CONNAIT BIEN SE PORTE 

CONCORDE 

Não posso 
Tenho que ir devagar 

  

A 
NOTRE DAME DE PARIS 
EN RECONNAISSANCE 

DES GRACES ACCORDEES

A 
NOTRE DAME DE PARIS 
EN RECONNAISSANCE 

DES GRACES ACORDEES
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20 The Tuileries  are in a trance 

 because  the  painters     have 

 stared at  them  so    long 

 Little boys in black overalls whose hands, sticky with play, are like 
 the newly furled leaves of the horse-chestnuts ride round and rou- 
 nd on wooden horses till their heads turn. 

   Pigeons perch on statues 
   And are turned to stone. 

  Le départ pour Cythère. 

30   These nymphs are harmless, 
   Fear not their soft mouths— 
  Some Pasteur made the Gauls immune 
  Against the bite of Nymphs . . . look 

Gambetta 
A red stud in the button-hole of his frock-coat 

The obscene conjugal tutoiment, 
Mais c'est logique. 

The Esprit Français is leaning over him, 
Whispering 

40               Secrets 
exquisite    significant 

fade        plastic 

Of the XIIIth Duchess of Alba 
Long long as the Eiffel Tower 

Fathoms deep in haschich 
With languid compelling finger 

Pointing invisible Magi 
To a little white Maltese: 

  The back-ground gray and olive-green 
50  Like le Midi, the Louvre, la Seine. ... 

 Of ivory paper-knives, a lion carved on the handle, Lysistrata had 
 one, but the workmanship of these is Empire. . . . 

20 As Tulherias  entram em um   transe 

 porque  os  pintores  ficaram 

 encarando-as por tanto      tanto   tempo 

 Menininhos em macacões pretos cujas mãos, grudentas de brincar, parecem 
 as folhas novas ainda enroladas das castanheiras riem,2 rodam e rodam nos 
 cavalinhos-de-pau até ficarem de cabeça tonta. 

   Pombos se empoleiram em estátuas 
   E viram pedra. 

  Le départ pour Cythère. 

30   Essas ninfas são inofensivas, 
   Medo não tenhais de suas bocas macias— 
  Um Pasteur qualquer tornou os Gauleses imunes 
  À mordida de Ninfas . . . olhe 

Gambetta 
Uma roseta vermelha3 na lapela do casaco 

O tutoiement4 conjugal obsceno 
Mais c´est logique 

O Esprit Français se curva sobre ele, 
Sussurrando 

40               Segredos5 
    requintados    significativos 
       fados          plásticos 

Da 13a Duquesa de Alba 
Longa longa6 como a Torre Eiffel 

Sob tantas braças de haxixe 
Com longo convincente dedo 
Mostrando Magos invisíveis 
A um Maltesinho branco : 

  O fundo cinza e verde-oliva 
50  Como o Midi, o Louvre, o Sena. . . . 

 De espátulas7 de marfim, um leão esculpido no punho, Lisístrata tinha 
 uma, mas a artesania dessas é Império. . . . 
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  Of... 

I see the Arc de Triomphe, 
Square and shadowy like Julius Caesar’s dreams: 

Scorn the laws of solid geometry, , 
Step boldly into the wall of the Salle Caillebotte 

And on and on . . . 

60    I hate the Etoile 
    The Bois bores me: 

Tortoises with gem-encrusted carapace 

A Roman boy picking a thorn out of his foot 

A flock of discalceated Madame Récamiers 
Moaning for the Chateaubriand de nos jours. 

And yet . . . quite near 

Saunters the ancient rue Saint-Honoré 
  Shabby and indifferent, as a Grand Seigneur from Brittany 

  An Auvergnat, all the mountains of Auvergne in every ches- 
70  tnut that he sells. . . . 

   Paris is a huge home-sick peasant, 
   He carries a thousand villages in his heart. 

Hidden courts 
With fauns in very low-relief piping among lotuses 

And creepers grown on trellises 
Are secret valleys where little gods are born. 

One often hears a cock 
Do do do mii i 

80        He cannot sing of towns— 
Old Hesiod’s ghost with leisure to be melancholy - 

Amid the timeless idleness of Acheron 
Yearning for ‘Works and Days’. . . hark! 

The lovely Spirit of the Year 

  De . . . 

Vejo o Arco do Triunfo 
Sóbrio8 e sombrio como os sonhos de Júlio César : 

Desdenhe as leis da geometria sólida, 
Audaz penetre a parede da Salle Caillebotte 

E adiante e adiante . . . 

60    Odeio a Etoile 
    O Bois me aborrece : 

Cágados com a carapaça crivada de gemas 

Um menino romano tirando um espinho do pé 

Uma revoada9 de Madames Récamiers descalçadas10 
Lamentando, onde, onde, o Chateaubriand de nos jours 

E no entanto . . . ali bem perto 

Vagueia a vetusta rue Saint-Honoré 
  Maltrapilha e indiferente, como um Grand Seigneur da Bretanha 

  Um Auvergnat, todas as montanhas de Auvergne em cada cas- 
70  tanha que ele vende . . . 

   Paris é um imenso camponês saudoso de casa, 
   A carregar mil vilarejos no coração. 

Pátios ocultos 
Com faunos em baixíssimo-relevo siflando entre lótus 

E trepadeiras que galgam  treliças 
São vales secretos onde vão nascendo pequenos deuses. 

Toda hora quase se ouve um galo 
Dó dó mii i  

80          Ele não pode cantar as cidades— 
O fantasma do velho Hesíodo com sobra de tempo pra sentir melancólico - 

Na ociosidade eterna do Aqueronte 
Doido por 'Trabalhos e Dias'. . . ouça! 

O singelo Espírito do Ano 
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Is stiff and stark 

Laid out in acres of brown fields, 

The crisp, straight lines of his archaic drapery 
Well chiselled by the plough . . . 

And there are pretty things— 
Children hung with amulets 

90    Playing at Pigeon vole, 
Red roofs, 

Blue smocks, 
And jolly saints . . . 

     AU 
             BON MARCHE 
             ACTUELLEMENT 
     TOILETTES 
       PRINTANIERES 

The jeunesse dorée of the sycamores. 

100  In the Churches during Lent Christ and the Saints are  
  shrouded in mauve veils. 

Far away in gardens 
     Crocuses, 

Chionodoxa, the Princess in a Serbian fairy-tale, 
     Then 

The goldsmith’s chef d'œuvre—lily of the valley, 
     Soon 

Dog-roses will stare at gypsies, wanes, and pilgrimages 
110          All the time 

Scentless Lyons’ roses, 
     Icy, 
     Plastic, 

Named after wives of Mayors. . . . 

  Did Ingres paint a portrait of Madame Jacquemart  
  André? 

In the Louvre 
The Pietà of Avignon, 

Está duro e desolado 

Estendido por acres de terra roxa, 

As retas linhas nítidas de sua rouparia arcaica, 
Perfeitamente cinzelada pelo arado . . . 

E tem coisas bonitas— 
Crianças com amuletos no pescoço 

90    Brincando de Pigeon vole, 
Telhados vermelhos, 

Batas azuis, 
E santos gaiatos . . . 

     AU 
             BON MARCHE 
             ACTUELLEMENT 
     TOILETTES 
       PRINTANIERES 

A jeunesse dorée dos plátanos11. 

100  Nas Igrejas, durante a Quaresma, Cristo e os Santos vestem véus  
  cor-de-malva. 

Lá longe, nos jardins, 
     Crocus12, 

Chionodoxas13, a Princesa num conto-de-fadas sérvio,  
     Depois 

A chef d´oeuvre do ourives—lírio-do-vale14, 
     Logo 

Rosas-caninas15 vão encarar ciganos, carroças, peregrinações 
110          O tempo todo 

Inodoras rosas de Lyons 
     Gélidas, 
     Plásticas, 

Batizadas em homenagem às mulheres de Prefeitos. . . . 

  Ingres pintou um retrato de Madame Jacquemart 
  André? 

No Louvre 
A Pietà de Avignon, 
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L'Olympe, 
120                Giles, 

Mantegna’s Seven Deadly Sins, 
The Chardins ; 

 They arise, serene and unetiolated, one by one from their subterra- 
 nean sleep of five long years. 

Like Duncan they slept well. 

    President Wilson grins like a dog and runs about the city, sniffing 
 with innocent enjoyment the diluvial urine of Gargantua. 

The poplar buds are golden chrysalids ;  
The Ballet of green Butterflies  

130    Will soon begin. 

During the cyclic Grand Guignol of Catholicism 
    Shrieks, 

Lacerations, 
    Bloody sweat— | 

Le petit Jésus fait pipi. 

Lilac 

 SPRING IS SOLOMON'S LITTLE SISTER ; SHE HAS NO BREASTS. 

LAIT SUPERIEUR 
140              DE LA 

FERME DE RAMBOUILLET 

ICI ON CONSULTE 
LE BOTTIN. 

CHARCUTERIE 
COMESTIBLES DE IRE CHOIX 

APERITIFS 

ALIMENTS DIABETIQUES 
DEUIL EN 24 HEURES 

L’Olympe, 
120                Giles, 

Os Sete Pecados Capitais de Mantegna 
Os Chardins ; 

 Se alçam, serenos and vívidos, um atrás do outro dos seus cinco longos anos 
 de sono subterrâneo. 

Como Duncan, dormiram bem. 

    O Presidente Wilson sorri feito um cão e corre cidade afora, fucinhando com  
 um prazer inocente a urina diluviana de Gargântua. 

Os botões nos álamos são crisálidas douradas ; 
O Balé de verdes Borboletas 

130    Está prestes a  começar. 

Durante o cíclico Grand Guignol do Catolicismo 
    Guinchos, 

Lacerações, 
    Suor sangrado— 

Le petit Jésus fait pipi. 

Lilás 

 A PRIMAVERA É A IRMÃZINHA DE SALOMÃO ; ELA NÃO TEM SEIOS. 

LAIT SUPERIEUR 
140              DE LA 

FERME DE RAMBOUILLET 

ICI ON CONSULTE 
LE BOTTIN. 

CHARCUTERIE 
COMESTIBLES DE IRE CHOIX 

APERITIFS 

ALIMENTS DIABETIQUES 
DEUIL EN 24 HEURES 
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Messieursetdames 

150    Little temples of Mercury ; 
The circumference of their templum 

A nice sense of scale, 
A golden drop of Harpagon’s blood, 

Preserve from impious widening. 

 Great bunches of lilac among syphons, vermouth, Bocks, tobacco. 

Messieursetdames 

    NE FERMEZ PAS LA PORTE 
S.V. P. 

160    LE PRIMUS S'EN CHARGERA 

 At marble tables sit ouvriers in blue linen suits discussing : 

   La journée de huit heures, 
   Whether Landru is a Sadist, 
   The learned seal at the Nouveau Cirque; 
    Cottin. . . . 

    Echoes of Bossuet chanting dead queens. 

    méticuleux 
    bélligerants 
    hebdomadaire 
170    immonde 

               The Roman Legions 
    Wingèd 
    Invisible 

Fight their last fight in Gaul. 
The ghost of Pére Lachaise 

Is walking the streets, 
 He is draped in a black curtain embroidered with the letter H, 

He is hung with paper wreaths, 
 He is beautiful and horrible and the close friend of Rousseau, the of- 
180                 ficial of the Douane. 

   The unities are smashed, 
   The stage is thick with corpses. . . . 

Messieursetdames 

150    Pequenos templos de Mercúrio ; 
A circunferência do seu templum 

Um belo senso de escala, 
Uma gota dourada do sangue de Harpagão, 

Preserve-a de ímpia ampliação. 

 Grandes buquês de lilases entre sifões, vermute, Bocks, tabaco. 

Messieursetdames 

    NE FERMEZ PAS LA PORTE 
S.V. P 

160    LE PRIMUS S´EN CHARGERA 

 Em mesas de mármore, ouvriers vestidos de linho azul sentam-se discutindo : 

   La journée de huit heures, 
   Se Landru era um sádico, 
   A foca amestrada16 no Nouveau Cirque; 
    Cottin. . . . 

    Ecos de Bossuet louvando rainhas mortas. 

    méticuleux 
    bélligerants 
    hebdomadaire 
170    immonde 

               As Legiões Romanas 
    Aladas 
    Invisíveis 

Batalham em sua última batalha na Gália. 
O fantasma de Père Lachaise 

Vai andando pelas ruas, 
 Vai envolto numa cortina negra bordada com a letra H, 

Nele dependuradas, coroas fúnebres de papel, 
 É belo e horrível e amigo próximo de Rousseau, o funcionário da Al- 
180      fândega. 

   As unidades jazem destroçadas, 
   O palco entulhado de cadáveres. . . . 
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Kind clever gaillards 
 Their eidola in hideous frames inset with the brass motto  

MORT AU CHAMP D'HONNEUR ; 
And little widows moaning 

Le pauvre grand! 
Le pauvre grand! 

190 And petites bourgeoises with tight lips and strident voices are count- 
 ing out the change and saying Messieursetdames and their hearts are the 
 ruined province of Picardie. . . . 

 They are not like us, who, ghoul-like, bury our friends a score of ti- 
 mes before they're dead but— 

  Never never again will the Marne 
  Flow between happy banks. 

 It is pleasant to sit on the Grand Boulevards— 
They smell of 

200             Cloacae 
Hot indiarubber  

Poudre de riz 
Algerian tobacco 

 Monsieur. Jourdain in the blue and red of the Zouaves  
  Is premier danseur in the Ballet Turque 
   'Ya bon! 
   Mamamouchi 

 YANKEES--“and say besides that in Aleppo once . . ." 
 Many a Mardi Gras and Carême Prenant of the Peace 
210 Carnival ; 

Crape veils, 
 Mouths pursed up with lip-salve as if they had just said: 

Cho - co - lat . . . 
“Elles se balancent sur les hanches. ” 

Lizard-eyes, 
Assyrian beards, 

Boots with cloth tops— 

Espertos, gentis gaillards 
 Seus eidola em molduras hediondas, de bronze, gravado, o motto 

MORT AU CHAMP D'HONNEUR ; 
E viuvinhas se lamentando 

Le pauvre grand! 
Le pauvre grand! 

190 E petites bourgeoises de lábios cerrados e vozes estridentes vão contando o tro- 
 co e dizendo Messieursetdames e seus corações são a província arruinada 
 de Picardie. . . . 

 Eles não são como nós, que, feito vampiros17, enterramos nossos amigos vinte ve- 
 zes antes mesmo que morram mas— 

  Nunca nunca mais vai o Marne 
  Fluir por margens felizes. 

 É bom sentar nos Grand Boulevards— 
Têm cheiro de 

200             Cloacas 
borracha d'Índia18 quente 

Poudre de riz 
Tabaco argelino 

 Monsieur Jourdain no rubro-azul dos Zuavos 
  É o premier danseur no Ballet Turque 
   ´Ya bon! 
   Mamamouchi 

 YANKEES--“e diga ainda que em Aleppo un dia . . .” 
 Muitos Mardi Gras e Carême Prenant do Carnaval  
210 da Paz ; 

Véus de crepe, 
 Bocas em biquinhos pro protetor labial como se tivessem acabado de dizer: 

Cho-co-lat . . . 
“Elles se balancent sur les hanches.” 

Olhos de lagarto, 
Barbas assírias, 

Botas com topo de pano— 
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 The tart little race, whose brain, the Arabs said, was one of the three 
 perches of the Spirit of God. 

220 Ouiouioui, c'est passionnant—on en a pour son argent.  
  Le fromage n'est pas un plat logique. 

 A a a a a oui c'est un délicieux garçon 
 Il me semble que toute femme sincère doit se retrouver en Anna Karénine. 

  Never the catalepsy of the Teuton 
   What time 
   Subaqueous 
   Cell on cell 
   Experience 
230   Very slowly 
   Is forming up 
        Into something beautiful—awful—huge 

        The coming to    .    .   .    .   .    . 
Thick halting speech—the curse of vastness. 

The first of May 
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 A raça, tão pequena quão audaz19, cujo cérebro, disseram os Árabes, era um dos três cimos20 

 do Espírito de Deus. 

220 Ouiouioui, c´est passionnant— on en a pour son argent. 
  Le fromage n´est pas un plat logique 

 A a a a a oui c´est un délicieux garçon 
 Il me semble que toute femme sincère doit se retrouver en Anna 
 Karénine. 

  Nunca a catalepsia do Teutônico 
   Que tempo 
   Sub-aquoso 
   Célula sobre célula 
   Experiência 
230   Muito lentamente 
   Tomando a forma 
            De algo belo—terrível—gigante 

  O se dar conta    .    .   .    .   .    . 
Fala rouca aos trancos—a maldição do que é vasto21. 

O Primeiro de Maio 
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260    There was a ritual fight for her sweet body 
          Between two virgins—Mary and the moon 

               The wicked April moon. 

  The silence of la grève 

      Rain 

          The Louvre is melting into mist 

             It will soon be transparent 
 And through it will glimmer the mysterious island gardens of the  
 Place du Carrousel. 

 The Seine, old egotist, meanders imperturbably towards the sea, 

270 Ruminating on weeds and rain... 
       If through his sluggish watery sleep come dreams 
             They are the blue ghosts of king-fishers, 

  The Eiffel Tower is two dimensional, 
  Etched on thick white paper. 

 Poilus in wedgwood blue with bundles Terre de Sienne  are camping 
 round the gray sphinx of the Tuileries. They look as if a war-artist were 
 making a sketch of them in chalks, to be ‘edited’ in the Rue des Pyram- 
 ides at 10 francs a copy. | 

280    Désoeuvrement, 
    Apprehension ; 
                  Vronsky and Anna 

Starting up in separate beds in a cold sweat 
   Reading calamity in the same dream 

d 
(250)     o 

v 
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     l 
   e22 

260    Houve uma luta ritualística pelo seu doce corpo 
          Entre duas virgens—Maria e a lua 

               A malévola23 lua de abril 

  O silêncio de la grève 

      Chuva 

          O Louvre se desnovela24 na névoa 

             Logo vai ficar transparente 
 E trespassando-o vão cintilar as misteriosas ajardinadas ilhas da Place du Car- 
 rousel. 

 O Sena, velho egotista25, serpenteia imperturbavelmente em direção ao mar, 

270 Ruminando sobre ervas daninhas e chuva . . . 
       Se pelo seu sono lerdo e líquido surgem sonhos 
             São os fantasmas azuis de martins-pescadores, 

  A Torre Eiffel é bi dimensional26, 
  Gravada em papel grosso, branco. 

 Poilus num azul cerâmico27 com feixes Terre de Sienne estão acampando ao re- 
 dor da cinza  esfinge das Tulherias.  Parecem assim um  esboço em  giz que um  
 artista-de-guerra  faria,  pra ser ‘editado’ na Rue des Pyramides a 10 francos 
 a folha. 

280    Désoeuvrement, 
    Apprehension ; 
                  Vronsky e Anna 

Sobressaltando-se em camas separadas num suor frio 
   Lendo calamidade no mesmo sonho 
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   Of a gigantic sinister mujik. . . . 

 Whatever happens, some day it will look beautiful: 
Clio is a great French painter, 

She walks upon the waters and they are still. 
 Shadrach, Meshach, and Abednego stand motionless and plastic mid 
 the flames. 

290   Manet's Massacres des Jours de Juin, 
   David’s Prise de la Bastille, 
          Poussin’s Fronde, 

          Hang in a quiet gallery. 

  All this time the Virgin has not been idle ; 
 The windows of les Galéries Lafayette, le Bon Marché, la Samaritaine, 
   Hold holy bait,  
 Waxen Pandoras in white veils and ties of her own decking; 
   Catéchisme de Persévérance, 
 The decrees of the Seven Ecumenical Councils reduced to the for- 
300    mat of the Bibliothèque Rose, 
   Première Communion, 
           (Prometheus has swallowed the bait) 
   Petits Lycéens, 
              Por-no-gra-phie, 
           Charming pigmy brides, 
           Little Saint Hugh avenged— 

THE CHILDREN EAT THE JEW. 

PHOTO MIDGET 

    Heigh ho! 
310   I wade knee-deep in dreams— 
    Heavy sweet going 

As through a field of hay in Périgord. 

 The Louvre, the Ritz, the Palais-Royale, the Hôtel de Ville 
   Are light and frail 
   Plaster pavilions of pleasure 
   Set up to serve the ten days junketing 
   Of citizens in masks and dominoes 
 A l'occasion du marriage de Monseigneur le Dauphin 

   De um mujique gigantesco e sinistro. . . . 

 O que quer que aconteça, um dia vai parecer bonita : 
Clio é uma grande pintora francesa, 

Caminha sobre as águas e elas permanecem paradas. 
 Sidrac, Misac e Abdênago, de pé, imóveis e plásticos, em meio às chamas. 

290   Massacres des Jours de Juin, de Manet, 
   Prise de la Bastille, de David, 
          Fronde, de Poussin, 

          Pendurados numa sala calma. 

  Esse tempo todo, a Virgem não está parada ; 
 As vitrines das Galéries Lafayette, do Bon Marché, da Samaritaine, 
   Piscam28 iscas santas, 
 Pandoras de cera em véus brancos e laços que ela mesmo decorou; 
   Catéchisme de Persévérance, 
 Os decretos dos Sete Concílios Ecumênicos reduzidos ao formato da Bibliothè- 
300    que Rose, 
   Première Communion, 
           (Prometeu engoliu a isca) 
   Petits Lycéens, 
              Por-no-gra-phie, 
           Encantadoras noivinhas pigmeias, 
           São Huguinho vingado— 

AS CRIANÇAS COMEM O JUDEU. 

FOTO ANÃO 

    Eu vou!29 
310   Caminho imersa até os joelhos em sonhos— 
    Progresso duro doce 

Assim, se atravessando um campo de trigo maduro em Périgord. 

 O Louvre, o Ritz, o Palais-Royale, o Hôtel de Ville 
   Leves e frágeis 
   Pavilhões de prazer, de palha30 
   Palco disposto pra dez dias de folias 
   De cidadãos com suas máscaras e dominós 
 A l´occasion du marriage de Monseigneur le Dauphin. 
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From the top floor of an old Hôtel, 
320           Tranced, 
   I gaze down at the narrow rue de Beaune. 
   Hawkers chant their wares liturgically : 

Hatless women in black shawls 
Carry long loaves—Triptolemos in swaddling clothes: 

Workmen in pale blue : 
Barrows of vegetables : 

Busy dogs : 
They come and go. 

They are very small. 

330    Stories. . . . 

    The lost romance 
Penned by some Ovid, an unwilling thrall 

    In Fairyland, 
No one knows its name; 

It was the guild-secret of the Italian painters. 
They spent their lives in illustrating it. . . . 

The Chinese village in a genius's mind. . . . 

Little funny things ceaselessly happening. 

 In the Ile Saint-Louis, in the rue Saint Antoine, in the Place des  
340 Vosges 
 The Seventeenth Century lies exquisitely dying. . . . 

    Hu s s h 

 In the parish of Saint Thomas d’Aquin there is an alley called  
 l’impasse des Deux Anges. 

Do último andar de um velho Hôtel, 
320    Em transe, 
   Lá em baixo vejo, estreita, a rue de Beaune. 
   Vendedores ambulantes liturgicamente solfejam seus bagulhos : 

Mulheres sem chapéu sob xales negros 
Vão com longos pães—Triptólemo encobrem cueiros : 

Operários de pálido azul : 
Carros de mão de verduras : 

Cães ocupados : 
 Vêm e vão. 

São pequenininhos. 

330    Estórias. . . . 

    A romança31 perdida 
Composta por algum Ovídio, um relutante escravo 

    No País das Fadas, 
Ninguém sabe seu nome ; 

Era o segredo-chave32 dos pintores italianos. 
Passaram a vida inteira ilustrando-a. . . . 

A aldeia chinesa na mente de um gênio. . . . 

Cômicas coisinhas acontecendo sem parar. 

 Na Ile Saint-Louis, na rue Saint Antoine, na Place des 
340 Vosges 
 O século XVII jaz morrendo, requintadamente. . . . 

    Ss s s h 

 Na paróquia de Saint Thomas d´Aquin tem um beco chamado l´impasse 
 des Deux Anges. 
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Houses with rows of impassive windows ; 
They are like blind dogs 

350               The only things that they can see are ghosts. 
Hark to the small dry voice 

As of an old nun chanting Masses 
For the soul of a brother killed at Sebastopol. ... 

MOLIERE 
EST MORT 

DANS CETTE MAISON 
LE 17 FEVRIER 1673 

VOLTAIRE 
360               EST MORT 

DANS CETTE MAISON 
LE 30 MAI 1778 

CHATEAUBRIAND 
EST MORT 

DANS CETTE MAISON 
LE 4 JUILLET 1848 

That is not all, 
Paradise cannot hold for long the famous dead of Paris. ... 

There are les Champs Elysées! 

 Sainte-Beuve, a tight bouquet in his hand for Madame Victor-Hugo, 
370 Passes on the Pont-Neuf the duc de la Rochefoucauld 
   With a superbly leisuerly gait 
   Making for the salon d'automne 
   Of Madame de Lafayette; 

   They cannot see each other. 

Il fait lourd, 
The dreams have reached my waist. 

 We went to Benediction in Notre-Dame-des-Champs, 
Droning. . . droning. . . droning. 
The Virgin sits in her garden ; 

380 She wears the blue habit and the wingèd linen headdress of the nuns 
 of Saint Vincent de Paul. 

The Holy Ghost coos in his dove-cot. 

Casas com fileiras de janelas impassíveis ; 
São como cachorros cegos 

350   Tudo que conseguem ver são fantasmas. 
Ouça a pequenina voz e seca, 

Se de uma velha monja cantando Missas 
Pela alma de um irmão morto em Sebastopol. . . . 

MOLIERE 
EST MORT 

DANS CETTE MAISON 
LE 17 FEVRIER 1673 

VOLTAIRE 
360                 EST MORT 

DANS CETTE MAISON 
LE 30 MAI 1778 

CHATEAUBRIAND 
EST MORT 

DANS CETTER MAISON 
LE 4 JUILLET 1848 

Isso não é tudo, 
O paraíso não consegue conter por muito os mortos famosos de Paris. . . . 

Eis os Campos Elísios !33 

 Sainte-Beuve, um compacto buquê na mão para Madame Victor-Hugo, 
370 Passa, na Pont-Neuf, pelo duc de la Rochefoucauld 
   Com um andar esplendorosamente34 despreocupado35 36 
   Em direção ao salon d´automne 
   De Madame de Lafayette ; 

   Um não consegue37 ver o outro. 

Il fait lourd, 
Os sonhos chegaram à  minha cintura. 

 Fomos à Benção do Santíssimo em Notre-Dame-des-Champs, 
Zum be zum38... be zum be... zum be zum. 

A Virgem sentada39 em seu jardim ; 
380 Veste o hábito azul e o véu de linho alado40 das freiras de São Vicente de  
 Paula. 

O Espírito Santo arrulha no seu pombal. 
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The Seven Stages of the Cross are cut in box, 
Lilies bloom, blue, green, and pink, 

The bulbs were votive offerings 
From a converted Jap. 
An angelic troubadour 

Sings her songs 
Of little venial sins. 

390   Upon the wall of sunset-sky wasps never fret 
The plums of Paradise. 

La Liberté La Presse! 
La Liberté La Presse! 

       The sun is sinking behind le Petit-Palais. 
 In the Algerian desert they are shouting the Koran. 

La Liberté La Presse! 

    The sky is apricot; 
    Against it there pass 
    Across the Pont Solférino 
400   Fiacres and little people all black, 

Flies nibbling the celestial apricot— 
 That one with broad-brimmed hat and tippeted pelisse must be a priest. 
 They are black and two-dimensional and look like silhouettes of Louis- 
 Philippe citizens. 

 All   down   the   Quais   the   bouquinistes   shut   their   green   boxes. 

  From the VIIme arrondissement 
  Night like a vampire 
  Sucks all colour, all sound. 

410          The winds are sleeping in their Hyperbórean cave ; 

       The narrow streets bend proudly to the stars ; 

    From time to time a taxi hoots like an owl. 

    But behind the ramparts of the Louvre 
 Freud has dredged the river and, grinning horribly, waves his garbage 
 in a glare of electricity. 

As Sete Estações da Cruz gravadas em buxo41, 
Lírios se açulam42, azul, verde, e rosa, 

Os bulbos foram ex-votos 
De um japa convertido. 
Um trovador angélico 
Canta para ela canções 
De pecadilhos veniais. 

390   No muro do pôr-do-céu43 vespas nunca roem 
Os pêssegos44 do Paraíso. 

La Libertè! La Presse! 
La Libertè! La Presse! 

       O sol naufraga atrás do Petit-Palais. 
 No deserto da Argélia entoam45 o Alcorão. 

La Libertè! La Presse! 

    O sol é damasco; 
    Contra ele passam 
    Sobre a Pont Solférino 
400   Fiacres and miniaturas de gente todas negras, 

Mosquitos mordiscando o damasco celestial— 
 Aquele com chapéu de abas largas e peliça46 deve ser um padre. 
 São negros e bidimensionais e parecem silhuetas de cidadãos de Luís 
 Filipe. 

 Ao   longo   dos   Quais   os   bouquinistes.  fecham   suas   caixas   verdes. 

  Vinda do VIIème arrondissement 
  A noite como um vampiro 
  Suga toda cor, todo som. 

410          Os ventos estão dormindo em sua caverna hiperbórea ; 

       As ruas estreitas se curvam orgulhosamente para as estrelas ; 

    De tempos em tempos um táxi pia feito uma coruja. 

    Mas atrás dos taludes do Louvre 
 Freud dragou o rio e, sorrindo horrivelmente, acena com seu lixo num clarão 
 de eletricidade. 
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    Taxis, 
    Taxis, 
    Taxis, 

  They moan and yell and squeak | 
420  Like a thousand tom-cats in rut. 

 The whores like lions are seeking their meat from God: 
       An English padre tilts with the Moulin Rouge: 
 Crotchets and quavers have the heads of niggers and they writhe in 
 obscene syncopation : 

 Toutes les cartes marchent avec une allumette! 

 A hundred lenses refracting the Masque of the Seven Deadly Sins  
 for American astigmatism : 

 “I dont like the gurls of the night-club—they love women.” 

430 Toutes des cartes marchent avec une allumette! 

DAWN 

   Verlaine’s bed-time . . . Alchemy 

    Absynthe, 
    Algerian tobacco, 
    Talk, talk, talk, 
   Manuring the white violets of the moon.  

 The President of the Republic lies in bed beside his wife, and it may 
 be at this very moment. . . . 

 In the Abbaye of Port-Royal babies are being born, 

440 Perhaps someone who cannot sleep is reading le Crime et le Châti- 
       ment 

    The sun is rising, 

Soon les Halles will open, 
The sky is saffron behind the two towers of Nôtre-Dame. 

    Táxis, 
    Táxis, 
    Táxis, 

  Eles gemem e gritam e guincham 
420  Feito mil gatos no cio. 

 As prostitutas47 feito leões vão procurando sua carne em Deus: 
       Um capelão inglês vai tombando com o Moulin Rouge 
 Semínimas e colcheias tem cabeças-de-negro48 e se contorcem em síncope 
 obscena : 

 Toutes les cartes marchent avec une allumette! 

 Cem lentes refratam a Mascarada dos Sete Pecados Capitais para o astig- 
 matismo americano : 

 "Num49 gòsto das minas50 da boate—elas gostam de51 mulheres." 

430 Toutes les cartes marchent avec une allumette! 

AURORA 

Hora de Verlaine ir pra cama . . . Alquimia, 

    Absynto,52 
    Tabaco argelino, 
    Falar, falar, falar, 
   Adubando as brancas violetas da lua. 

 O Presidente da República está deitado na cama ao lado de sua esposa, e pode 
 ser que nesse exato momento . . . 

 Na Abbaye de Port-Royal nasçam novos nenês53, 

440 Talvez alguém que não consegue dormir esteja lendo le Crime et le Châti- 
          ment. 

    O sol vai nascendo, 

Logo les Halles vão abrir, 
O céu é de açafrão entre as duas torres de Nôtre-Dame. 
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JE VOUS SALUE PARIS PLEIN DE. GRACE 

           * 
   *              * 
                         *             * 

                             *       * 

     3 Rue de Beaune 
      Paris 
        Spring 1919 

JE VOUS SALUE PARIS PLEIN DE GRACE. 

           * 
   *              * 
                         *             * 

                             *       * 

     3 Rue de Beaune 
      Paris 
              Primavera de 1919 

Tradução de Alvaro A. Antunes, julho de 2020 

(que agradece a Paulo Henriques Britto correções e aprimoramentos generosamente sugeridos, ao mesmo tempo em 
que assume responsabilidade completa e exclusiva pelos erros e infelicidades que ainda restam)  
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NOTAS (da autora) 

P.1. Nord-Sud, uma das linhas do metrô de Paris. Dubonnet, Zig-zag, Lion Noir, Cacao Blooker são 
pôsteres. Rue du Bac, etc. são nomes de estações. 

P.7. ¨ É bom sentar  nos Grands Boulevards¨ à página 8 ¨a maldição do que é vasto ¨ é uma descrição dos 
Grands Boulevards 

P.8. ¨O Primeiro de Maio, não há lírio do vale.¨ No Primeiro de Maio, o Mois de Marie, se vendem lírios do 
vale em todas as ruas de Paris; mas no primeiro de maio de 1919, o dia da greve geral, nenhum lírio do vale foi 
visto à venda. 

P.9. A lua de abril, la lune rousse, se acredita ter uma influência maligna na vegetação, 

P.10. ¨Nas vitrines das Galéries Lafayette etc.¨ Durante a Quaresma, se vestem bonecas de cera, em tamanho 
natural, como candidatas à Première Communion, e se as exibem nas vitrines das grandes lojas. 

P.14. A Abbaye de Port-Royal agora é um hospital-maternidade. 

NOTES 

P.1. Nord-Sud, one of the underground railways of Paris. Dubonnet, Zig-zag, Lion Noir, Cacao Blooker 
are posters. Rue du Bac, etc. are names of stations. 

P.7. “It is pleasant to sit on the Grands Boulevards” to page 8 “the curse of vastness” is a description 
of the Grands Boulevards. 

P.8. “The first of May, there is no lily of the valley.” On May 1, the Mois de Marie, lily of the valley is 
normally sold in all the streets of Paris; but on May 1, 1919, the day of the general strike, no lily of 
the valley was offered for sale. 

P.9. The April moon, la lune rousse, is supposed to have a malign influence on vegetation. 

P.10. “The windows of les Galéries Lafayette, etc.” During Lent life-size wax dolls, dressed like 
candidates for Première Communion, are exposed in the windows of the big shops. 

P.23. The Abbaye de Port-Royal is now a maternity hospital. 
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NOTAS DO TRADUTOR (sobre a tradução) 

1: 'coax' é persuadir, mas aqui predomina o aspecto onomatopaico: a alusão é à comédia 'As Rãs' (405 a.C) de 
Aristófanes 

2: 'ride' é cavalgar, mas a aliteração me leva a inserir um 'riem' 

3: 'red stud', poderia também ser uma alusão trocadilhesca ('garanhão vermelho') ao fato de que Gambetta se 
tornou um símbolo de homem heróico, maior que a vida, e tinha um passado de radical  

4: 'tutoiement', o tratamento íntimo usando 'tu' em vez de 'vous' 

5. Julia Briggs argumenta que nos quatro termos nos dois versos seguintes, dispostos num quadrado, Mirrlees joga 
com palavras cognatas em francês e em inglês (e que às vezes se revelam 'falsos amigos'). Assim, a tradução, em vez 
de procurar correspondentes semânticos aos termos em inglês, busca cognatos (não recusando falsos amigos) no 
português dos termos em francês. Assim,'exquis' - 'exquisite' - 'esquisitos' (quando semanticamente se traduziria 
por algo como 'refinado'), 'significatif' - 'significant' - 'significativos', 'fade' - 'fade' - 'fados' (onde o francês se 
traduziria por 'insípido', e onde no inglês o termo, neste sentido, caiu em desuso na metade do século XIX, o 
sentido corrente é de um verbo, algo como 'desvanecer', por isso no português uso outro falso amigo emulando a 
mudança de categoria gramatical do inglês, mas aqui, melhor seria, não fosse a intenção de manter os cognatos, 
traduzir por 'evanescentes', para sugerir o efeito da distância, assim como numa miragem), e, por fim, 'plastique' 
- 'plastic' - 'plásticos'. 

6: 'long long', e não, como talvez fosse de se esperar, 'tall tall' 

7: de cortar páginas, abrir envelopes, etc. 

8:  um quadrado, um cubo, 'sólido' seria uma alternativa que preserva a aliteração 

9: 'bando', talvez, mais diretamente 

10: 'descalçadas' porque o original é também um tanto fora do registro natural  

11: 'sycamore', i.e., Acer pseudoplatanus 

12: i.e., Crocus vernus 

13: 'glory-of-the-snow', i.e., Scilla sect. Chionodoxa 

14:'muguet', i.e., Convallaria majalis 

15: Rosa canina 

16: 'learned', um possível segundo sentido irônico com 'erudita'?  

17: 'ghouls', pronunciado 'gulz', são monstros míticos (a palavra é de origem árabe) que roubam túmulos e 
devoram cadáveres, mas, em inglês, é usado, às vezes e desleixadamente, como sinônimo de 'vampiro' 

18: 'indiarubber', um termo agora antiquado para a borracha natural, látex; uso a apóstrofe pra ecoar a 
aglutinação no original 

19:'tart', uma dessas palavras com campo semântico amplo,; aqui, segundo a interpretação de Julia Briggs (q.v.), 
sugere algo como 'audaz', 'corajosa', 'indômita' 

20: 'perch', 'poleiro', no sentido literal, mas me parece mais, num sentido figurado, posição elevada 

21: 'vastidão', mas evito a rima canhestra 

22: não me parece haver certeza de que Mirrlees queria deixar uma linha em branco entre cada palavra na 
sentença (como quer Parmar), ou se só antes de 'valley' (como sugere o fac-símile da primeira edição, q.v.); assim, 
devido aos números de letras diferentes na expressão em inglês e na minha tradução para o português, e com a 
intenção de manter a correspondência vertical das linhas que se seguem, deixei linhas em brancos entre as letras 
das três primeiras palavras (mas não entre estas) e entre estas, a penúltima e a última palavras, mas não entre as 
letras destas; o gesto radical de Mirrlees pode se configurar na página de muitos modos, creio 

23:  'wicked' é outra palavra com conotações que se ramificam, Mirrlees pode ter tido 'imoral', talvez, em mente 

24:  no original, 'derrete', mas a aliteração me força 

25:  especificamente diferente de 'egoista' 

26: o inglês pede hífen que Mirrlees não usa, assim eu o omito na tradução pra simular o mesmo efeito; note que 
aqui o sentido pode ser figurativo: sem profundidade, superficial 

27: no original, 'wedgwood blue', um azul pastel em cerâmica fosca, 'casca-de-ovo',  popularizado pela firma 
Josiah Wedgwood and Sons Ltd na Inglaterra 

28: nor original, 'hold', 'contêm', ou 'exibem', mais prosaico, mas a aliteração se perde 

29: o canto/chamada 'Heigh-ho'é de origem náutica mas, na cultura brasileira é talvez melhor conhecido pelo  
versão que lhe foi dada no desenho animado 'Branca de Neve e os Sete Anões' produzida em 1937 por Disney e 
que uso aqui 

30: 'plaster' é 'gesso', mas a aliteração se perde, 'palha' é semanticamente menos apropriado mas preserva, pelo 
menos, um pouco da conotação de transitoriedade, precariedade do original 

31: 'romance', em inglês, é mais uma palavra com conotações impossíveis de corresponder a uma única palavra 
em português; uso 'romança' porque a alusão é à imagem de Ovídio como mago, ocultista, que se desenvolveu nos 
séculos seguintes à dissolução do Império Romana, mas, mais propriamente, não se refere ao termo como é 
entendido como um conceito musical 

32: 'guild-secret', difícil de transplantar sem destruir a música; 'guild' alude às antigas corporações de artesãos e 
profissionais, 'guild-secret' então se refere a um conhecimento compartilhado pelos pintores mas ocultos a quem 
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não pertence à corporação; uso 'segredo-chave' pra incluir o sentido de senha, um conhecimento exclusivo e 
excludente 

33: no original me parece ambíguo se a referência é à avenida ou ao conceito de origem mitológica, em inglês a 
forma francesa é corrente, optei pela segunda alternativa pela referência imediatamente anterior a 'mortos de 
Paris'  

34: 'superbly', incerto se a intenção aqui fosse de 'altivamente', 'desdenhosamente', 'cheia de soberba' 

35: a primeira edição tem 'leisuerly' que Parmar edita para a forma dicionarizada 'leisurely' assumindo um erro 
dos compositores; acho provável, considerando que houve outros erros que Virginia e Leonard Woolf se viram 
obrigados a corrigir, eram tipógrafos novatos, e esse pode ter escapado, em vez de ser uma ousadia intencional de 
Mirrlees 

36: note a perda: o original pede um segundo advérbio em -mente na tradução 

37: Uma interpretação possível é não dar importância semântica ao 'can', nesse verso. Porém, como Julia Briggs 
enfatiza, o motivo pelo qual um não vê o outro é que, em 1830, quando Sainte-Beuve começou seu affair com 
Adéle Hugo, le duc de La Rochefoucauld já estava há três anos morto, i.e., Mirlees está fundindo tempos distintos, 
criando uma sincronia que só tem lugar no poema, feito no cinema se faria com técnicas como blurring, fading, 
etc. Por isso, embora haja uma redução de ambiguidade, enfatizo que não só não vêem um ao outro, como não 
conseguem ver um ao outro. 

38: 'droning', neste contexto, me parece um termo onomatopaico e conota um som monocórdio, monótono, que 
induz o sono, que não consegui replicar sem apelar para uma onomatopeia explicita (já que 'zumbe', sem a 
fragmentação, poderia introduzir conotações indesejadas)  

39:'sits', aqui, pode simplesmente ter a interpretação de 'está'. Porém, penso que Mirrlees quis uma imagem mais 
viva e específica/precisa da Virgem sentada. Meu instinto é que ela alude à iconografia centrada na Virgem: 
todas aquelas Madonas das várias Renascenças — italiana e flamenga, principalmente — onde a Virgem mais 
frequentemente aparece sentada. 

40: 'véu de linho alado' é uma tentativa desajeitada de denotar a peça de linho engomado que as freiras de S, 
Vicente de Paula usam, cujas abas laterais dão a impressão de asas de pássaro 

41: i.e., Buxus sempervirens, madeira duríssima, pesada, por isso muito prezada na feitura de ferramentas, 
instrumentos, esculturas e monumentos  

42: 'bloom' é, aqui, 'florescem', mas fantasiei um 'açulam' para preservar a aliteração 

43: 'sunset-sky' é uma expressão adjetival, dessas por composição que o inglês admite naturalmente mas que são 
difíceis de corresponder no português. assim criei uma um pouco trocadilhesca pra preservar um pouco do frescor 

44: no original, 'plums', i.e., 'ameixas', mas a aliteração se perderia 

45: no original, 'shout', que me parece conter um quê de belicosidade e não somente o chamamento à prece como 
quer Julia Briggs (q.v.,) mas a sigo aqui 

46: no original, 'tippeted pelisse', mas peliças, por definição, são feitas de peles (p.e., arminho), assim 'tippeted' 
parece redundante 

47: 'prostitutas' talvez não seja forte o bastante, mas é difícil ler a intensidade com que Mirrlees usa 'whores' 
aqui   

48: o original, usa 'the N-word'; era outro o universo ético-cultural em 1919, uns poucos anos antes de 
Josephine Baker e seu saiote de bananas; na republicação que, expurgada, Mirrlees autorizou muitos anos depois, 
ela  trocou para 'negroes'; eu uso 'cabeça-de-negro' porque me parece preservar um certo desconforto ético-
cultural sem ser tão ofensiva quanto a versão original de 1919  

49: Mirrlees sugere que quem fala é um tanto vulgar, além do (possivelmente deplorável para Mirrlees) sotaque 
americano, assim 'num' em vez de 'não' por 'dont' em vez de 'don´t' (onde a ausência do apóstrofe leio como 
intencional) 

50: Não consegui uma solução que equivalesse à distorção de 'gurls' em vez de 'girls', 'garotas', que sinaliza a 
pronúncia americana. Porém, é um lance premeditado de Mirrlees. Nenhum/a outro/a poeta estava explorando 
esse eixo linguístico na época. Virginia Woolf achou o poema 'obscure, indecent and brilliant'. Poderia uma 
partícula desse 'indecent' ser uma reação a esse tipo de liberdade em transitar para outro registro? Decidi por 
'minas' porque, embora anacrônico e não reflita a questão da pronúncia, mostra pelo menos um quê de 
transgressão. Não é uma solução satisfatória, contudo. 

51: no original, simplesmente 'love', mas 'love' é difícil de fisgar: amam? fazem amor com? entre o tímido demais 
e o demasiado audaz, usei 'gostam de', mas a intenção de denotar lesbianismo talvez devesse ser mais  clara 

52: o 'y' é inusitado no original também 

53: aqui, 'nenês' é talvez o registro errado, mas preserva a aliteração 
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Comentário sobre Paris: Um Poema 
Julia Briggs 

[Trechos entre [colchetes] são adendos do tradutor. Números denotam versos.] 

Dedicatória: ‘A Nossa Senhora de Paris em reconhecimento de graças concedidas.’ ‘Nossa Senhora de Paris’ é tanto 
a Virgem Maria quando a grande catedral a ela dedicada na Île de la Cité, no centro de Paris, ecoando a prece 
‘Ave Maria, gratia plena’ (‘Ave Maria, cheia de graça’, ‘Je vous salue, Marie’ — q.v., v. 444). A caixa em torno 
sugere uma placa de devoção, como se poderia afixar numa igreja. Desde o início, Paris é endereçada como uma 
mulher. 

1 ‘holofrase’: uma única palavra denotando uma frase, sentença ou complexo de ideias, e, de acordo com Jane 
Harrison (JH), característica de um estágio inicial de uma língua. ‘Eu quero’ também conota ‘Preciso de’. 
'Holophrase' pode ser lido como um trocadilho com ‘hollow phrase’ [i.e., frase vazia, frase inútil]. 

2 Linha do Métro de Montparnasse a Montmartre, hoje em dia Linha 12. 

3-6 Marcas comerciais em pôsteres do Métro: ‘Zig-Zag’, um tipo de papel de cigarro, cuja propaganda mostrava 
a cabeça de um ‘Zuavo’, um soldado argelino (e antecipando o progresso em zig-zag do poema pela cidade); ‘Lion 
Noir’ (leão negro), uma marca de graxa de sapato; ‘Cacao Blooker’, uma marca holandesa de chocolate em pó. 
Todas estas introduzem temas de império e negritude, adicionalmente associados, mais tarde, aos 'vasos com 
figuras negras' (550-480 BC), descobertos em câmeras funerárias etruscas. 

7-9 ‘Rue du Bac’, ‘Solférino’ e ‘Chambre des Députés’ (atualmente, Assemblée Nationale) são as três estações mais 
ao norte na parte da linha Nord-Sud que fica ao sul do rio (rue du Bac é a rua seguinte à rue de Beaune, onde 
Hope Mirrlees (HM) morava enquanto escrevia o poema). O nome ‘Solférino’ alude a uma vitória francesa contra 
a Áustria na Itália (1859). A partir de 1832, a Chambre des Députés se tornou a câmara baixa de governo. 
‘Dubonnet’, marca de vinho fortificado com propaganda nos túneis do Métro. Os parênteses que HM usa sugerem 
as paredes do Métro onde os pôsteres eram exibidos. 

10 ‘Brekekekek coaxa coaxa’: coro que tem lugar no mundo dos mortos em ‘As Rãs’ (405 a.C.) de Aristófanes 
(sugerindo também o barulho que fazem os vagões de madeira no Métro). ‘Frogs’ [rãs, em inglês] é gíria 
[relativamente derrogatória, usada com ironia ou sarcasmo] britânica para os franceses, que HM e JH usavam ao 
corresponder uma com a outra.  

12-13 ‘A Mulher Escarlate’ aparece a São João na ilha grega de Patmos (Apocalipse, 17.3-6). ‘Byrrh’, outro 
vinho fortificado, anunciado com um pôster de uma mulher vestida de escarlate, tocando um tambor e gritando 
(q.v., Cocteau 49, 38 para 'BYRRH' e São João como testemunha).  Na edição da Hogarth Press, ‘St’ foi inserido 
a mão antes de 'John' por Virginia Woolf em cada uma das 160 cópias daquela tiragem. 

14 ‘Vai saltar aqui, senhora?’: o modo padrão, polido, de ir se encaminhando à saída de um vagão muito cheio do 
Métro ou de um ônibus. 

15-16 ‘Quem se pesa sempre, se conhece bem. / Quem se conhece bem, permanece saudável.’: slogan nas balanças 
da estação. 

17 A narradora salta na primeira estação ao norte do rio. place de la Concorde: uma praça enorme na Rive 
Droite (i.e., à direita do Sena), antes usada para eventos ligados à realeza, onde ficava a guilhotina durante a 
Revolução, etc. ‘Concorde’ quer dizer ‘acordo’, e introduz o tema do processo de negociação da paz (em curso, em 
Paris, em maio de 1919). 

20-2 Os espaços no leiaute desses versos imitam os dos Jardins das Tulherias, com lacunas que indicam onde 
ficam as grandes fontes no eixo central em ambas as extremidades.   O poema se move mais lentamente, mudando 
de direção, em vez de sul para o norte (em movimento vertical), para oeste a leste (horizontal). 

23-6 Os menininhos andando num carrossel nas Tulherias (fora de uso durante a Primeira Guerra Mundial) se 
tornam soldados, suas mãos grudentas da lama das trincheiras (antecipando os vv. 89-92, 275-6).  

27-9 Os pombos parecem estar grudados às estátuas nas Tulherias, enquanto as estátuas parecem ‘bidimensionais’ 
(v. 273, v. 403). Olhar pra trás, por sobre o seu próprio ombro, sugere ‘Le Départ pour Cythere’ (mais 
propriamente, ‘L'Embarcation pour Cythére’ (1717) no Louvre), no qual os que partem para Cytherea (a ilha de 
Vênus) olham pra trás. 
  
30-4 Algumas estátuas são de ninfas. Louis Pasteur (1822-1895) desenvolveu uma vacina contra raiva (a peça 
‘Pasteur’, de Sacha Guitry, estava em cartaz em Paris no princípio de 1919. Uma estação do Métro na linha 
Nord-Sud tinha sido batizada com seu nome. 'Gauleses', os frances, enquanto guerreiros ou soldados. As bocas 
macias das Ninfas também sugerem a genitália feminina ('nymphae', labia minora); sua ‘mordida’ pode se referir 
a doenças venéreas. 

34-9 Léon Gambetta, herói nacional e Ministro da Guerra durante o sítio de Paris pelos alemães, anunciou a 
Terceira República em setembro de 1870 (na presença de Georges Clemenceau, primeiro-ministro em 1919 — a 
primeira referência oculta a ele). A estátua de Gambetta num sobretudo longo (agora na square Édouard-
Vaillant, XXème) ficava na base de um pilar piramidal de 27 metros de altura na frente da cour Napoléon do 
palácio do Louvre encimada por uma alegoria em bronze representando a Glória da Democracia montada sobre 
um leão alado. HM imagina um broche vermelho de pino (a rosette da Legion d'Honneur) no buraco da lapela 
(‘boutonniére’ é gíria pra ânus) sugerindo uma possível intimidade entre essas duas figuras. 

36 ‘tutoiement’, a forma íntima (usando o pronome 'tu') que os casais usam pra se dirigir uma ao outro. 

37 ‘Mas faz sentido’. 

38 ‘Esprit Français’: ‘Espírito Francês’, a ‘Glória’ no monumento a Gambetta. 

40-2 ‘Segredos’: definidos pelos quatro termos, dispostos num quadrado que jogam com os sentidos em francês e 
em inglês: ‘exquisite’ (fr.  ‘exquis’); ‘significant’ (fr. ‘significatif’); ‘fade’, um verbo em inglês, um adjetivo em 
francês com o sentido de ‘sem sabor’ ou ‘insípido’; ‘plastic’ (fr. ‘plastique’), maleável, moldado, fluido, 
frequentemente aplicado a escultura ou às artes visuais, uma palavra favorita de HM (q.v., v. 112, v. 289, e seu 
romance ‘Madeleine’, vii). 

43-50 (Esquisitos / significativos): alude à  pintura de Goya da Duquesa de Alba (1795, quase no fim da 
guerra entre França, Alemanha e Espanha), que a mostra alta e magra, uma pirâmide, lembrando a Torre Eiffel e 
também o monumento a Gambetta. As fitas vermelhas no cabelo e no vestido dela ecoam a roseta vermelha dele. 
Ela parece drogada e, como ele, aponta, no caso dela, para um cachorrinho (de raça maltesa) aos seus pés, como se 
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dirigisse os Reis Magos ao Menino Jesus na Epifania.  HM e JH podem ter visto essa pintura em Madri em 1916; 
Goya estava na moda com a avant-garde francesa. 

51 (Significativos / plásticos segredos): No topo do monumento a Gambetta havia uma figura representando a 
democracia montada sobre um leão (‘lion’, quando o nome de batismo de Gambetta era ‘Léon’). Lisístrata, 
heroína da peça epônima de Aristófanes (411 a.C.), convenceu as mulheres de Atenas a acabar com a guerra 
contra Esparta fazendo uma greve de sexo. A peça foi encenada no Teatro Marigny, e outra peça inspirada por ela, 
‘La Gréve des Femmes’ (‘A Greve das Mulheres’), também estava em cartaz em Paris na primavera de 1919. 

54 (‘Fados’ ou fadados segredos) De ... 

55-6 Da place du Carrousel, o Arco do Triunfo é visível no lado de lá dos Champs Elysées.  César (cuja estátua 
fica nas Tulherias) escarnece dos sonhos na peça de Shakespeare. 

58 Salle Caillebotte: sala no Museu de Luxemburgo de pinturas do Impressionismo francês. A incomparável 
coleção de tais pinturas colecionadas pelo pintor Gustave Caillebotte foi, a princípio, recusada pelo governo 
francês, mas, a partir de 1896, a maioria delas foi sendo exibida. 

59 O percurso por Paris continua. 

60-1 ‘The Etoile’: o lugar, no topo da avenue des Champs Elysées, onde está situado o Arco do Triunfo, chamado 
de ‘a Estrela’ porque doze avenidas partem desse único ponto.  ‘The Bois’ (Bois de Boulogne): parque público a 
oeste do centro. 

62 No romance decadentista, ‘À Rebours’ (1884), de J.-K. Huysmans, o personagem principal, des Esseintes, 
manda encrustar de pedras preciosas o casco de um cágado vivo.  

63 ‘Spinario’: estátua romana em bronze (séc. I a.C.) no Museo dei Conservatori em Roma. Muitas cópias feitas 
durante o Renascimento existem, algumas no Louvre. 
  
64-65 Juliette Récamier: famosa por sua beleza, e amante de Chateaubriand, o escritor, tradutor e diplomata.  
'Descalçadas': assim ela posa no seu retrato (1800), por Jacques-Louis David (291), no Louvre. ‘De nos jours’: do 
nosso tempo. 

67-8 ‘Vagueia’ sugere o flâneur, que anda sem direção, sem pré-destino, característico de Paris. ‘rue Saint-
Honoré’: rua antiga que ondula levemente de leste a oeste paralela ao rio (Chateaubriand morava no número 
374). ‘Grand Seigneur’: grão-senhor. ‘Bretanha’, a região mais a oeste da França, inicia um tour das províncias. 

69 ‘Auvergnat’: vendedor de castanhas assadas, nativo da Auvergne, a área montanhosa da França Central. A 
Bretanha celta e a Auvergne gaulesa representam a cepa francesa tradicional e antiga. Muitos parisienses do séc. 
XIX eram provenientes da Bretanha e da França Central (Higonnet 77). 

71-6 Paris era frequentemente vista como sendo uma cidade de camponeses, e seus bairros, como vilarejos, 
especialmente pelos surrealistas (q.v., alguns anos depois, ‘Le Paysan de Paris’ (1926) de Louis Aragon). Muitas 
casas em Paris têm grandes portões, que deixam à vista os ‘pátios ocultos’ decorados com figuras clássicas como 
‘putti’ [i.e., nas artes, os meninos nus, geralmente gordinhos e representados frequentemente com asas], embora os 
‘pequenos deuses’ possam ser os artistas, músicos e escritores da cidade. 

77 O galo gaulês é um símbolo nacional. O galo acorda o fazendeiro, em geral espantando os fantasmas, embora 
aqui o fantasma seja o de Hesíodo, o poeta grego da era arcaica que ‘cantou’ (como o faz o galo) a vida no 
campo no seu poema ‘Os Trabalhos e os Dias’ (ambos negados aos mortos). ‘Aqueronte’, no período clássico, um dos 
quatro rios do mundo subterrâneo dos mortos. 

83 Isto é, paz; também o ‘Eniautos Daimon’, cujo nascimento e morte correspondem à mudança das estações, o 
tema central de ‘Themis’, de JH. 

85-7 O ‘Espírito do Ano’, estendido, como um cadáver, em campos cujos sulcos arados (‘nos sillons’) sugerem as 
vestes pregueadas das estátuas gregas arcaicas, assim como as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. ‘Crianças 
com amuletos no pescoço’ (para protegê-las de perigo) também são soldados reencarnados (como no v. 23; q.v. 
Cocteau 41). ‘Pigeon vole’ (literalmente, ‘voa, pombo’), um jogo infantil que também alude ao uso generalizado 
de pombos para transportar informação militar na Primeira Guerra Mundial, e as batas azuis sugerem os 
uniformes azuis dos soldados franceses (q.v., v. 275). 

94-8 ‘No Bon Marché, Moda de Primavera Já à Venda’: Le Bon Marché é uma loja de departamentos na rue de 
Sévres, tema do romance ‘Au Bonheur des Dames’ (1883, ‘O Paraíso das Damas’) de Émile Zola (Higonnet 200). 

99 ‘jeunesse dorée’: ‘juventude dourada’, referindo-se aos jovens ricos, supostamente corrompidos por privilégios, 
mas também às gemas apicais dos plátanos. 

100-1 Malva, ou púrpura, é a cor ritual usada na Quaresma. 

103-104 ‘Crocus’/‘Chionodoxa’: flores do despertar da primavera. Crocus são frequentemente cor-de-malva. 
Chionodoxas (querendo dizer ‘glória da neve’) são azuis ou brancas, um nome apropriado para uma princesa de 
conto de fadas. Sérvia também alude ao assassinato do Arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo que foi o 
estopim da Primeira Guerra Mundial. 

106-8 ‘chef d’oeuvre’: obra-prima. O desfile floral vai dos crocus ao lírio-do-vale vendido no Primeiro de Maio 
(q.v., vv. 235-59) às rosas caninas do começo do verão. As rosas caninas revertem o olhar dos pintores (vv. 21-2) 
ao presenciar a peregrinação anual dos ciganos a Saintes-Maries-de-la-Mer, na Camarga, no período de 23 a 25 
de maio; ‘wanes’ é uma forma rara de ‘wains’, i.e., vagões, carroças.  ‘A carroça (ou carro) de Carlos’ é um nome 
antigo para a Ursa Maior (q.v., v. 445). 

110-13 Lyons/Lyon: a [segunda] maior cidade da França, a sudeste de Paris. ‘Rosas de Lyons’: diferentemente 
das rosas caninas, são inodoras, porém ‘plásticas’, i.e., moldadas.  Em 1913, Joseph Pernet-Ducher deu o nome de 
‘Mme Edouard Herriot’ a uma rosa híbrida, cor-de-chá, em homenagem à esposa do então prefeito de Lyons.  

114-15 O pintor francês J. A. D. Ingres (1780-1867), ao que parece, não pintou Mme Nélie Jacquemart-André 
(1841-1912), que foi, ela também, pintora de retratos e colecionadora de arte. Sua casa tornou-se o Museu 
Jacquemart-André, Boulevard Haussmann, 158. 

116-121 Em fevereiro de 1919, pinturas, que tinham sido depositadas em subterrâneos para sua proteção 
durante a guerra, foram reexibidas no Louvre incluindo a ‘Pietà’ (séc. XV) de Villeneuve-les-Avignon; 
‘Olympia’ (1863), o controvertido nu de Edouard Manet, exibido pela primeira vez em 1907 depois de uma 
campanha de Georges Clemenceau (sobre Manet, q.v., v. 290); ‘Gilles’, a pintura de um pierrô de Watteau 
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(1718-19); ‘Sete Pecados Capitais’ (na verdade, ‘Minerva Expulsando os Vícios do Jardim da Virtude’) (c. 1502) 
de Mantegna; J.-B.-S Chardin (1699-1770) se especializou em cenas domésticas e naturezas mortas. 

122-4 ‘Unetiolated’, i.e., não descorados, por terem sido guardados num lugar escuro, subterrâneo. Macbeth, na 
peça de Shakespeare, afirma, da vítima que assassinou: ‘Duncan jaz em seu túmulo \ Findo o febril espasmo da 
vida, dorme em paz.’ (III.11.22-3). As pinturas implicitamente estabelecem um contraste com os soldados mortos, 
que não podem ressuscitar, e podem não ‘dormir em paz’. 

125-7 Entusiasticamente recebido como 'Wilson le Juste' ao chegar em Paris para a conferência de paz, o 
presidente americano, Woodrow Wilson, apresentou seu plano com 14 propostas, que prometia mais do que poderia 
cumprir (MacMillan 3-20). ‘Gargântua’, representando a velha Europa, era um gigante anárquico, na fantasia 
epônima de Rabelais (1534-5); sua urina era, de fato, ‘diluviana’, i.e., torrencial (os franceses descrevem chuvas 
fortes como ‘pluie diluvienne’). O ‘prazer inocente’ de Wilson parecia ‘ingenuidade patética’ a Clemenceau 
(MacMillan 23). 

128 ‘crisálidas’: casulos, ou pupae, que irão liberar borboletas (como os botões nos galhos liberam folhas). 

131 Páscoa (Sexta-Feira Santa, 18 de abril de 1919)). ‘Grand Guignol’, (‘suor sangrado’) era um tipo de 
melodrama violento e contundente encenado no teatro Grand Guignol em Montmartre (q.v., vv. 181-2). 

133 Rituais de autoflagelação eram uma ocorrência comum nas procissões de Sexta-Feira Santa. 

135 ‘O Menino Jesus faz xixi’. ‘Le petit jésus’, menininho bonito, é também gíria para um menino/moço 
prostituído. 

136 Lilases perto do fim da Quaresma, sua cor ecoando a dos ornamentos de pano da igreja. 

137-8 ‘Cântico dos Cânticos’ 8.8: ‘Temos uma irmã pequenina que não tem ainda os seus seios formados.’ (q.v. 
também ‘Cântico dos Cânticos’ 2.11-12 para uma evocação da primavera.) 

139-41 ‘Leite de qualidade da Fazenda Rambouillet’: o primeiro de várias placas de anúncios nas ruas. 
Rambouillet, um pequeno lugarejo a sudoeste de Paris, foi onde Louis XVI criou a Ferme de Rambouillet, os 
laticínios da Rainha, para Marie-Antoinette. O Hotel Rambouillet (em Paris) for o primeiro e maior dos salons 
franceses (q.v., o romance ‘Madeleine’ cap. IX, de HM). 

142-3 ‘O catálogo telefônico pode ser consultado aqui.’ 

144-5 ‘Delicatessen, para os frios de melhor qualidade.’ 

146-7 ‘Aperitivos / Alimentos para diabéticos’ 

148 ‘Suas roupas tingidas de preto em 24 horas’ (literalmente, ‘luto em 24 horas’). Essa e a placa anterior são 
exemplos de catacrese, a aplicação de um termo a algo que o termo não denota propriamente. Segundo 
MacMillan (26-7), na Paris de 1919, ‘quase metade das mulheres vestiam luto’. 

149 ‘Senhoressenhoras’: escrito assim para refletir a pronúncia dos garçons na rua, etc. (q.v., v. 157, vv. 191-2). 

150-4 Um templo romano a Mercúrio, o mensageiro alado dos deuses, tinha existido em Montmartre, onde a 
catedral do Sacré Coeur tinha acabado de ser construída. Templum é o termo em Latim para um espaço sagrado, 
mas ‘pequenos templos’ pode se referir aos quiosques redondos nos bulevares ou mesmo aos pissoirs, mictórios ao ar 
livre. 

153-4 Harpagão é o avarento na peça epônima (1668) de Moliére, que vê seu dinheiro como o seu próprio 
sangue (q.v., V.iii). A leste da Sacré Coeur (Sagrado Coração) fica a rue de la Goutte d'Or (Gota Dourada), seu 
nome sendo derivado das várias vinhas que tinham existido nessa área, e assim a ‘gota dourada do sangue de 
Harpagão’ (i.e., o dinheiro) pode ser contrastada com o sangue do Sagrado Coração. Porém se a ‘gota dourada’ se 
refere à urina (como nos vv. 127-8), essa passagem pode se referir às atividades homossexuais que deram 
notoriedade aos pissoirs desde o séc. XVIII. 

155-6 Num bar-tabac típico, vermute é um tipo de aperitivo; Bocks são copos de cerveja. 

158-60 ‘Por favor não feche a porta, o Primus [um mecanismo de ar comprimido] o fará.’ 

161 ‘ouvriers’: trabalhadores, que discutem as notícias recentes.  

162 ‘a jornada de oito horas’: reivindicada pelos trabalhadores e aprovada em voto pelo governo em 17 e 23 de 
abril, mas cujas dificuldades de implementação resultaram na greve geral do Primeiro de Maio (vv. 235-59, 263; 
Hausser 723, 724). 

163 Henri Landru foi um assassino em série. A polícia investigou suas atividades de abril a maio de 1919. 

164 Segundo um programa para 2 de maio de 1919, a foca amestrada chamava-se‘Bichette’ e seu treinador era 
o Capitão Juge; o Nouveau Cirque ficava na rue Saint-Honoré, 251. 

165 Em 19 de fevereiro, o anarquista Émile Cottin tentou assassinar Georges Clemenceau, presidente da 
Conferência de Paz (q.v., notas aos vv. 35-30, vv. 116-21; Hausser 715; MacMillan 150-1). Cottin foi 
condenado à morte em março, mas perdoado em seguida. Seu nome sugere o do Abbé Charles Cotin (1604-82), 
um dos frequentadores regulares do Hotel Rambouillet (q.v. o ‘Madeleine’, p. 55, de HM). 

166 Jacques-Bénigne Bossuet (1640-1704), bispo e pregador, famoso pelos seus sermões funerários, 
particularmente o de Henriqueta Maria de França, a rainha de Carlos I da Inglaterra (‘louvando rainhas 
mortas’). 

167-70 Quatro adjetivos provavelmente se referindo à discussão anterior: ‘méticuleux’: meticuloso, escrupuloso 
(Cottin?); ‘belligérants’: agressivos, provocadores, beligerantes (os alemães, na opinião dos jornais?); 
‘hebdomadaire’: semanal (referindo-se à jornada de oito horas?); ‘immonde’: imundo, vil, imoral (Landru?). 

171-4 As legiões romanas, com seus capacetes alados, podem significar os invasores da Gália/França, i.e., os 
alemães derrotados, ou então os aliados da França que partem. 

175-7 `Père Lachaise’: terceiro de um trio de clérigos do séc. XVII, foi um jesuíta, confessor de Luís XIV, e deu seu 
nome ao cemitério mais famoso de Paris. Ele aparece envolto numa cortina (introduzindo o teatro da guerra), 
bordada com a letra H (pronunciada ‘ache’ em francês, um homófono de ‘ash’ (cinza, em inglês), e assim 



 of 22 28

sugerindo as palavras, pronunciadas no cemitério no funeral de um adulto no Book of Common Prayer (Livro da 
Oração Comum) segundo o ritual anglicano: “terra, à terra, a cinza, às cinzas, o pó, ao pó”. 

180 Henri Rousseau (1844-1910): conhecido como Le Douanier (o aduaneiro) foi um pintor “de domingo” 
francês, cujas pinturas (‘belas e horríveis’) foram admiradas pelos pintores de vanguarda, principalmente depois 
que Picasso deu um famoso jantar em sua homenagem (1908). HM pode ter conhecido sua pintura ‘La 
Guerre’ (1894). 

181-2 A representação artística de eventos violentos passa a dominar o poema. A Primeira Guerra Mundial 
gritantemente desrespeitou todas as regras que balizaram confrontos militares anteriores, que dirá as unidades de 
tempo, lugar e ação exigidas por uma tragédia clássica; de fato, se aproximou bem mais de um espetáculo no 
Grand Guignol (v. 131), ao deixar ‘o palco entulhado de cadáveres’.  

183 ‘gaillards’: pessoas altas e fortes. 

184 ‘eidola’: (do grego), fantasmas, espíritos, imagens. 

186 Morto em ação (literalmente, ‘morto no campo de honra’). 

188-9 ‘O pobre sujeito!’ 

190 ‘pequenas burguesas’: mulheres de classe média, coletando dinheiro para as vítimas de guerra (v. 149, v. 
157). Picardie é uma província no norte da França, palco de muitos combates na Primeira Guerra Mundial. 

194 ‘feito vampiros’: o termo no original (i.e., ‘ghoul’) denota uma entidade sobrenatural que rouba túmulos e 
devora cadáveres.  

196-7 A batalha do Marne (1914) foi, em termos de perdas, a pior da Primeira Guerra Mundial para os 
franceses, suas forças tendo sido quase separadas pelas forças alemãs no leste da França. Na verdade, o Marne foi 
palco de duas batalhas, a primeira em 1914 e uma segunda em 1918, e em ambas os aliados saíram vencedores. 
[Não fica claro que HM aluda a uma delas especificamente como quer Julia Briggs.]  O Rio Marne corre de leste 
para oeste e se junta ao Sena perto de Paris, onde em suas margens se localizavam muitas ‘guinguettes’, 
restaurantes/salões de baile, muito populares nos fins-de-semana.  

198 ‘Os Grandes Bulevares’: um conjunto de largas avenidas ao norte da rue Saint-Honoré, traçadas segundo um 
eixo leste-oeste, e onde se localizavam muitos teatros e cinemas — um passeio popular nas tardes de domingo (o 
poema parece ir em ziguezague da Concorde ao Louvre, a oeste ao longo da rue Saint-Honoré em direção à 
Madeleine, depois a leste ao longo dos Grandes Bulevares). Deste verso até o v. 234 o poema descreve os Grandes 
Bulevares. 

200-3 ‘Cloacae’: (do latim), esgotos sob os bulevares; ‘borracha d’Índia quente’: dos pneus de automóveis — em 
1914, o número de carros em Paris era cerca de 25.000 (Higonnet 187); ‘Poudre de riz’: pó-de-arroz; ‘Tabaco 
argelino’: (q.v., v. 434) era barato — temas de império e alteridade racial reaparecem, retomando ‘ZIG-ZAG’ (v. 
3),  papéis de cigarro com que se enrolava tabaco em bares argelinos. 

204-5 ‘Monsieur Jourdain’ é o ‘O Burguês Fidalgo’, na peça (1670) de Moliére. Ele se fantasia e toma parte 
numa dança turca com a intenção de se tornar um ‘Mamamouchi’. [Na peça, Covielle, o criado de M. Jourdain, 

assim explica o termo para o seu patrão, dando asas às aspirações do burguês em se tornar fidalgo: “na nossa 
língua, quer dizer, paladino. Paladino, na antiguidade, era ... ora, paladino. Não há nada de mais nobre no 
mundo, e vós vos igualareis aos maiores grão-senhores da terra.”]  Aqui ele é representado no uniforme azul e 
vermelho do exército franco-argelino, os Zuavos. ‘premier danseur’, primeiro bailarino; ‘Ballet Turque’: balé turco. 

206 ‘É bão!’: o slogan de ‘Banania’, um produto para o café-da-manhã, num famoso pôster em que um fuzileiro 
senegalês aparecia sentado sob uma palmeira. 

208 ‘YANKEES’: americanos, ou em Paris para a Conferência de Paz, ou que permaneceram lá depois do fim da 
Primeira Guerra Mundial. Afro-americanos quase sempre iam morar em Montmartre, onde o ambiente 
sociocultural lhes era tolerante. ‘and say besides...’, Otelo, o mouro de Veneza, na peça de Shakespeare, pouco antes 
de suicidar-se, lembra-se de como executara sumariamente um turco que tinha ‘Surrado um veneziano, traído o 
Estado’ (V. 11, 354), retomando assim a temática turca.   

209-10 ‘Mardi Gras’: Terça-Feira Gorda, marca o fim do período de Carnaval e é o último dia antes da 
Quaresma, o período de quarenta dias de jejum que termina com a Páscoa, ligado aqui à Conferência de Paz, com 
foco em arrependimento e privação/jejum. 

211-213 ‘crape’: crêpes são panquecas, populares durante o Tempo da Septuagésima, e crêpe é também um tipo 
de tecido fino (‘crape’ em inglês), aqui de cor negra, véus de luto; ‘Cho-co-lat’: chocolate. 

214 ‘Elas se balançam sobre as ancas.’ 

216 Barbas cortadas em ângulos retos, quadradas, como retratadas em estátuas assírias. 

218 ‘Tart’: azeda, ácida; [em sentido figurado, audaz?], pode ser referir aos armênios, que, vítimas de um 
massacre por parte dos turcos, mandaram ainda assim uma delegação especial à Conferência de Paz (MacMillan 
377). 

220-1 ‘Simsimsim, não é interessante? — e barato para o que é. / Queijo não é um prato que faça sentido.’ (q.v., 
v. 37) 

222-4 ‘A-a-ah sim, é um garoto encantador. / Acho que toda mulher honesta tem que se reconhecer / em Anna 
Karênina’: No romance epônimo (1877) de Tólstoi, Anna abandona o marido e o filho para viver com seu 
amante (q.v., v. 282). 

225 ‘catalepsia’: um ataque repentino ou transe durante o qual se permanece inconsciente (para outros 
momentos de transe, q.v. v. 20, v. 320). O disse-me-disse dos cafés na França é contrastado com o silêncio dos 
alemães. 

226-231 ‘Sub-aquoso’: esta passagem ecoa o prefácio ao romance ‘Madeleine’ de HM, onde Vida (ou, aqui, 
‘Experiência’) é o material do qual se forma, gradualmente, a Arte. 

233-4 Com estes versos, termina a descrição dos Grandes Bulevares, sugerindo, talvez, que da vida dos Bulevares 
vem a matéria-prima que precisa ser formada em fala ou palavras, se quiser se tornar arte (‘se dar conta’ poderia 
significa voltar a estar consciente).  Os vv. 232-4 em si mesmos explodem no ‘vasto’ depois dos seis versos estreitos 
que os precedem (q.v., também, o poema ‘Vastness’ (Vastidão), de Tennyson). 
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235-50 O Primeiro de Maio é celebrado como Dia do Trabalho na França, mas em 1919 houve uma greve geral 
em Paris, com confrontos violentos entre as autoridades e os trabalhadores, alguns dos quais marcharam com facas 
entre os dentes (Hausser 726; MacMillan 273). O layout vertical enfatiza a ruptura da ordem natural, 
representando as linhas de manifestantes, e possivelmente os cabos dos (ausentes) lírios-do-vale, geralmente 
comprados no Primeiro de Maio como presentes para amigos e amados como algo que traz sorte (v. 106). 

260-2 O confronto entre o caos da vida e a estrutura da arte (vv. 226-32) agora se torna uma ‘luta ritualística’ 
entre duas virgens, na medida em que o ano progride da ‘malévola lua de abril’ (‘la lune rousse’) ao mês de maio, 
consagrado à Virgem Maria. A lua de abril é o mês lunar depois da Páscoa, marcado por ventos fortes, frios que 
parece queimar (‘roussir’) os brotos recém-nascidos; ‘seu doce corpo’ pode ser o de Paris. 

263 Fazendo um trocadilho com a expressão inglesa, ‘the silence of the grave’ (‘o silêncio do túmulo’), ‘la grève’ é 
a do Primeiro de Maio, com mais um jogo de palavras subjacente, porque ‘la grève’ significa a margem do rio — 
a place de Gréve (agora, place de l'Hôtel de Ville) sendo o lugar onde os trabalhadores parisienses se reuniam 
para entrar em greve. 

268 ‘as misteriosas ilhas ajardinadas’ parecem se referir aos jardins que ficam entre o Arco do Triunfo do 
Carrousel e o Jardim das Tulherias.  

269-71 O Sena serpenteia pelo centro de Paris em direção ao oeste e desemboca no mar em Le Havre. 
‘Ruminando’: literalmente, mastigando o bolo alimentício, e, portanto, reciclando, também sugere a passagem do 
rio pela fértil província da Normandia, famosa pela produção pecuária de laticínios. Inicialmente associado com 
o mundo subterrâneo (v. 10), o Sena, aqui (e mais tarde, v. 414) é associado com o inconsciente freudiano, que 
progressivamente se afirma através de sonhos (v. 271, v. 310, v. 376), antecipado pelo derreter/desnovelar-se do 
Louvre (v. 265; cf., vv. 311-315). 

272 ‘Martins-pescadores’: (i.e., Alcedinidae), pequenos pássaros, mergulhadores, azul-brilhantes. 

273-274 Paris agora se torna uma sequencia de quadros: a silhueta 'bi dimensional' (como no v. 403) da Torre 
Eiffel (um tema favorito dos artistas) é ‘gravada’ (preto sobre branco), enquanto os soldados acampados nas 
Tulherias são retratados em giz colorido, e a passagem termina com (imaginárias) pinturas a óleo. 

275-9 ‘poilus’ (literalmente, peludos): soldados franceses da Primeira Guerra Mundial em uniforme azul, com 
mochilas ‘Tierre de Sienne’ (terra de siena queimada, um pigmento marrom escuro, avermelhado), em torno da 
‘cinza esfinge’, parecem um esboço a giz, ‘editado’ (i.e., publicado) na rue des Pyramides, onde se vendem 
souvenirs. A combinação de esfinge e pirâmides faz lembrar a campanha de Napoleão no Egito, assim como as 
operações naquele país durante a Primeira Guerra Mundial (MacMillan 382-3, 401). 

280-5 ‘Désoeuvrement’ (ociosidade, falta de ocupação, sofrida pelos soldados desmobilizados) sugere Vronsky e 
‘Apprehension’ sugere Anna, os amantes no cerne do romance 'Anna Karênina', de Tólstoi. Na Parte IV, eles 
acordam de sonhos semelhantes, nos quais um camponês russo (um ‘mujique’), talvez inconscientemente, antecipa 
a Revolução Bolchevique (1917). 

286-9 Mesmo os mais violentos e calamitosos momentos da história podem ser transformados na tranquilidade 
da arte. ‘Clio’, a musa grega da história, se torna uma pintora francesa que acalma o fluxo aquático da vida. 

‘Sidrac’, ‘Misac’ e ‘Abdênago’ foram atirados por Nabucodonosor (Daniel, 3.12-30) numa fornalha ardente, mas, 
na arte, se tornam ‘imóveis e plásticos’. 

290-3 ‘Massacres ...’: uma série de pinturas que o poema imagina estarem penduradas no Louvre, retratando 
momentos violentos na história da França: o poema imagina Manet (1832-83) retratando os massacres das 
‘journées de Juin’ (i.e., os dias de junho de 1848 em que o exército cercou, juntou, desarmou e matou os que 
protestavam); David (1748-1825) retratando a tomada da Bastilha (14 de julho de 1879, nos primeiros dias 
da Revolução Francesa); e Nicolas Poussin (1594-1665) retratando as guerras civis conhecidas como a Fronda 
(1649-1652) (q.v., o romance de HM, ‘Madeleine’, 11-12). As provas corrigidas por HM das páginas 13-15 da 
edição da Hogarth Press sobreviveram. Nelas, a primeira pintura imaginária era originalmente 'Quatorze Juillet 
de Cézanne' — alterado, supõe-se, porque o tema, o 14 de julho, era muito semelhante ao da pintura imaginada 
para David. Em seu lugar ficou 'Massacres des Hours de Juin de Manet'. Manet, de fato, pintou 'A Execução de 
Maximiliano' (1867) [em cinco versões], e uma execução [de 'communards' na rua,] em maio de 1871 [em duas 
versões]. As revisões de HM dão origem a uma sequência histórica que vai da greve de Primeiro de Maio de 1919 
para trás no tempo passando pelas rebeliões de 1848, 1789 e 1652, ilustrando assim a resistência popular na 
França. 

294-5 Como Clio (mas não como Vronsky) a Virgem tem estado ocupada — gerando negócio (e mais tarde até 
decorando vitrines) para as três maiores e mais famosas lojas de departamentos de Paris — as ‘Galéries 
Lafayette’, ‘Le Bon Marché’ (q.v. v. 95), e a ‘Samaritaine’. 

295-7 Nas suas notas ao poema, HM afirma que, durante a Quaresma, as vitrines das lojas de departamento 
exibiam manequins de cera vestidos para a Primeira Comunhão, com véus brancos e laços (nós, feitos de fita) como 
‘isca’, para encorajar as meninas a fazê-la, mostrando as belas roupas que elas poderiam usar na cerimônia.  Mas 
estas ‘Pandoras de cera’ também são iscas num sentido adicional, porque, de acordo com Hesíodo (vv. 80-82), 
Pandora foi enviada por Zeus para seduzir Prometeu e puni-lo por roubar o fogo dos deuses.  Pandora foi 
modelada em barro (e não cera), e trazia consigo um vaso selado contendo todos os males do mundo. Quando o 
abriu, tudo que o vaso continha escapou mundo afora, exceto a Esperança (em inglês, Hope, i.e., o nome da 
autora), que permaneceu no vaso. 

298 ‘Catéchisme de Perséverance’: um manual católico popular no séc. XIX escrito por Jean-Joseph Gaume. Os 
decretos dos ‘Sete Concílios Ecumênicos’ (que vão do primeiro, o Concilio de Niceia I em 325 AD, ao sétimo, o 
Concílio de Niceia II em 787 AD) deram forma definitiva às doutrinas centrais do Cristianismo; ‘formato’, aqui, 
quer dizer ‘tamanho’; ‘Bibliothèque Rose’, uma série de livros para meninas publicados pela Hachette.   

301-302 ‘Primeira Comunhão, / (Prometeu engoliu a isca)’: de Pandora, ou a hóstia da comunhão, ou se percebe 
excitado por quem está fazendo sua primeira comunhão. 

303-5 ‘Petits Lycéens’: crianças novas, nas escolas de ensino médio; ‘Por-no-gra-phie’, separado em sílabas como 
se pronunciado para crianças, é uma palavra grega que significa, literalmente, escritos sobre prostituição; 
‘noivinhas pigmeias’ são noivas, em miniatura, de Cristo; ‘pigmeu’ é uma palavra grega para o antebraço ou 
punho, antecipando a imagística canibalesca que se segue (‘teknophagiai’, o devorar de crianças, é discutido por 
JH em ‘Themis’, pp. 248-9); ‘São Huguinho’ (que, na verdade, não é um santo) refere-se a uma lenda 
antissemítica sobre uma criança assassinada por judeus em Lincoln, na Inglaterra, em 1255. Chaucer, no ‘Conto 
da Prioresa’, conta uma história semelhante. Ao comer o corpo de Cristo (um judeu) na primeira comunhão, as 
crianças ‘vingam’ o assassinato de “São” Hugo. 
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308 ‘FOTO ANÃO’: um estúdio fotográfico em Paris? Um espetáculo (erótico?) visto através de um buraco na 
parede/cortina? 

312 Périgord é uma região rural no sudoeste da França, parte da viagem pelas províncias que o poema faz. 

310-315 O Louvre é o grande palácio no coração de Paris, hoje um museu de artes plásticas; o Ritz é um hotel 
situado na Place Vendôme; o Palais-Royal fica defronte ao Louvre; o Hotel de Ville é a Mairie (ou prefeitura) de 
Paris, e fica a leste do Louvre na rue de Rivoli. Todos são prédios sólidos, e mesmo ponderosos, que somente 
poderiam parecer ‘leves e frágeis’ na atmosfera crescentemente onírica do poema. 

316-317 ‘folias’ (‘junketing’, no original): festividades, comemorações. Máscaras e dominós são vestimentas de 
carnaval (o dominó é uma túnica com capuz e mangas para disfarce, que se vestia mascarado [p.e., no carnaval 
de Veneza]), tipicamente usadas pela aristocracia, mas aqui por ‘cidadãos’, antecipando assim a Revolução de 
1789. 

318 ‘Por ocasião do casamento do Senhor Delfim’: as comemorações do casamento do futuro Luís XVI com Maria 
Antonieta. Durante essas comemorações (30-31 de maio de 1770), fogos de artifício provocaram um estampido 
em que centenas de pessoas foram ou esmagadas ou empurradas para dentro do Sena. 

319-21 O Hôtel de l'Elysée, rue de Beaune, 3, onde HM ficava em Paris e onde, parece, escreveu o poema, era um 
hotel tanto no sentido moderno quanto no antigo, i.e., uma mansão urbana grandiosa, anteriormente de 
propriedade de Madame du Deffand, famosa por seu salon; ‘Transe’ (v. 20, e, talvez, v. 45): estados de transe/
oníricos, e a escrita automática que geravam, viriam a fascinar os surrealistas. É possível que o poema inteiro, 
oscilando entre a Paris ‘real’ e vistas imaginárias da cidade, nasceu num momento de transe, com HM admirando 
a paisagem da janela (o que lembra o Keats de ‘magic casements, opening on the foam / Of perilous seas, in fairy 
lands forlorn’ [‘Ode to a Nightingale’ (1819), vv. 69-70;  ‘janelas encantadas ao perigo / Dos mares maus, em 
longos solos, desolado.’, na tradução de Augusto de Campos (1983)]). 

322 ‘Vendedores ... liturgicamente’, i.e., no estilo de uma cerimônia eclesiástica. 

323-4 ‘Triptólemo’: um rei lendário de Elêusis que deu origem aos Mistérios de Elêusis e ensinou agricultura ao 
ser humano (inclusive como fazer pão). Quando bebê (encoberto em ‘cueiros’ que o fazem parecer um ‘pão longo’), 
foi amado por Deméter (i.e., Ceres), provavelmente, aqui, associada às ‘mulheres sem chapéu sob xales negros’. 

325-6 ‘Operários de pálido azul’: vestindo macacões de denim; os ‘carros de mão’ pertencem aos vendedores, 
exibindo suas mercadorias. 

332 Ovídio, poeta latino (43 a.C. - 17 d.C.), foi, sim, exilado para Tomis no Mar Negro, mas não era um 
‘escravo’ (no original, ‘thrall’) no ‘País das Fadas’ (como o foi o narrador do poema ‘La Belle Dame Sans 
Merci’ [(1819), v. 40], de Keats). A ‘romança perdida’ é imaginada pelo poema como tendo inspirado pintores 
italianos, na forma de um ‘segredo-chave’ da corporação (no original, ‘guild’) de pintores. [Durante a Idade 
Média, havia uma crença popular de Ovídio era um mago capaz de façanhas sobre-humanas.] 

339-40 Três famosos pontos de referência na Paris do séc. XVII a norte e a leste que, em 1919, estavam num 
estado de abandono, donde ‘morrendo requintadamente’ (q.v., v. 41). 

342-5 ‘Ss s s h’: os mortos tinham direito ao silêncio.  Os oito compassos de música estão anotados assim: de ‘dim 
- - in - - 'u - en - do.’ (cada vez mais piano, i.e., mais baixo volume) a ‘ppp’ (pianissimo, i.e., mínimo volume). A 
ária melancólica é ‘Lascia ch’io pianga’, da ópera ‘Rinaldo’ (1711) de Händel: ‘Deixa-me chorar pelo meu 
destino cruel, deixa-me suspirar por minha liberdade’ (aludindo à infelicidade de Ovídio no exílio?). 

346-7 A bela igreja de Santo Tomás de Aquino (iniciada em 1688, terminada em 1755) fica perto do final da 
rue de Beaune; ‘l’impasse des Deux Anges’: ‘o beco sem saída dos dois anjos’, fica perto da igreja. Os anjos podem 
ser relacionados a Jacó (q.v., Gênesis 28.12, Gênesis 32.24-9), embora ‘dois anjos’ estejam especialmente 
vinculados a Ló e à destruição das cidades da planície, i.e., Sodoma e Gomorra (Gênesis 19.1-17), punidas por 
Deus por homossexualidade (q.v., Cocteau, 28-9, 37; 45, 66); ‘Beco sem saída’ pode também sugerir lesbianismo: 
o local ficava perto da casa de Natalie Barney, [uma dramaturga, poetisa e romancista estadunidense, 
abertamente lésbica, que viveu em Paris entre 1876 e 1972] na rue Jacob, 20 e que é mencionada [no 'Ladies 
Almanack' (1928), um roman à clef sobre o círculo social predominantemente lésbico centrado no salon de sua 
casa em Paris]. 

347-9 ‘Impasse’, um beco sem saída, também sugere, em inglês e em português, um ponto morto, uma situação da 
qual não se pode evoluir, e ‘impassive’/‘impassível’ (i.e., vácuo, vazio, indiferente, insensível). A expressão em 
francês (e em português) para paredes sem janelas, ‘murs aveugles’ (‘paredes-cegas’) pode ter sugerido a 
comparação com cachorros cegos. Os fantasmas, observados pelas ‘janelas impassíveis’ (cf., v. 108) introduzem um 
cortejo dos mortos famosos da cidade. 

353 Sebastopol: porto no Mar Negro, sitiado e eventualmente capturado (em 1856) pelas tropas inglesas e 
francesas (bastante ajudadas pelos zuavos argelinos) durante a Guerra da Crimeia; essa famosa vitória foi 
comemorada com uma rua e uma estação de metrô em Paris que tem esse nome. 

354-61 A placa comemorativa do dramaturgo (1622-73) em sua casa na rue de Richelieu, 40, na Rive Droite, 
ao norte do Louvre (q.v., v. 153, v. 204). ‘O século XVII [que] jaz morrendo’ é seguido por uma placa 
comemorativa do filósofo do Iluminismo, Voltaire (1694-1778), que morreu na rue de Beaune, 1, o prédio 
adjacente ao (talvez mesmo parte do) hotel de HM.  

362-5 Chateubriand (1766-1848), escritor e memorialista romântico, morreu perto dali, na rue du Bac, 
118-120, com Mme Récamier, já cega, velando-o (q.v., vv. 64-5).  Esses três escritores são exemplares de três 
séculos diferentes, e de três diferentes estilos da língua francesa. 

367-8 ‘Paradise’ é quase um anagrama de ‘Paris’ e ‘dies’ (i.e., morre); ‘Champs Elysées’: nome da avenida mais 
famosa de Paris, é uma referência aos ‘Campos Elísios’ [que, na literatura clássica, era a parte do mundo dos 
mortos que correspondia ao paraíso, por contraste com o Tártaro, que correspondia ao inferno]. 

369 O crítico francês Charles Sainte-Beuve (1804-1869) foi amigo de Victor Hugo, o poeta e novelista, e 
amante de sua esposa, Adéle. A ‘Pont Neuf’ (‘Ponte Nova’, mas agora a mais antiga ponte de Paris, completada 
em 1604) conduziria Sainte-Beuve de sua casa na Rive Gauche à casa na Rive Droite onde os Hugos moravam, 
na place des Vosges, 6. 

370-3 O Duque de la Rochefoucauld (1613-90), author das ‘Máximas’ (1664) e amigo íntimo de Madame de 
Lafayette (1634-93) autora de 'La Princesse de Cléves' (1678), passa por Sainte-Beuve na Pont Neuf ao cruzar 
da Rive Droite para a Rive Gauche para visitar Mme de Lafayette na rue Ferou. Um não pode ver o outro, talvez 
por estarem separados por séculos, mas o duque figurava em ‘Port-Royal’ (1840-59), o grande estudo de Sainte-
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Beuve sobre o século XVII. O ‘salon d’automne’ exibia pinturas de vanguarda e foi originalmente criado, em 
1903, por um grupo de Fauvistas e Pós-Impressionistas (Shattuck, 61). 

375 ‘Está quente, úmido.’ (literalmente, pesado/opressivo; cf., ‘Progresso duro doce’, v. 311). 

377 ‘Benção do Santíssimo’: uma cerimônia católica; ‘Notre-Dame-des-Champs’ (‘Nossa Senhora dos Campos’) é 
uma das igrejas mais antigas de Paris; originalmente situada nos campos de Montparnasse, reconstruída em 
1876. A estação do metrô com este nome fica ao sul da rue du Bac na linha Nord-Sud, entre Port-Royal (v. 439) 
e o jardim das freiras [i.e., as Irmãs de Caridade] de São Vicente de Paula, na rue de Babylone, atualmente o 
Jardin Catherine-Labouré. 

379-82 A Virgem usa o véus fantasiosamente engomado das freiras de São Vicente de Paula (com asas, como os 
elmos romanos do v. 172) e provavelmente está sentada no jardim do convento (q.v., acima), onde o muro a oeste 
estaria coberto de ameixeiras e damasqueiros, e que ainda hoje conserva cercas vivas de buxo. O Espírito Santo 
desceu como uma pomba, e ‘arrulha[r]’ é algo que bebês e pombas têm em comum [e, em inglês, ‘pombal’ é ‘dove-
cot’, onde ‘cot’ também significa ‘berço’] (cf., Cocteau 22: ‘Dieu roucoule ao sommet des arbres’ [‘Deus arrulha 
no altos das árvores’]). 

383 ‘As Sete Estações da Cruz’: possivelmente a metade das quatorze estações que, na Sexta-Feira da Paixão, 
representam os sofrimentos finais de Cristo; ‘gravadas em buxo’: ou significa entalhado em um pedaço de madeira 
de um arbusto de buxo, ou a poda de topiaria (i.e., a arte de adornar os jardins dando forma a arbustos, 
principalmente de buxo). As igrejas exibem ramos de buxo durante a semana da Páscoa. 

384-6 Lírios brancos (‘de Madonna’): a flor da Virgem. ‘Ex-votos’: resultantes de uma promessa religiosa. O 
‘japa’ (i.e., japonês) convertido é o pintor Tsuguharu Foujita (1886-1968), que pintou imagens da Virgem e o 
Menino em cores claras, pálidas, com formas que frequentemente lembram bulbos. 
  
387-9 ‘troubadour': trovador provençal, menestrel itinerante. O culto do amor cortês que perpassa a poesia 
provençal é comumente vinculado ao culto da Virgem; ‘pecados veniais’ são pecados menos sérios que os pecados 
capitais (q.v., v. 120, 426-7). 

390-1 O muro do jardim se transforma no céu do anoitecer, donde pendem os ‘pêssegos’ [no original, ‘ameixas’] 
‘do Paraíso’, onde ‘vespas’ nunca ‘roem’ as frutas; na Pont Solférino, contudo, as pessoas parecem moscas, 
mordiscando o 'damasco celestial', i.e. o céu da cor de damasco (vv. 399-401). 

392-393; 396 ‘A Liberdade! A Imprensa!’, nomes de jornais vespertinos que os jornaleiros de rua gritam.  

394-5 ‘Petit-Palais’: construído para a Exposição Mundial de 1900, a oeste da place de la Concorde, e talvez 
apenas visível de uma janela bem alta e voltada para oeste no fim da rue de Beaune. No pôr-do-sol, no deserto 
argelino, os muezins convocam os muçulmanos a rezar.  

400-4 ‘Fiacres’: carruagens de aluguel, leves, com quatro rodas, e puxadas por cavalos. Olhando para oeste, HM 
poderia, com dificuldade, ver as figuras na velha Pont Solférino (demolida em 1961), em silhueta, parecendo 
moscas contra a aura celestial (i.e., paradisíaca) do entardecer; ‘peliça’, um sobretudo com colarinho de peles; 
‘Luís Filipe’: conhecido como o Rei Cidadão, reinou de 1830 a 1848, época em que retratos em silhueta, 
cortados em papel negro, estavam na moda. 

405-6 Os ‘Quais’ são as ruas ao longo das margens do Sena, onde os ‘bouquinistes’ (donos de caixas, livreiros) 
vendem suas mercadorias em caixas verdes que trancam com cadeados durante a noite. 

407 Paris tem vinte ‘arrondissements’ (i.e., distritos administrativos). O VIIème arrondissement fica 
imediatamente ao sul do rio, na Rive Gauche, e inclui a rue de Beaune; assim como o vizinho VIème, era um 
endereço prestigioso e caro, conhecido como o ‘Faubourg Saint-Germain’. 

410 ‘hiperbórea’: no extremo norte. O poema se prepara para mudar para Montmartre, no norte de Paris. 

413 ‘taludes’: monturos construídos para fins de defesa. O Louvre foi originalmente construído como uma 
fortaleza (em 1200). Aqui, os taludes protegem contra o rio, e talvez o inconsciente. 

414-15 Sigmund Freud (1856-1939), o teórico vienense da sexualidade e do inconsciente, ‘dragou o rio’, 
associados aos sonhos nascentes. A combinação de Freud e eletricidade evoca a vida moderna. Paris teve anúncios 
luminosos sustentados por eletricidade desde 1912 (Higonnet 145, 358, e cf., ‘Contrastes’: ‘Il pleut les globes 
electriques’, Blaise Cendrars, Poésies Complétes, ed. Claude Leroy, (Paris: Denoél, 2001), p. 71). 

416-18 Os táxis formam um fila na página, como o fazem nas ruas. 

421 ‘sua carne’: talvez a dos seus clientes (q.v., v. 4: os temas da abertura retornam agora). 

422 O ‘capelão’, (no original, ‘padre’, i.e., um sacerdote católico), ataca o Moulin Rouge (literalmente, o 
‘Moinho de Vento Vermelho’), o cabaré mais famoso de Paris ([no boulevard de Clichy], Montmartre). Combater, e 
tombar, com moinhos de vento equivale a atacar sem chance de sucesso, e iludidamente (como no ‘Don Quixote’). 

423 As notas negras na partitura musical se tornam músicos afro-americanos tocando jazz; ‘síncope’: a 
aceleração ou retardamento do compasso musical regular, como praticado no jazz. Esta sentença, atualmente, é 
perturbadoramente racista, embora os músicos negros, como as lésbicas nos versos que se seguem, introduzam um 
discurso liberador de alteridade racial e sexual. O jazz foi trazido a Paris pelas bandas militares negras no fim 
da Primeira Guerra Mundial, e se tornou a música da moda em Montmartre (Higonnet 341). 

425, 430 Literalmente, ‘todas as cartas (ou mapas) trabalham com (ou andam com, ou saem com) um palito de 
fósforo’, mas o significado correto desta observação é difícil de decidir. O poema pode estar se referindo às cartas 
dadas em cafés, com caixas de fósforos, mas ‘cartes’ também era gíria para ‘prostitutas’, e um ‘fósforo’ pode ser um 
gesto sexual, ou mesmo um pênis. Uma passagem numa canção? 

426  Cinquenta óculos [i.e., cem lentes]: destinados a corrigir o ‘astigmatismo’ americano (um defeito de visão 
que impede o foco), refletem o show (de pernas), maliciosamente intitulado ‘a Mascarada dos Sete Pecados 
Capitais’ (q.v., v. 120), um título pseudorreligioso para um evento laico, sugerindo, talvez, mais um conflito entre 
a Virgem e a ‘a malévola lua de abril’. 

428-9 Assumia-se frequentemente que as artistas de palco, assim como as cortesãs, eram lésbicas, e o lesbianismo 
estava na moda em Paris nessa época (Higonnet 113-13). A palavra ‘garetas’ (no original, ‘gurls’, i.e., uma 
corruptela de ‘girls’/‘garotas’) pode indicar um sotaque americano mas era gíria francesa tanto para lésbicas 
quanto para coristas. 

431 A aurora anuncia que o esquema temporal do poema, contido num único dia, se aproxima do fim. 
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432 Paul Verlaine (1844-96), poeta lírico e decadente, se apaixonou por Arthur Rimbaud (1854-1891), autor 
de ‘Alquimia do Verbo’ (uma seção de seu poema em prosa, ‘Uma Temporada no Inferno’ [(1873)]); 'alquimia': a 
transformação de metais inferiores em ouro, é também uma imagem para o nascer da manhã; 
‘absynto’ [incomumente grafado aqui com um ‘y’] é uma bebida destilada, verde, muito poderosa, feita da losna. 
Verlaine era viciado em absinto. A pintura de Picasso, ‘Portrait du Poéte Cornuti, ou l'Absinthe’ (1903), é uma 
forma de homenagem a Verlaine.  Tabaco argelino era usado pra enrolar cigarros e baseados baratos (v. 3, v. 203). 

437-8 Raymond Poincaré foi presidente da França (1913-20). O poema aqui oscila entre a homo- e a 
heterossexualidade (a cama conjugal, nascimento), entre vidas de casal e de solteiros. 
  
439 ‘Port-Royal’, hospital maternidade na Rive Gauche, antigamente um convento associado com o jansenismo, 
um movimento na igreja francesa do séc. XVII que foi perseguido pelas autoridades (e foco do grande estudo de 
Sainte-Beuve, ‘Port-Royal’) [e que também é um pano de fundo no primeiro romance de HM, ‘Madeleine: One of 
Love's Jansenists’/‘Madeleine: Uma das Jansenistas do Amor’]. No capítulo XVI do romance, Madeleine visita a 
Abadia, cuja superiora, Mére Agnes Arnauld, é baseada em JH (157). 

440 Esse verso sugere a pintura ‘Le Crime et le Châtiment’ (c. 1909), de Duncan Grant, principalmente porque o 
romance de Dostoiévski (1866) era normalmente traduzido por ‘Crime et Châtiment’. HM conhecia Grant, e 
pode ter sabido que a pintura mostrava Marjorie Strachey lendo aquele romance. 

442 ‘Les Halles’: até o fim dos anos 60, o principal mercado de alimentos de Paris, reconstruído em ferro batido e 
vidro (1866). 

444 ‘Vos saúdo, Paris, cheia de graça’, mas na verdade um eco, e trocadilho, com a Ave Maria, que na versão 
francesa é ‘Je vous salue Marie, pleine de grâce’ (q.v.,  a dedicatória do poema; Cocteau 82: ‘Je vous salue pleine 
de grace ... o sainte mére’). 

445 O poema termina com [uma arte ASCII avant la lettre:] a constelação da Ursa Maior, onde ‘a grande ursa’ 
é um termo em código na linguagem íntima entre HM e JH e se refere a esta, que muitas vezes assinava suas 
cartas a HM com este signo estelar em reverso. 

448 A edição original pela Hogart Press erroneamente imprimiu que o poema foi terminado em 1916; Virginia 
Woolf corrigiu à mão a maioria das cópias escrevendo um ‘9’ em cima do ‘6’. 

Na página final, HM, num gesto altamente original, oferece um conjunto de notas para o poema, admitindo 
assim sua complexidade. Embora não sem precedentes (e.g., Pope tinha anotado sua ‘Dunciad’), não era comum 
um/a autor/a anotar assim seus próprios textos. Ainda que breves e fragmentárias, suas notas dão uma 
perspectiva nova ao poema, e, incidentalmente, antecipam o uso de notas por parte de T. S. Eliot em ‘The Waste 
Land’ (1922). 
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Adendo 
Sandeep Parmar 

HM fez seis mudanças de substância no texto do poema quando da sua republicação no periódico Virginia Woolf 
Quarterly em 1973. 

Os seguintes versos foram omitidos: 131-5, 294-7 e 302-7. 

352 ‘Masses’/‘Missas’ foi substituído por ‘dirges’/‘cantos fúnebres’   

379-391 Estes treze versos, começando com ‘A Virgem ...’ e terminando com ‘... do Paraíso.’, foram omitidos e 
substituídos pelos seguintes quatorze versos:  

The Virgin sits in her garden;   A Virgem sentada em seu jardim; 
She wears the blue habit and the   Traja o hábito branco e o 
white head-dress of the nuns of   véu branco das freiras de 
 St. Vincent of Paul.    São Vicente de Paula. 
The fourteen stations of the Cross are  As quatorze estações da Cruz estão 
 carved in box;    gravadas em buxo; 
Lilies bloom, blue, green and pink,   Lírios florescem, azuis, verdes e rosas, 
The bulbs were votive offerings   Os bulbos foram ex-votos 
From a converted Japanese. An angelic troubadour De um japonês convertido. Um trovador angélico 
Sings her songs of her Son’s courtly love  Canta-lhe canções do amor cortês de seu Filho. 
Upon the wall of sunset sky wasps never fret   No muro do pôr-do-céu vespas nunca roem 
The plums of Paradise.    Os pêssegos do Paraíso. 

Upon the wall of sunset sky wasps never fret  No muro do pôr-do-céu vespas nunca roem  
The plums of Paradise.    Os pêssegos do Paraíso. 

423 'Niggers' foi substituído por 'Negroes', um termo menos ofensivo. 



Ela nasceu Helen Hope Mirrlees em 08/04/1887, em Chislehurst, Kent, e morreu aos 91 anos, em Thames Bank, Goring. Sua família era 
de tradição escocesa e tinha vínculos profissionais com a África do Sul. Mirrlees cresceu na Escócia e na África do Sul. Estudou drama na 
Royal Academy of Dramatic Art e grego no Newnham College, em Cambridge. Lá, tornou-se acólita (mas logo prima inter pares) de Jane 
Ellen Harrison, a hoje lendária classicista, uma das pioneiras dos estudos modernos de mitologia e religião gregas na era arcaica, e primeira 
mulher a se estabelecer, ser reconhecida, e brilhar em uma carreira acadêmica (quando, antes, tais cátedras eram propriedade 
exclusivamente masculina).  

Mirrlees e Harrison (que era trinta e sete anos mais velha) viveram juntas, principalmente em Paris, de 1913 até à morte de Harrison, em 
1928. Mirrlees escreveu Paris: A Poem em 1919. Escreveu também três romances, entre os quais apenas Lud-in-the-Mist, uma fantasia, é ainda 
lido, e querido. A morte de Harrison causou em Mirrlees um choque que a transformou profundamente. Ela se converteu ao catolicismo e, 
depois disso, escreveu muito pouco, atormentada, ao que parece, por profundas questões de fervor intenso, e sentimentos de pecado e 
culpa. No seu longo meio século de relativo silêncio, Mirrlees escreveu outros poemas (que Parmar retorna à tona [2]) mas, ainda que 
densos e sofisticados em muitos casos, não há em nenhum deles qualquer traço do radicalismo de Paris: A Poem. Quase sem exceção, são 

poemas competentes, mas tradicionais: velas crepusculares de uma mente poderosa voltada aos seus próprios profundíssimos abismos. Hope Mirrlees morreu praticamente esquecida.  

No princípio deste século, Paris: A Poem foi redescoberto por Julia Briggs [1]. Alguns anos mais tarde, Sandeep Parmar editou os poemas coligidos de Mirrlees [2]. Mais recentemente ainda, em 2020, Paris: 
A Poem foi republicado pela Faber, em comemoração ao centenário de sua publicação pela Hogarth Press (de Virginia e Leonard Woolf) em 1919 [3, 4]. A recepção à redescoberta do poema logo se 
concentrou em alguns rótulos que me parecem pouco fundamentados. Com o intuito, benigno, de advogar a causa de Mirrlees, o principal destes propõe o poema como um precursor de (por três anos 
anterior a) The Waste Land, de T. S. Eliot, e, implicitamente, pedra pelo menos tão fundamental quanto o poema de Eliot no desenvolvimento do modernismo de língua inglesa. Penso, contudo, que o 
radicalismo do poema de Mirrlees tem fontes diferentes do de Eliot, e é precursor, ou contemporâneo, de poemas modernistas posteriores distintos da vertente eliotiana.  

Quanto às fontes, as comumente citadas são as inovações gráficas do Apollinaire de Calligrammes (e assim, em última análise, do Mallarmé daquele lance de dados) e do Cocteau de Le Cap De Bonne 
Esperance. Além destas fontes, o aspecto onírico de certas passagens do poema é frequentemente associado ao desabrochar do surrealismo na Paris da virada do séc. XX. Embora The Waste Land contenha 
traços dessas influências (possivelmente indiretas, e subjacentes), o poema de Mirrlees é, ao meu ler, muito diferente, em concepção e construção, do de Eliot. Por exemplo, é quase brutalmente anti-
lírico: nele, qualquer emoção é bem mais esquecida do que relembrada em tranquilidade. Por um outro exemplo, enquanto o poema de Eliot insere o que cita no ímpeto narrativo do poema, o de 
Mirrlees é mais uma coreografia-colagem de citações, de sinais, slogans, anúncios, vozes, sons, muito mais próxima do que Picasso e Braque estavam fazendo, plasticamente, no mesmo tempo da mesma 
Paris. Para mim, enquanto The Waste Land tem uma intensa, intrínseca, intrincada estrutura intelectual, Paris: A Poem recusa-nos um claro andaime conceitual (que, mesmo assim, num heróico esforço, Julia 
Briggs tenta desvendar em seu extenso comentário) e, antes, antecipa as técnicas de cine-montagem de Eisenstein e Vertov, lembrando-me (e a outros) a experiência perceptual dos filmes destes, um 
pouco mais tarde na mesma década de 1920.  

Quanto aos desenvolvimentos da poesia modernista de língua inglesa que o poema antecipa, ou confirma e reforça, o mais saliente, penso, é a guinada radical da sintaxe à parataxe com que Pound, 
principalmente nos Cantos, cada vez mais se distancia de Eliot. Assim, o poema de Mirrlees me parece mais próximo da obra de Pound do que costumam salientar os críticos que o têm lido recentemente. 
Muito esquematicamente, eu diria: não tanto de Eliot a Stevens e Auden, mais de Pound a Cummings e Bunting/Zukofsky. O poema de Mirrlees, me parece, está na origem da vertente poundiana do 
modernismo anglo-saxão. (Lembro também que Augusto de Campos e Décio Pignatari sacaram logo os aspectos corte/fusão, remontando a Eisenstein, e câmera-é-olho-à-solta-no-mundo, que Vertov 
inventou, no Gil Domingo no Parque e no Caetano Alegria Alegria — sem ligá-los, claro, ao poema de Mirrlees, que invernava enquanto Paris ardia).  

Como todo gesto de audácia, Paris: A Poem é um vórtice, em torno do qual várias vozes voam. Assim, não importa qual prefiras: resta, para o sem fim do futuro, uma “Experiência \ Muito lentamente \ 
Tomando a forma \ De algo belo—terrível—gigante” que “O que quer que aconteça, um dia vai parecer bonita.”. Para mim, esse dia é hoje e, com esperança, o saúdo. 
--- 
[1] Julia Briggs, “Modernism’s Lost Hope: Virginia Woolf, Hope Mirrlees, and the Printing of Paris.” Reading Virginia Woolf. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 80–95. 
[2] Hope Mirrlees. Collected Poems. Ed. Sandeep Parmar. Manchester: Carcanet Press, 2011.  
[3] Hope Mirrlees, Paris: A Poem, London: Faber, 2020. 
[4] Fac-simile: https://www.bl.uk/collection-items/paris-by-hope-mirrlees 
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