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A QUEM LER 

 

Como foi que ellas - as pobres CAMPESINAS - ousaram apparecer em publico, eu 

mesmo não o sei: há factos de que são quasi unicos motores – o evolucionar do tempo, a 

torrente impetuosa dos acontecimentos. 

E‟ pois (servindo-me da expressão de C. de Abreu), sem receio e sem pretenções, que 

as entrego ao favor publico. 

Sem receio, porque o benevolo olhar dos meos comprovincianos não desdenhará de 

pousar benigno, complacente sobre as humildes flores do campo, que lhe não trazem um 

espinho sequer! 

Sem pretenções, porque.. quaes poderia eu ter? 

Que as singelas Campesinas façam realçar o brilho das rosas dos salões, como a 

penumbra, as meias tintas fazem mais saliente o gracioso perfil das figuras de um quadro, - 

não tenho outra ambição. 

Bem sei que esse perfume de altar que as impregna, esse cambiante de violeta que as 

tinge, não encontrarão muitas sympathias por ahi além..! 

Mas, que fazer? Quando ellas brotaram-me espontanea, inconscientemente da pena, 

apenas orvalhados pelo rocio do coração, eu não pensava aprazer a ninguém! Pobre 

visionaria, fiz da poesia a minha fada consoladora, a minha irmã d‟ alma, a doce amiga a 

quem confiei todos os meos segredos: não mais. 

Como toda gente, eu comprehendo as naturaes ale- 
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grias da mocidade, - turbulenta de rapazes, loquacidade de meninas, risadas 

crystallinas da infancia.. Como toda gente, estremeço de enthusiasmo – ao gorgeiar da 

passarada ao romper do dia; às harmonias d‟ um raio de sol; aos tons suaves d‟uã manhã de 

primavera; às nuances das azas das borboletas; ao colorido quente dos botões de rosa que 

ornam os cabellos das moças bonitas, e o peito dos moços enamorados. 

- Tinta dourada e rutilante, - se d‟ella nunca se embebeu a mesquinha palheta da 

cultora das Campesinas, eu mesmo não sei o porque: se ella , a minha amiga, o meo anjo 

louro, - em algum signalzinho de afecto, que porventura tenha deixado em sua rapida 

passagem pelo volume, - o não revelar à querida leitora, menos ainda o poderá fazer a pobre 

cantora.  

 

Alcina Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acabo de ler as – CAMPESINAS- e dou parabéns a mim mesmo por ter feito 

essa leitura.  

Ao dobrar a ultima folha do manuscripto que me foi tão gentilmente confiado, ao 

despregar a vista da derradeira estrophe deste recucil de pequeninos poemas, sonoros e 

melancholicos, experimentei alguma cousa de semelhante à doce sensação de um longo banho 

morno e perfumado, unctuoso e dormente, tomado, em hora de descanso, em meio a uma 

viagem aspera, batida do sol e da poeira. 

E‟ possivel que em outras circumnstancias, em um estado menos opprimente de labor 

mental e de cansaço corporal, eu tivesse deixado este volume sem uma impressão tão viva e 

tão ampla como essa que elle me produzio.  

Em outras condições de espirito, talvez eu quisesse quem as CAMPESINAS fossem 

um livro de indole diversa, uma especie de panophia guerreira artisticamente trabalhada, onde 

os verbos fossem como espadas luzentes, vibrando sonoramente sob a luz vivificante das 

idéas.  

Mas, na phase actual, agitada e offegante, da minha psyche, faz-me bem a Arte mansa, 

contemplativa e terna, como eu a vejo nesta colleção de estrophes, como ella se me revela nas 

CAMPESINAS. 

D‟ahi a sensação de que fallei ha pouco.  

A poesia das idéas, a nobre e valente poesia scientifica, não deixa, por isso, de ser o 

meo ideal, o ponto para onde convergem as minhas aspirações e os meos enthusiasmos de 

artista. 

O “De rerum natura” de Lucrecio, o “Hermés” de André Chenier, o “Prometheu” de 

Acherman e “A Justiça” de Sully – Prud‟ hamme hão – de ser sempre, para mim, os grandes e 

impereciveis modelos. 

Mas isto não impede que eu veja e que sinta uma outra espécie de bello, menos 

profundo e mais suave, menos objectivo e mais intimo.  

Um guerreiro pode-se dar bem no meio das flores; a 
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Venus de Milo não obsta a que o visitante do Louvre se extasie deante das cariatides 

de João Goujon. 

Demias, si Chenier poude escrever “La jeune captive e L‟aveugle” e si Sully -

Prud‟homme não achou inconveniente em compor “Le vase brisé”, - nada é de admirar que eu 

esqueça, por um momento, os meos austeros deuses literarios, e me curve, não crente, mas 

respeitoso deante dos outros e extranhos altares. 

As seguintes palavras de um escriptor contemporaneo – que é aliás um caloroso 

advogado da poesia scientifico – philosophica, - mostram que a tolerancia com que procedo 

não é injustificável: “A verdade e a poesia tanto estão longe como perto, nas largas e 

longinquas perspectivas como nos horisontes mais comprehensiveis e circunscriptos.  

Não se admiram só os largos e majestosos panoramas em que a vista e o pensamento 

se perdem no ignoto e no irreductivel”.- 

Assim é, com effeito; e foi principalmente por essa razão que eu achei “Verdade e 

poesia” no lyrismo sentimental e vivaz das CAMPESINAS. 

 As tres partes em que está dividido o harmonioso livro de D. Alcina Leite tem o 

mesmo tom, a mesma allure, desde a primeira até a ultima estrophe.  

 Uma constante melodia uniforme – melodia de um órgão mystico gemendo os seos 

hymnos ao ar livre, sob a cupola gloriosa do azul – percorre todas as paginas do volume, n‟um 

rytmo sempre igual, sempre suave. 

 A Musa Christã, com que se depara logo na primeira parte das CAMPESINAS tem o 

mesmo tom lyrico e doce das duas outras partes, e – cousa notavel – lugar de ser, como se 

deveria esperar, uma serie de composições suporiferas, uma colleção de ladainhas rimadas; 

monotonas e massudas, - apresenta-se ao leitor com o aspecto muito mais sympathico e muito 

menos abstruso de um punhado de versos, em que vibra uma intensa nota panthesitica e 

humana. 

Ahi a inspiração da poetisa alagoana não é nebulosa, transcendental e mystica; não é 

secca e rija como os Christos macerados que, nas egrejas, pendem das cruzes oseas, borrifadas 

de sangue. 
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E‟ ao contrario, uma inspiração sadia e luminosa, cheia de fé e palpitante de vida, na 

qual se descobre uma como tendencia anthropomorphica, que embelleza e humanisa todos os 

assumptos. 

Isto prova que D. Alcina Leite, por uma feliz intuição, vê mais no christianismo 

Catholico a sua feição poetica, o seo lado artistico, do que a sua philosophia estreita e o seo 

dogma sombrio. 

Ainda bem. 

Este facto, que acabo de assignalar, indica logo ao leitor das CAMPESINAS que o 

lyrismo das outras duas secções do livro não é uma cousa morbida e fastidiosa, feita de 

soluços fingidos e de desesperos romanticos, propositalmente arranjados para fazer effeito. 

Nada disso. 

O talento da autora não tem dessas podes ridiculas, hoje completamente 

desacreditadas. Elle expande se por todo o volume, sempre com um certo tom de melancholia 

suave, mas tambem sempre sincero, com largueza de vistas e com a serenidade dos que amam 

a natureza, mesmo quando ella faz soffrer. 

São exemplo disto as duas composições mais melancholicas que o livro contém: - Meo 

anjo inspirador e Meu noivo. 

Não sinto necessidade de apontar aqui, uma a uma as poesias que mais me agradaram  

nas CAMPESINAS. 

Também não creio ser necessário indicar as falhas de metrificação e outros quaesquer 

pequenos defeitos que por ventura existam no volume. Entretanto, para não deixar de me 

pronunciar sobre esses dois pontos, - que costumam ser materia obrigada em todos os juizos 

críticos- direi: 

De todas as producções enfeixadas no manuscripto que acabo de ler, três parece-me 

serem verdadeiramente superiores e darem a medida do notavel talento poetico de sua autora: 

- são os que já mencionei (Meo anjo inspirador e Meo noivo) e as belíssimas estrophes que 

têm por titulo –Esmeralda – na ultima parte do livro. 

Esta ultima, sobretudo, é de uma admirável ingenuidade Campesinas, de uma graça 

esquisita e leve, que encantam. 
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 Quanto a defeitos de forma, só esta observação tenho a fazer: - que a poetisa- aliás 

sempre feliz nos outros metros- fraqueja entretanto na construcção dos versos alexandrinos. 

 Mas, como para os bons e verdadeiros artistas, os senões desta ordem são cousas 

minimas, que podem ser eliminadas dentro de pouco tempo com pequeno exforço, tenho 

certeza de que a illustre autora das CAMPESINAS estará brevemente fazendo alexandrinos 

tão correctos como os endecassyllabos e as redondilhas.  

Antevendo isto, felicito-a pelo apparecimento proximo de seu livro, e felicito a 

provincia de Alagoas por possuir em seu seio a notavel e melodiosa cantora das 

CAMPESINAS. 

 

Recife, 12 de Dezembro de 1888. 

 

Izidoro Martins Junior. 
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DUAS PALAVRAS 

 

Vencendo os escrupulos da modesta cantora das CAMPESINAS, escrúpulos aliás bem 

justificados pela timidez própria do seo sexo, e, sobretudo, do ambiente em que ainda, entre 

nós, se educa e se expande o talento feminino, obtive afinal o seo consentimento para a 

impressão deste livro, que ora entrego ao favor publico, convencido de que elle não será  

recebido como um hospede importuno na republica das letras. 

Quanto ao seo merecimento, eu nada devo dizer, não só porque incumbio-se 

generosamente de o proclamar a fidalga e valiosa critica que adiante se lê, como porque me 

poderia trahir e tornar suspeito o affeto fraternal que me prende à despretensiosa cultora das 

CAMPESINAS. 

Por ultimo, ouso esperar o mais benigno e lisonjeiro acolhimento às maviosas 

producções da inspirada poetisa alagoana, cujo livro apparece aureolado com o nome 

invejável de Martins Junior, um dos mais brilhantes e fecundos talentos da moderna geração 

brasileira. 

 

Maceió, Janeiro de 1889. 

Antonio Pindahyba. 
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MEUS VERSOS  

Nem são versos- menti são ais sentidos. 

As vezes sem querer d‟alma exalados! 

L. RABELLO. 

 

Meus versos são rosa do ermo, esquecida, 

Sem grato cultivo de provida mão; 

D‟aurora aos fulgores já quase pendida, 

Da tarde às aragens – rojando no chão! 

 

São como o murmurio de fonte serena 

Em meio das selvas correndo a chorar, 

Não beija-lhe a face dourada phalena, 

Nem pallida ondina vem n‟ella brincar! 

 

São como os queixumes de afflicta creança 

Sem mãe, sem abrigo, - de frio a tremer: 

Tão nova! e tão triste que o sol da esperança 

Co‟os raios propricios mal pode aquecer! 

 

São notas d‟um canto dorido, saudoso, 

Por noites silentes de morno luar, 

Nas praias desertas, ao som mavioso 

Das lyras que gemem no fundo do mar! 

 

São flores silvestres, por entre verdores, 

Brotando espontaneas, - das hervas no meio: 

Não ornam as palmas dos nossos cantores, 

De virgem formosa não dormem no seio!.. 

 

São tênues reflexos de luz indecisa 

Nas longas noitadas do inverno polar... 

Suspiros que passam nas azas da brisa, 

-Porções de minh‟alma – voando no ar!.. 

 

Si alguem sabe da Niobe, distante 

Da chara patria, - as magoas entender, 

- Accaso abrindo o livro soluçante 

Dos meus pallidos versos, - póde ler! 

 

1888. 



LIVRO N° 1 

 

MUSA CHRISTÃ 

À MEMÓRIA DE MINHA SANTA AVÓ. 

D. THEREZA MARIA DE JESUS. 

 

“Quando roja meu corpo sobre a terra. 

Quando me afflige a dor. 

Minh‟alma aos ceos se eleva como o incenso. 

Como o aroma da flor.” 

 

“Só tú, Senhor, só tú no meu deserto 

Escutas minha voz que te supplica, 

Só tu nutres minh‟alma de esperança; 

Só tú, o meo Senhor, em mim derramas 

Torrentes de harmonia que me abrazam.” 

 

GONÇALVES DIAS. 
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DEOS 

(IMITAÇÃO) 

Deos é o perfume do lyrio 

Deos é o murmúrio da fonte 

Deos é a poesia da tarde 

Deos é o sol no horizonte 

 

Deos é o gorgeio das aves 

Deos é o orvalho matinal 

Deos é a voz da natureza 

Deos é o nome sem igual 

 

Deos é o dia alvorecendo;  

Deos é a brisa ciciante; 

Deos é a esp‟rança immorredoura; 

Deos é a fé sempre constante. 

 

Deos é o sorriso da infancia; 

Deos é o amor, a caridade; 

Deos é a alegria dos anjos; 

Deos é a mesma immensidade. 

 

Deos é o mysterio da noite; 

Deos é a doçura da vida; 

Deos é a prece do justo; 

Deos é a crença indefinida. 

 

Deos é a forte catadupa; 

Deos é a fhria do aquilão; 

Deos é o mar embravedo; 

Deos é a voz da creação. 

 

Mundahú-Meirim, 9 de março de 77. 
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ADORATE DOMINUM 

(IMITAÇÃO) 

 

Adoro-vos, Senhor, na mansa fonte; 

Adoro-vos no mar tempestuoso; 

Adoro-vos no espaço grandioso; 

Adoro-vos na luz do flavo Elonte. 

 

Adoro-vos no pincaro do monte; 

Adoro-vos no valle tortuoso; 

Adoro-vos no dia nebuloso; 

Adoro-vos no rubido horizonte. 

 

Adoro-vos dos ceos na majestade; 

Adoro-vos da flor na gentileza; 

Adoro-vos na voz da humanidade. 

 

Adoro-vos do tigre na fereza; 

Adoro-vos, divina Potestade; 

Adoro-vos em toda a natureza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-15- 

AO SENHOR CRUCIFICADO 

Mueve me enfim tu amor de tal manera, 

Que dunque no hubiera cillo yo te amara. 

S. THEREZA DE JESUS 

Amo-te, ó Christo, os olhos macerados; 

Amo-te os labios rôxos, denegridos; 

Amo-te os nervos pela dor tolhidos; 

Amo-te a face e o peito ensanguentados. 

 

Amo-te as mãos e pés na cruz cravados; 

Amo-te os braços debeis, estendidos; 

Amo-te a fronte e o colo escarnecidos; 

Amo-te os membros nús, dilacerados. 

 

Amo-te, ó Christo, o todo de amarguras; 

Amo-te as dores cruciantes d‟alma; 

Amo-te o seio – abysmo de doçuras. 

 

Amo-te o nome, que o soffrer acalma; 

Amo-te a cruz que rime as criaturas; 

Amo-te! ... da-me d‟este amor a palma! 

 

4 de janeiro de 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-16- 

HOSANNA! 

Bemdito seja o rei de Israel 

Quem vem em nome do Senhor. 

S. LUCAS. 

 

Eil-o, o Senhor da terra; triunphante, 

Lá vae, no jumentinho; 

Immensa multidão borda-lhe, ovante, 

 De flores o caminho! 

 

Dos leques da palmeira as verdes palmas 

 Tremulam n‟amplidão, 

Do festivo prazer de suas almas 

 Symbolica expressão! 

 

“Hosana nas alturas”! São clamores 

 Que o ar ferem sereno.. 

Bondoso aceita os candidos louvores 

 O meigo nazareno! 

 

“Hosana”! Brada a turba que porfia 

 Em louvor o Senhor. 

Em cada peito um echo de alegria, 

 Um cantico de amor! – 

 

Tudo se expandi e ri... toda a natura 

 Se refloresce, ufana: 

Desd‟o musgo rasteiro à immensa altura 

 Uma só phrase: - Hosana! 
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Mas.. Porque de tristeza esses resabios, 

 Na face do Senhor? 

Porque um sorriso não lhe assoma aos labios, 

 Convulsos pela dor?!. 

 

A expressão do povo é tão sincera 

 E o heróe- lacrimoso?! 

Que funda magoa annuviar podera 

 O triumpho pomposo? ... 

 

Ai! .. Elle o sabe! Si hoje pressurosos 

 Lhe rendem ovações, 

Amanhã.. de seo sangue sequiosos, 

Atiram-lhe baldões.. 

 

Mundahú-Meirim – 78. 
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MARIA 

“Mais doce aos labios que um favo de 

mel, mais apreciável ao ouvido que um 

cantico suave, mais delicioso ao coração 

que a alegria mais pura”. 

 
S. ANTONIO DE LISBOA. 

 

 

Sinto minh‟alma alar-se ao infinito, 

Ungida de ineffavel alegria, 

Quando escuto nos canticos sagrados 

O nome soberano de Maria! 

 

O coração no peito se accelera, 

Resurge n‟alma a fé que esmorecia, 

Si repetem os labios fervorosos 

O dulcissimo nome de Maria! 

 

Maria! que tesouros não encerra 

A sublime expressão que te annuncia! 

Que suave prazer, que doce encanto 

No santissimo nome da Maria! 

 

Como que de mil flores recendentes 

Todo o perfume as almas inebria, 

Quando no templo do Senhor entoam 

Sacros hymnos ao nome de Maria! 

 

Salve, ó nome formoso, por quem sinto 

Minh‟alma reviver, que se perdia! 

No ceo, na terra, em toda parte, sempre, 

-Bemdito seja o nome de Maria! 

 

4 de maio de 78. 
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HYMNO A NOSSA SENHORA 

 

Ès, ó Maria! o ramo de oliveira 

Da paz e da bonança precursor! 

Aurora que illumina a vida inteira, 

Doce mimo das graças do Senhor. 

 

Filha de Adão e sempre immaculada 

Ser tu só, virgem – Mãe, tu só podeste! 

Perola fina brilhas engastada 

Na c‟rôa do Senhor com luz celeste! 

 

Lyrio entre espinhos nos jardins da terra 

De Deos brotando ao poderoso aceno, 

Que gloria humana o teu louvor encerra. 

O‟ doce, ó terna mãe do Nazareno? 

 

Não nos desprezes pois no exilio duro 

Em que longe da Patria assim gememos, 

E‟s caminho do céo breve e seguro, 

Sê nossa guia e não nos perderemos! 

 

Aceita, ó doce Mãe, nossos louvores 

Que do intimo aos labios vem a flux 

E faze-nos, de ingratos peccadores, 

Filhos, servos fieis do teu Jesus! 

 

1º de Fevereiro de 79. 
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STABAT MATER 

Seccos os olhos seus, sereno o rosto 

Como um rochedo ao mar e ao vento exposto. 

S. CARLOS (FR. FRANCISCO) 

 

Ao pé da cruz aonde expira um homem 

Na flor dos annos seus lêda e pomposa, 

Banhado em ondas de seu proprio sangue 

Escurecida a face côr de rosa. 

 

Um vulto de mulher alli destaca-se 

De pé, em meio do painel medonho: 

- Na terra, - insultos, odio, armas e sangue; 

No ceo, - o sol que esconde-se tristonho.. 

 

Que faz alli assim? Porque não foge 

Longe, bem longe, dessa estranha scena? 

Como transluz ainda no seu rosto 

A paz do coração, doce, serena!.. 

 

Fugir!..fugir do filho que agonisa 

Quando não póde a mãe cerrar-lhe os olhos! 

Não reclinado n‟um macio encosto, 

Mas em leito mais duro que de abrolhos! 

 

Nem desmaiar tampouco. A mãe divina 

Em trances tão crueis não perde a calma: 

Si seu seio abrangeu mais que um mundo, 

Mais que um mundo de dor cabe em sua alma. 

 

Branca, branca de marmore... mas firme 

Sem lagrimas, sem ais em pena tanta, 

Olhos plenos de dor – dous oceanos- 

Para embeber no Filho, à cruz levanta. 
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E muita vez debalde! que não podem 

Seus olhos maternos fital-os assim! 

Ai! Seria ditosa, se podesse 

Chegar tambem alli da vida ao fim! 

 

Não quis Deos conceder-lhe essa ventura 

E um ai do peito seu se não desprende; 

Seus puros labios não murmuram queixas; 

- Aos decretos do cêo se humilha e rende. 

 

Oh! Virtude sublime, inexcedivel 

Dor sem igual nos paramos terrestres! 

- Que o mundo ferva, que se volatise, 

Não cresta a flor dos esquadrões celestes! 

 

E o filho alçando a voz deixa escoar-se 

No ultimo grito o derradeiro alento... 

E a terra, o mar, os ceos, a natureza, 

Tudo tremeu de horror nesse momento! 

 

E a virgem que sentio? Oh! reverentes, 

Não ergamos o veo de suas dôres... 

Tudo perdera; que perdera o Filho, 

Seu coração, su‟alma, seus amores... 

 

Morto! sem dar-lhe o derradeiro osculo, 

Sem alimpar-lhe o sangue que corria! 

Sem receber-lhe os ultimos suspiros, 

Nem sustentar-lhe a fronte que pendia. 

 

Mundahú-Meirim-1879 
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SUPPLICA 

ANOS DAS DORES 

Minha mãe, é a ti que recorro 

Na tristeza, na dôr que me opprime! 

Virgem santa, entre as virgens sublime, 

Não desprezes a minha oração! 

 

Nunca, nunca esqueceu-me o teu nome! 

No regaço da paz, da alegria, 

Não deixei de invocar um só dia 

Tua doce eficaz protecção!... 

 

Hoje eu soffro.. meu corpo padece 

E succumbe na luta gigante! 

Uma onda medonha, ulutante, 

M‟envolveu nos teus giros de morte!... 

 

Só tu vês nos meus olhos nublados 

Que de prantos de acerba amargura... 

Só tú vês de minh‟alma a tortura 

Só tú pódes: transmuda-me a sorte! 

 

Mas, que digo? O Maria, eu te vejo 

Junto á cruz do martyrio affrontoso... 

Não se curva teu corpo mimoso 

Aos embates cruéis do tufão!. 

 

Tens na face o pallor do sepulchro, 

N‟alma, funda agonia latente; 

Mas dos lábios maternos, pendente 

Inda escuto a palavra- perdão!. 
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O‟ Maria! quem ousa queixar-se 

Se compara seus males co‟os teus? 

E tu eras, mulher, mãe de um Deos, 

E do império celeste, rainha! 

 

E soffreste tormentos sem conto, 

E ferio-te o punhal perfurante, 

De uma dôr que não tem semelhante, 

Ante a qual é dôr esta minha! 

 

Mas, se em transes horriveis incolume 

(Qual robusta columna da Fé) 

Permaneces serena, de pé, 

Quando a vida à Jesus s‟evapora; 

 

Eu padeço tormentos sem conto, 

Eu me esforço em angustias mortaes, 

Eu não tenho um consolo jamais 

Nesta dôr que a minh‟alma devora! 

 

Dá-me, pois um recurso à tristura, 

Que me gasta a existencia no seio... 

D‟estas trevas horriveis no meio 

Tua ideia. qual astro, reluz!  

 

E‟ aos tristes- supremo conforto, 

-Flor vital que os sentidos acorda – 

Quando a taça das dôres transborda, 

Tua imagem, de pé, junto a cruz! 

 

Mundahú-Meirim- 78. 
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TOTA PULCHRA 

 

Não é tão bello o sonho alvinitente 

D‟uma creança loura, adormecida, 

Brincando-lhe nos labios de innocente 

O doce nome da mamãe querida; 

 

Como formosa e pura, à luz da vida 

Brota, - de deus n‟um riso complacente – 

A flor divina dos jardins do oriente 

Desde os primeiros tempos promettida!  

 

Passam os annos que a ventura enflora: 

Vem do calvario após a desventura, 

A dor, o lucto, a noite sem aurora... 

 

Lucido espelho de sua alma pura- 

Nenhum martyrio aquella flor descora, 

Não lh‟emmurchece a matinal frescura! 

 

1888. 
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HIMNO À PROVIDENCIA  

 

Abre a flor o botão perfumoso, 

Tú, ó brisa, passando, murmuras? 

Molle corre o regalo na selva, 

Livre adeja o condor nas alturas? 

 

Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deos! 

 

Chove o céo orvalhoso sereno, 

Que da terra as entranhas fecunda? 

Lourejando as seáras ostentam  

Fructos mil, de que Ceres abunda? 

 

Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deos! 

 

Surge a lua, princeza encantada, 

Que das noites o império domina? 

Que, empunhando a varinha fatidica, 

Tudo muda, transforma, ilumina? 
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Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deus! 

 

Essa flor perfumada e mimosa 

-Doce emblema de pura amisade- 

Que é delicia do olphato e dos olhos, 

Alto prova de um Deus a bondade! 

 

Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deus! 

 

Que m‟importa a injustiça dos homens, 

D‟amisade a fallaz ilusão? 

Tenho um mundo de amor na minh‟alma 

E aos injustos dou facil perdão! 

 

Vejo os mundos rolarem no espaço 

Sem jamais o equilibrio perder: 

Lei suprema que os rege, infallivel, 

Clara atesta de Deus o poder! 

 

Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deus! 

 

Vejo após a tormenta medonha  

Succeder-se aureo dia de abril; 

D‟uma larva asquerosa e pesada 

Vir á luz borbolêta gentil! 
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Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deus! 

 

Quem do sol nascer observa 

N‟apathia envolvido? Não sei! 

Como é grande! Que augusto destino 

Traçou Deus ao formoso astro-rei! 

 

Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deus! 

 

Que m‟importa que cada palavra 

Me arrebate da vida um momento? 

- De outra vida melhor e mais bella 

A risonha esperança alimento!... 

 

Leio em tudo uma historia singela, 

Um poema na terra ou nos céos; 

Tudo diz-me que existe a ventura, 

Tudo, tudo me falla de Deus! 

 

 1883.      
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ASSUMPÇÃO DE MARIA 

Abri-vos; ó sion portas eternas 

Salas das alegrias sempiternas, 

Abri-vos: dai lugar romper-se a estrada 

A‟ princeza por vós tão suspirada. 

S. CARLOS (FR. FRANCISCO). 
 

 

Bate as azas, ó pomba, esvoaça; 

Deixa o peso do mundo de ferro: 

E‟ já findo teu longo desterro, 

A sentença afinal acabou!. 

Auras puras, divinas, elevem-te 

Onde a Patria fagueira te acena; 

Da ventura ineffavel, serena, 

Colhe o premio que o céo te legou! 

 

Aurea nuvem de azul e de rosa 

Te envolvendo nas rutilas côres, 

Furte aos olhos do mundo, traidores 

O cortejo da pomba real. 

Sobre os hombros eburneos dos anjos 

Que de alegres não sentem o peso. 

Para o polo estelliphero, accesso, 

Suba o carro gentil, triumphal. 

 

Sobe virgem! A augusta trindade 

Já descendo te illustra a victoria:  

Traz nas mãos a corôa de gloria 

Que ha-de a fronte innundar-te de luz! 

Vê no pai: - que ineffavel bondade! 

E no esposo: - que doce ventura! 

E no filho: - que immensa ternura! 

- Deus e filho se mostra Jesus!... 
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Pomba, exulta!.. mas desça à noss‟alma 

Negro manto de acerba tristura! 

Murchem flores, soluce a natura 

Pela ausência de cândida flôr: 

Que deserto nos fica este mundo 

Que prisão solitária e sem termos! 

Não mais doures, ó sol, nossos ermos 

Com teus raios de intenso calor,  

 

Era justo que o céo terminasse 

Longo o prazo de seu captiveiro: 

Mas, ó Deos! Não poderas primeiro 

Nossas almas ao mundo tirar? 

Sem a “estrella de luz” que nos guie 

Como assim viveremos sosinhos? 

Quem da vida nos dubios caminhos 

Pode agora o “caminho” acertar? 

 

Tú és grande, Senhor!.. Si a levaste, 

Si a levaste do mundo inditoso, 

Dá que ao pé do teu throno formoso 

Ella rogue por nós incessante! 

Dá que o exemplo de suas virtudes 

Nos aponte a mansão verdadeira  

Té que o golpe da morte certeira 

Nos apresse de Vel-a o instante!.. 

 

15 de agosto de 79. 
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AVE 

Salve, Branco Lyrio, 

Candida açucena, 

Ramo de Verbena 

Dos jardins de Deus: 

Teu olhar materno 
Sobre os filhos deita, 

Virgem mãe!aceita 

Os louvores seus!... 

 

Flores da terra! em divinaes effluvios 

Chovei diluvios de suave odor! 

Perolas finas dos erarios d‟alma 

Trazei-lhe a palma do mais puro amor! 

 

Harpas sonoras! mudulai, divinos 

Fervidos hymnos de ternura extreme 

A doce virgem, perennal abrigo 

Conforto amigo do infeliz que geme! – 

 

Maria! ó verbo harmonioso, immenso, 

Reflexo intenso do esplendor de Deus! 

Por ti no peito o coração amante 

Palpita, orante, Co‟os triumphos teus! 

 

Estava em trevas sepultado o mundo,  

Eis que -Jucundo- teu sorrir o enflora! 

Bem como após a cerração medonha. 

Fulge risonha a doce luz d‟aurora.  

 

 

 

 

 

 

 



-31- 

 

Sim, forte aurora de fulgor p‟regrino, 

Que o sol divino precedeste bello, 

Candida pomba, nuncia d‟alliança, 

Doce esperança, bonançosa estrella. 

 

Salve mil vezes! divinal princeza 

Do crime illesa que nos maculou! 

Sol de virtudes bemfasezo, estivo, 

Sacrário vivo onde Jesus morou! 

 

Salve mil vezes! Da mansão ditosa 

Ouve amorosa, ó Virgem sacrosanta! 

Ouve estas vozes que a ternura inspira 

A‟ pobre lyra, que te louva e canta. 

 

1885. 
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PÃO VIVO 

À EXMª. 

D. FRANCISCA ARMINDA LEITE FALCÃO 

 

No nebuloso céo desta existencia 

Raiou alfin um astro de luz pura; 

Meu coração palpita de ventura 

D‟um suave sentir na effervescencia! 

 

Oh! minha amiga! a candida innocencia 

E‟ flôr mimosa de nevad‟alvura: 

Mas esse pão de mystica doçura 

E‟ dos tristes a – flor por excelencia!  

 

Era minh‟alma a planta resequida 

Vicejando da morte no regaço, 

Só por bagas de pranto – orvalhecida.. 

 

Come do pão do céo... além do espaço 

Eleva-se.. de luz, de amor ungido, 

- Estreita-te, ditosa, em doce abraço!.. 

 

1882. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVRO 2º 

Á MEMÓRIA DE MINHA QUERIDA MÃI 

D. ANNA BELLARMINA DE FARIAS 

 

 

Minha mãe! ouvis, ouvistes 

essa palavra sonora, 

que accende alvores de aurora 

dentro em nossos corações? 

que alegra as horas mais tristes,  

e traz longinqua fragrancia 

da nossa florida infancia 

que preces tinha e cauções? 

 

Mãe! hymno que sobe aos ares 

por entre os cantos das aves, 

psalmo que enche as amplas naves 

dos templos da terra e céos, 

puro incenso dos altares 

dos nossos peitos enfermos, 

brando sol que inflora os ermos, 

santa voz que falla em Deos! 

THOMAZ RIBEIRO. 
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A NOITE 

[FRAGMENTO] 

 

Que poesia no céo! Em parte meio occulto 

A lua mostra o rosto sereno, encantador; 

Opposta em pleno azul, com languidos fulgores: 

Derrama frouxo brilho a estrella do pastor! 

 

Tudo é silencio então! O ruidoso fremito 

Do mundano lidar esmoreceu, cessou! 

Sublime e grandiosa impera a doce calma, 

Mais vivo sentimento o coração brotou... 

 

Bem como é solitária a scena magnifica 

Que a maga natureza aos olhos descortina, 

E‟ minha alma também! nem um só peito amigo 

Comparte a dor atroz que as vezes me domina! 

 

Outr‟ora, inexperiente, julguei achar no mundo 

Um‟alma irmã da minha, que a minha compr‟endesse!... 

Mas foi delirio vão da mente embevecida, 

Miragem do deserto, e – como tal – desfez-se!... 

 

1879. 
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A MEU QUERIDO IRMÃO 

ANTONIO PINDAHYBA 

NO DIA DE SEUS ANNOS 

Aceita os votos meus nunca manchados 

Por vil adulação! 

Quando minh‟alma os escreveu, a penna, 

Molhou no coração! –  

LAURINDO RABELLO. 

 

A ti, querido irmão, no dia dos teus annos, 

Um mimo precioso quizera offerecer: 

Para cingir-te a fronte uma grinalda, ao menos 

De perfumosas flores quizera entretecer. 

 

Mas, ah! Sou pobrezinha! As joias da riqueza 

Não podem de minh‟alma os votos expressar! 

No arido terreno da minha intelligencia 

Também uma florinha não pode germinar! 

 

Taes meios me fallecem: só resta-me um thesouro 

De crenças na minh‟alma, de amor no coração; 

E‟ d‟elle que desprendo um fraternal abraço 

Que saudosa te envio nos ais da viração! 

 

Acolhe o pobre mimo da irmã que te estremece 

Como ao rocío a flor, a borboleta à luz! 

- Que sejas venturoso! – é este o meu anhelo, 

Que sente o coração, e a pena mal traduz!... 

 

9 de fevereiro de 1879. 
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MEUS OITO ANNOS 

IMITAÇÃO 

-Oh! dias da minha infancia! 

Oh! meu céo de primavera!- 

C. DE ABREU 

 

Oh! que saudades que eu tenho 

Do alvorecer da existencia 

D‟essa quadra de innocencia,  

Que não voltará jamais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

N‟aquellas tardes amenas, 

Ao chorar das cantilenas 

Da rola, nos laranjaes! 

 

Como são bellos os dias 

Da vida na doce aurora! 

De prazer a alma chora 

Como as flores da manhã! 

O mar é – lago sereno, 

O céo- um manto de rosa, 

O mundo- virgem formosa 

A vida- um beijo de irmã! 

 

Que aurora, que sol, que vida, 

Que noites cheias de encantos, 

N‟aquelles risonhos cantos, 

N‟aquelle ingenuo folgar! 

O céo- azul de safiras, 

A terra-vergel florido, 

As ondas-anjo adormido,  

Banhado pelo luar!  
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Oh! dias da minha infancia 

Oh! primavera ditosa! 

Que doce vida se gosa 

Quando é puro o coração! 

Em vez das magoas d‟agora, 

Eu tinha n‟essas venturas 

Do amor de mãe as doçuras, 

-Caricias de meu irmão! 

 

Travessa filha dos campos 

-Feliz como uma rainha- 

Ia correndo, sozinha 

Na lisa praia brincar! 

Guardava as conchas no seio... 

Pairava a fazer castellos, 

Tão innocentes, tão bellos, 

Que jámais hei de olvidar! 

 

N‟aquelles tempos ditosos 

Eu conversava c‟as flores; 

Ia as azas multicores 

Da borboleta seguir... 

Ouvia cantos de fadas, 

Da noite os astros fitando, 

Adormecia cantando, 

E despertava a sorrir! 

 

Oh! que saudades que tenho 

Do alvorecer da existencia, 

D‟essa quadra de innocencia 

Que não voltará jamais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

N‟aquellas tardes amenas, 

Ao chorar das cantilenas 

Da rola, nos laranjais! 

1878. 
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MEU ANJO INSPIRADOR 

“... gôsto amargo de infelizes, 

]Delicioso pungir de acérbo espinho” 

ALMEIDA GARRETT 

 

Meu anjo inspirador aos labios nega 

Os mimosos sorrisos as ventura; 

Densa nuvem a fronte lhe carrega 

De pesada tristura! 

 

Meu anjo inspirador é macilento 

Como um raio de luz crepuscular; 

Tem um mundo de dor e sentimento 

No seu languido olhar! 

 

O purissimo seio não lhe cobre 

Um manto rutillante de esplendor; 

Mas lhe brilham gentis na face nobre 

As perolas do amor! 

 

Meu anjo inspirador não se espaneja 

Aos vividos clarões do rei do dia, 

- Profundo scismador- mais livre adeja 

Na escuridão sombria! 

 

Não lhe vibra na voz o raio ardente 

Da eloquencia que os ânimos seduz: 

Co‟o flebil sôpro a viração plangente 

Suas fallas traduz! 
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Meu anjo inspirador não e enfeitiça 

Dos perfumes da rosa matutina; 

-Elle quer mais à pallidez mortiça 

Do lyrio que declina! 

 

Meu anjo inspirador é grande, immenso, 

Como um hymno de amor e de amisade! 

Vive em meu coração- profundo, intenso, 

E chama-se –Saudade!... 

 

4 de maio de 78. 
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ALICE 

(IMPRESSÕES DE LEITURA) 

 

Da rocha não golphou um jacto d‟agua... 

Que podesse reanimar-lhe a vida prestes de  

Extinguir-se!... 

JULIO VERNE (VIAGEM AO CENTRO DA TERRA).  

 

Debalde oppoz Alice resistencia... 

Não é forte em lutar contra a desgraça, 

Descora. O sentimento da existencia 

(D‟esta existencia fugitiva, escassa),  

Perde.. do mal a bruta violencia 

Cedendo; e cahe por terra- inerte massa. 

De seus labios ardentes, ressequidos, 

Já se não ouvem tremulos gemidos... 

 

A sede! a sede! pesadelo horrível!  

Quem pode reagir contra o seu domno? 

Que genio pertinaz, que animo incrivel 

Com valor nunca visto, sobrehumano, 

Resiste ao seo tormento irresistivel? 

-Fogo ateiado sobre o peito humano- 

Que calcina, aniquilla, afoga, esmaga, 

Si uma gotta vial lh‟o não apaga? 

 

Por sobre um solo asperrimo, coberto 

De pedaços de lava e de granito, 

Correra a desditosa: alli, de certo, 

Ninguem lhe ouvira o derreiro grito... 

Que foi ella buscar nesse deserto 

Ermo, tão longo assim, quase infinito? 

Ninguem o soube ao certo: e só se disse 

Que um genio singular guiara Alice... 
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Foi sem duvida o genio da tristeza 

Quem lhe guiou os passos duvidosos; 

E do abysmo fatal na profundeza 

Fez-lhe antever momentos venturosos! 

Sarcastica irrisão da natureza- 

Que se nutre de prantos amargosos, 

Esse genio fatal tocou-lhe a fronte, 

E nas trevas lhe abrio-novo horisonte. 

 

E a desgraça foi; seguio errante... 

Longe do céo, da luz, do mar, das flores, 

Caminha oscilla... cahe; prosegue ovante; 

Quebra a mudez de longos corredores, 

Que não recebem luz do sol brilhante,  

Mas o clarão de electricos fulgores.., 

-Lá bem no fundo, ó crença mal segura! 

Julga acenar-lhe em risos a ventura!... 

 

Visão bella, mas perfida solemne! 

Promessa vã do fado, a motejar! 

Na fonte de ventura, alva, perenne, 

Não póde a triste os lábios orvalhar... 

Sonhou com flores, mas tufão infrene 

As boninas rompeo-lhe, ao despertar! 

- E‟ assim que depois de longo espaço, 

Cahe Alice, de sêde e de cansaço!... 

 

Talvez bem perto della uma torrente 

Faça jorrar as aguas abundantes... 

Uns murmurios que soam vagamente 

São aos d‟agua que corre semelhantes... 

Mas não podem matar-lhe a sêde ardente 

Que lhe esbrazeia os labios dilirantes... 

-Uma fatal, granitica barreira 

Veda-lhe a fonte que sorri fagueira! 

Junho 79. 
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ANTE O CADAVER 

DE  

UMA CRIANCINHA 

“- Rosa tocada do cruel granizo- 

Cedo finou-se e no infantil sorriso 

Passou do berço p‟ra brincar no céo!-“ 

 C. DE ABREU. 

 

 

Quanto invejo, Maria, a tua sorte! 

Como é doce o aspecto da morte 

No teu puro semblante a reflectir! 

Anjo! Voaste aos paramos sidereos, 

Sem do mundo nos charcos deleterios 

A brancura da veste polluir!.. 

 

Oh! ditosa menina! Bella e pura, 

Candido lyrio de nevad‟alvura, 

Entre os goivos da morte a repousar! 

Repousa, eternamente adormecida! 

As illusões d‟esta enganosa vida 

Não poderão teu somno despertar! 

 

Ja que ainda em botão- flôr d‟alvorada- 

Foste abrir a corolla perfumada 

Entre as flores celestes lá do Empyrio; 
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Tú, que pisas da gloria o solo augusto, 

Maria! ora por mim.. que arrasto à custo 

Ao meo calvário o lenho do martyrio! 

 

Bem vês... o teu pallor não me horrorisa! 

Eu sinto que a minh‟alma sympathisa  

Co‟a mortal rigidez dos membros teos! 

Oh! quem me dera, cândida avesinha, 

Que presa às tuas azas-fosse asinha 

Minh‟alma esvoaçar aos pés de Deos. 

 

1879. 
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RECUERDO 

-Oh! minha infancia querida! 

Oh! doce quartel da vida, 

Como passaste depressa! 

F. VARELLA. 

 

 

Ai! que acerba lembrança do passado! 

Que agra saudade, lancinante, viva 

D‟esse tempo risonho e socegado 

Em que não sopram ventos rugidores!... 

Era tão linda a matta de boninas 

Onde eu vagava como a borboleta, 

Rodeada de cândidas meninas 

Ceifando as brancas flores! 

 

Tão formosas as tardes qu‟eu passava 

A‟ sombra da florída larangeira! 

A brisa sobre mim se desatava 

N‟uma chuva de petalas mimosas! 

N‟esse puro, balsamico ambiente 

Se deslisava a vida mais ligeira, 

O sol adormecia do occidente 

Nas ondas vaporosas! 

 

Volvia para casa. Então, queixoso 

O sino modulava-Ave Maria: 

E a vovosinha em tom cadencioso 

Rezava santamente... era tão bôa! 

Depois... surgia a lua branca e linda 

N‟um hoorizonte ampissimo, sereno,  

Nós iamos brincar (lembro-me ainda) 

A‟beira da lagôa. 
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Quantas vezes na praia que eu corria! 

Quantas conchinhas apanhei n‟areia! 

E o céo, o lago, e tudo me sorria 

Ao prazer infantil do pensamento... 

Era tão bello n‟agua tremulando 

A lua em mil palhetas dividida! 

Minh‟alma de creança ia cantando 

Das aguas ao lamento! 

 

Adeos! bella estação da minha infancia! 

-Criança loura em banho crystallino- 

Rosa de suavissima fragancia 

Pelas garras do tempo desfolhada! 

Carpe a rôla saudades do seo ninho: 

Eu, as florinhas que colhi outr‟ora 

Da doce primavera no caminho 

Da infancia abençoada! 

 

Adeos!... tudo passou... Resta a lembrança 

D‟esses d‟outr‟ora cândidos amores: 

Dos brincos ao luar, na noite mansa, 

Na fresca esteira, - sob os laranjaes!... 

Ai! que tristeza que a minh‟alma invade 

Ao quadro vivo do passado inteiro! 

Corre-me o pranto de cruel saudades 

Adeos!... não posso mais!... 

 

1879. 
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AO RELENTO 

 

Uma noite, meu Deos! Que noite maga! 

Como ficou-me impressa na lembrança! 

Inda parece que a minha alma alaga 

Da luz do seu luar suave e mansa! 

 

E sinto ainda a viração tremente 

Doce, macia, em tépidos bafejos 

Murmurar-me ao ouvido docemente 

Como o cicío de amorosos beijos! 

 

Em frente- o lago placido, sereno, 

Entre os braços da noite adormecida; 

Quando ao longe escutei saudoso, ameno 

Um canto de pungente melodia!. 

 

Olhei em roda; a face da lagôa 

Dormente, preguiçosa, 

Frisava levemente uma corôa 

Passando vagarosa. 

 

Ouviam-se as remadas successivas, 

Que em tom candencioso, 

Traçavam n‟agua espheras fugitivas, 

De brilho vaporoso... 
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Um passageiro só. Vulto elegante 

Altivo, genial, 

Mulher, - deusa talvez..., visão brilhante 

D‟um sonho oriental 

 

Anjo, quem sabe?.. ou pallida donzella,  

Vestal da solidão- 

Ella cantava: e a voz suave della 

Fallava ao coração! 

 

E cantava a donzella, ao som plangente 

Da lyra de marfim, 

Um canto que soava tristemente 

E que dizia assim: 

 

“Não cuides nunca que terás na vida 

Mais puro affecto, mais sincero amor! 

Por ti outr‟ora não verás, sentida, 

Gemer nas ancias de tão crua dor! 

 

Amei-te muito!.. e deste amor sublime 

Só tive em troca a feia indifferença! 

Platano altivo-não quizeste ao vime 

Ceder abrigo a tua sombra immensa! 

 

Pergunta a rosa que abrilhanta o prado, 

Ao branco lyrio que embalsama a veiga; 

Por quem meu peito bate enamorado,  

Da minha lyra quem os sons ameiga? 

 

Dize, ó fontinha solitária e triste, 

Em cujas aguas misturei meu pranto: 

Que doce nome repetir me ouviste, 

Por quem minh‟alma suspirava tanto?... 
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Oh! Sim! Eu te amo como à brisa as flores, 

Como a creança o maternal carinho... 

Estrella! Deita neste chão de horrores 

Um raio ao menos sobre o meu caminho! 

 

Mas tu me odeias qual senhora altiva 

A triste escrava que lhe deu a sorte! 

E a cada prova de affeição mais viva,  

Cruel me dás uma afflicção mais forte!... 

 

Quanto padeço, ó Deos! Do sol poente, 

Banhando a terra em languidos fulgores, 

Essa tristeza que a minha alma sente 

Avulta, cresce, às peregrinas côres!.. 

 

E qual do espaço a vastidão infinda 

E grande; e funda como o mar sem termos! 

Que sol podera acalentar-me ainda,  

Brilhar d‟est‟alma nos sombrios ermos?!.. 

 

Tú!... que jamais possuirás na vida 

Mais santo affecto, mais sincero amor! 

Por quem outr‟alma não verás partida 

Nas ancias loucas de tamanha dor!... 

 

Pallida lua que no céo alvejas, 

Triste rainha d‟esse azul sem fim! 

Brisa da noite, que subtil bafejas, 

Oh! não lhe digas q‟eu padeço assim!!.. 

 

1879. 
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MEU NOIVO 

 

Meu noivo, és muito amável, mas excentricos; 

Tens um sorrir gelado, indifferente... 

Comtudo és lindo assim: amo-te muito 

E suspiro por ti continuamente. 

 

Quando, - passada a tormentosa lide 

Em que s‟immerge o espirito cansado, 

E o pobre coração que geme afflicto 

Se adormecer n‟um somno socegado; 

 

Então, transpondo esta fatal barreira 

Que nos separa, ó idolo querida! 

Irei depor na tua fronte pallida 

Um beijo ardente, longo, estremecido!.. 

 

Minh‟alma te deseja; só tu podes 

Arrebatar-me ás mãos da desventurosa, 

Vencer as iras do tufão medonho, 

Que fez-me a noite immensamente escura. 

 

Olha: á tardinha, quando o sol no occaso 

A sua luz affrouxa doce e linda, 

Meu pensamento para ti revôa, 

Bala-me o peito uma saudade infinda! 
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Oh! Vem! não tardes! eu padeço muito,  

Minha fronte se curva, o seio chora... 

E muita vez tambem recusa o pranto 

Suavisar a dor que me devora! 

 

Ha neste mundo tanta dor pungente... 

Tanto verdugo vil d‟uma alma nobre! 

Tanta serpe a dormir por entre as flores... 

-Vaso dourado que o venéno encobre!.. 

 

Leva-me a um mundo mais formoso e puro, 

Em ti confio, sim, porque me amas! 

Eu te espero anciosa... oh! Vem ligeiro, 

Tu, meu noivo, que- tumulo-te chamas! 

 

1879. 
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A’MINHA ESTRELLA 

 

-Abre o seio de perola... transpira 

Esse raio de luz que a mente inflamma 

Esse raio de luz que ungio minh‟alma 

No meu peito derrama!- 

A. DE AZEVEDO. 

 

 

Oh! minha estrella, meu amor primeiro, 

Porque assim me fugiste?.. 

Vê: o céo de minh‟alma, em tua ausencia, 

Como é escuro e triste!... 

 

No sombrio horizonte da poetisa 

Vem scintillar agora! 

Ao quente brilho de teus raios fulvos 

Minh‟alma se vigora! 

 

Foi por ti que mais vivo no meu peito 

O coração pulsou... 

Tú me afinaste a lyra suspirosa 

Amor!.. n‟ella voou!.. 

 

Eu sei que tem o céo milhões de estrellas, 

Mil flores o jardim! 

Mas, a nenhuma estrella, a flor nenhuma 

Voltei amor assim! 

 

E‟ por ti que me fervem mil ideas 

Na fronte pensativa; 

E‟ por ti que descanta apaixonada 

Minh‟alma sensitiva! 
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E não vens dissipar da minha noite 

A umbrosa escuridade!... 

Mas, se teus bellos raios não m‟inspiram 

Inspira-me a – saudade!.. 

 

Oh! Quem jamais te offertará tão puro 

Um mundo de affeições? 

Quem sentirá ao teu suave influxo 

Mais doces emoções?!.. 

 

Um dia m‟envolveste meigamente 

N‟um doce scintillar... 

E o pobre coração- de affectos louco- 

Rendeu-se ao teu olhar. 

 

Fugiste-me depois... n‟outro horizonte 

O brilho teu fulgura... 

E o pensamento meu cansado, afflicto, 

Debalde te procura! 

 

Oh! Vem!... sem ver-te no seu céo de amores 

Desmaia a poetisa, 

Tão triste como a hora do crepusculo 

Na tarde que agonisa!... 

 

1879. 

 

 

 

 

 

 



-54- 

MINHA ALMA E’ TRISTE 

A’ MINHA AMIGA, A EXMª. SENRª 

D. AURORA CORREIA DA SILVA 

 

Dizem que ha gosos no correr da vida 

Só eu não sei em que o prazer consiste! 

No amor, na gloria na mundana lida, 

Foram-se as flores - a minh‟alma é triste!- 

C. DE ABRU 

 

 

Minh‟alma é triste como o som magoado 

De harpa saudosa que o pezar traduz: 

Qual no deserto, ao viajar cançado, 

Muda, alvejando a solitaria cruz! 

 

Minh‟alma é triste como o silvo agudo 

Que o vento geme no mangal sombrio; 

Como, em ruinas, o castello mudo, 

De luz, de flores, de calor vasio! 

 

Minh‟alma é triste como a luz do cyrio 

Quase exalando o ultimo lampejo.. 

E‟como a orphã que em febril delyrio 

As vezes sonha com o materno beijo! 

 

Minh‟alma é triste como é triste a sina 

De quem na dor a inspiração bebeu.. 

-Lyrio que, à tarde, quando o sol declina, 

Pallido e murcho para o chão pendeu! 
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Minh‟alma é triste como a debil virgem 

Cêdo vergando ao temporal da sorte.. 

Como o silencio da feral caligem, 

Que altivo impera na mansão da morte! 

 

Minh‟alma é triste como o solo ardente 

Nos invios trilhos do sertão sem nome: 

Como o soluço de uma voz plangente 

Pedindo esmola p‟ra matar a fome! 

 

Minh‟alma às vezes, - creancinha tola- 

Brinca d‟aurora com o rosado manto.. 

Brinca innocente, qual no nínho a rola,  

Depois... desata em magoado pranto! 

 

E‟ que uma rosa nos jardins da terra, 

Minh‟alma triste nem sequer colhêo! 

E‟, pois, deixando quanto o mundo encerra, 

Busca outra patria mais feliz: - o céo!.. 

 

Junho de 79. 
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PRESENTIMENTO 

 

Que tens, meo coração, que soffres tanto? 

Que intimo pezar te dilacera? 

Mais uma vez, na sorte que te espera- 

Presentes o correr d‟amargo pranto?.. 

 

Onde se aninha esse conforto santo, 

Que as dores de noss‟alma refrigera? 

Abandonou-te, accaso?.. Oh! Vida austera, 

Nua de luz, de flores e de encanto! 

 

P‟ra mim esconde o sol o seo fulgor; 

E‟ deusa do meo céo a escuridade, 

Onde só brilha a lagrima da dôr... 

 

Meu pobre coração, te persuade: 

Dita não tens nas illusões do amor, 

Nem nos teus encantos da amisade! 

 

1878. 
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N’UM ALBUM 

 

Ao teu “bouquet” opulento 

De flores da primavera, 

Quizeste que eu reunisse 

Mais uma rosa. Podera!  

 

Porventura o frio inverno 

Ostenta o calor do sol? 

Ou pode o môcho agoureiro 

Converter-se em rouxinol? 

 

Pode o ermo agreste e mudo 

Que tem só-monotonia, 

Dar da cidade os encantos, 

A ruidosa alegria? 

 

Pequeno insecto-creado 

Sob rasteira plantinha, 

Alar-se á planura immensa 

Onde se perde a andorinha? 

 

Quem vio o pallido outono 

Engrinaldar-se de flores? 

Dar a tristeza - sorrisos? 

E a morte fallar de amores? 
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Mas, se das minhas silvas 

Desabrochasse ainda 

Uma florinha linda 

Agreste muito embora; 

Uma bonina branca, 

Ou malmequer dourado, 

Formoso, perolado, 

De lagrimas d‟aurora; 

 

Aqui de certo fôra 

A pobresinha inculta 

Modestamente occulta 

Das outras na fileira.. 

Que ao pe d‟altiva dhalia 

O musgo reverdece, 

E o vime também cresce 

A„ sombra da mangueira! 

 

Mas, ai! da flor sonhada  

Colhi só o desejo, 

Ao tepido bafejo 

D‟um raio de alegria! 

Por isso no teu album 

-Canteiro de açucenas- 

Meu nome deixo apenas 

- Signal de sympathia! - 
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BEM VINDO! 

Eu quis antecipar-te um canto ameno 

- Pedaço de alegria- em graciosas 

Palavras de affeição; 

Banhadas do frescor puro, sereno, 

Que unge as flores gentis, bellas rosas 

Da veiga- coração! 

 

Eu fui pedir a fonte - as harmonias, 

À primavera – os lyrios perfumados, 

- Bellezas, ao luar; 

Á mocidade – doidas alegrias,  

Ás avesinhas – murmuros trinados 

E perolas – ao mar! 

 

Para inspirar a minha pobre lyra 

Um canto de prazer que te dicesse: 

-Bem vindo, irmão! 

Mas.. na minh‟alma só a dor suspira... 

No meu triste jardim já não floresce 

A rosa da illusão! 

 

Por isso dou-te.. um threno de amargura 

N‟este pallido lyrio estiolado 

Aos gêlos do soffrer! 

Bem vindo!.. Um doce riso de ventura 

Illumina-me o labio descorado, 

À dita de te ver! 

 

9 de Março de 1888. 
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CANTA 

 

Ai! quantas vezes, ó triste 

Esse teu saudoso pranto 

Desafogaste no canto! 

C. CASTELLO BRANCO. 

 

O‟ minha lyra saudosa, 

Lyra do meu coração, 

Desata a voz maviosa 

Aos echos da solidão! 

 

Canta a luz amortecida 

Do sol que ao tumulo desce, 

Quanta magoa dolorida  

Meu coração ennoitece! 

 

Quanta urze, quanto espinho 

Ao longo disseminados 

Do meu deserto caminho 

Ferem-me os pés magoados! 

 

Eu sou a folha do outono 

Que o vendaval arrancou, 

De cujo triste abandono 

Ninguem se penalísou! 

 

D‟este horizonte a belleza, 

D‟estes céos a vastidão, 

Aves, flores, natureza 

Enchiam-me a solidão! 
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E se uma dor pequenina 

Annuviava-me o rosto, 

Traziam-me a medicina 

Que me curava o desgosto. 

 

Hoje.. mudança funesta! 

-Pelo prisma da tristeza, 

Não leio um hymno de festa 

No livro da natureza! 

 

Oh! minha lyra plangente, 

Lyra do meu coração, 

Soluça doridamente, 

Pranteia na solidão! 

 

Penosa como a lembrança 

Gravada sobre uma lousa, 

Minha mais bella esperança 

Sob os cyprestes repousa! 

 

Do lento morrer do dia 

Na universal pallidez 

Eu leio a melancolia 

Do meu destino... talvez! 

 

Oh! minha lyra saudosa, 

Lyra do meu coração! 

Desata a voz maviosa 

Aos echos da solidão! 

 

Fevereiro de 88. 
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FLOR DA AMISADE 

 

A UM POETA 

-Pede cantos aos ledos passarinhos 

Pede clarão ao sol, perfume às flores, 
Mas não peças à tyra abandonada 

Um alegre cantar! 

 

G. DIAS. 

Tú pediste ao outono descorado 

Uma rosa gentil da primavera; 

E o triste, nú, de flores despojado, 

Dar-te a – rosa gentil- em vão quizera! 

 

Em teu olhar – aurora sorridente- 

Do genio a chamma lucida fulgura, 

Que em meu olhar pousando complacente 

Vio- estrella de luz – na sombra escura. 

 

Tal a aurora do céo da rosea taça 

Aureas gottas na terra derramando, 

Ao veio triste que nas selvas passa 

Abrilhanta, constella o miserando! 

 

Mas, depois vem a noite, noite umbrosa, 

Sem luz de estrella ou raio de luar: 

Que do crystal da lympha suspirosa 

Onde banhou-se o sol, ao despontar? 

 

Minh‟alma é como a pomba fugitiva  

Que debalde na terra busca o ninho: 

A sua irmã, se a teve, ingrata, esquiva, 

Ha trocado por outro o seu carinho.   
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Versos! não fiz, não sei. Alcyon gemente 

Sob as frias lufadas do oceano, 

Como pode subir – aguia potente- 

Fitar de perto o sol meridiano? 

 

A minha musa é filha da tristeza, 

Irmã da desventura e da saudade; 

Como o cardo que cresce na deveza, 

Não orna o peito à loura mocidade! 

 

Ultimo som d‟um cantico saudoso, 

Trazido pela aragem vespertina, 

-Ultimo raio de luar choroso 

Que se afoga na vaga neptunina! 

 

Porque pedes-me versos? Tú, poeta, 

És quem bebe na fonte inspiradora; 

Ao teu claro horizonte alonga a méta 

A gloria, que te acena seductora! 

 

És moço e sonhador: no teu caminho 

A verde murta os ramos entrelaça; 

Se magoar-te o pé occulto espinho, 

Prosegue,- que o valor vence a desgraça! 

 

Mas, se quizeres purpureas rosas 

Alheias, aspirar o doce aroma, 

Deixa as sarças agrestes, espinhosas, 

Onde apenas o cardo, a urze assoma! 

 

Ha tantas flores no jardim da vida 

Desabrochando ao sol da mocidade!! 

Colhe-as, poeta emquanto - agradecida- 

Eu te ofereço a – rosa d‟amisade! – 

 

1886. 
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INNOCENCIA 

 

Tem quatro primaveras Angelita: 

E atraz de borboleta muito alvinha 

Corre, corre, a gritar: “ai, tão bonita!” 

Vou pegal-a, mamãe, é minha!é minha!” 

 

“Vem minha negra!” e estendeu-lhe a mãozinha; 

Mas, a esquiva fugio...e a pobresita  

No afan de a seguir, cahe, coitadinha.. 

Magoando, na queda, a cabecita. 

 

Eil-a desata em choro desabrido: 

Rociado, gentil botão de rosa, 

Não é tão fresco assim, recemcolhido! 

 

Acode a mãe sollicita, amorosa; 

E c‟um suave beijo, estremecido, 

Enxuga-lhe a carinha lacrimosa! 

 

1888. 
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TOTA PULCHRA 

Não é tão bello o sonho alvinitente 

D‟uma creança loura, adormecida, 

Brincando-lhe nos labios de innocente 

O doce nome das mamã querida; 

 

Como formosa e pura, à luz da vida 

Brota, de Deus n‟um riso complacente, 

A flor divina dos jardins do oriente, 

Desde os primeiros tempos promettida! 

 

Passam os annos que a ventura enflora: 

Vem, do Calvario após a desventurosa, 

- A dor, o lucto, a noite sem aurora... 

 

Lucido espelho de sua alma pura – 

Nenhum martyrio aquella Flor descora, 

Não lh‟emmurchece a matinal frescura!... 

 

1888. 

 

 

 

 

 



 

 

-66- 

13 DE MAIO 

No céo da minha terra, azul, formoso, 

Pleno de luz de mystica pureza, 

Mais um astro fulgura luminoso 

Radiante de esplendida belleza! 

 

Surgio à voz da inclita Princesa 

Em cujo seio pulsa, generoso, 

O coração da patria; - a sã nobreza 

Do Brasil redimido e glorioso! 

 

Rasgue-se à História a pagina sangrenta: 

A‟ escravidão miserrima, odienta, 

Sôa afinal a derradeira hora! 

 

Vence a causa do Bem, mas sem horrores; 

Ergue-se bella entre canções e flores 

- 13 de Maio- a redemptora aurora! 

 

13 de Maio de 88. 
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A PRIMEIRA LIÇÃO 

Ha só tres primaveras que, nascida 

Laura, - o carinho, os mimos da mamã, 

Enche o paterno lar d‟encanto e vida,  

Como “à flor o rocío da manhã. 

 

A bonina dos campos, - sua irmã, 

A borboleta azul, - sua querida, 

Os nenês de borracha, - eis só a lida 

Do seu pensar, eis todo o seo afan. 

 

Trouxe-lhe o pae, um dia, um livro lindo, 

Um “Alphabeto d’Ouro”, e o anjo, rindo: 

“Ensina-me a lição!” pede ao papá. 

 

Volve após n‟um transporte de ventura, 

E diz à mãe, que chora de ternura: 

“Olha, mamã, - eu já conheço o “A”..” 
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CARIDADE 

 

(PELAS VICTIMAS DOS TERREMOTOS DE ESPANHA) 

 

Quando ella abrindo a mão real, munificente, 

Cumúla de seos dons os pobres malfadados, 

Os grandes corações dilatam-se... banhados 

N‟um‟aura de prazer, suave, docemente! 

 

E‟ ella a mãe dos tristes, o anjo do indigente; 

Dormem no seo regaço da sorte os desherdados: 

Qual da terna rolinha os filhos implumados, 

Sob as azas da mãe, no brando ninho quente... 

 

Vós, bahianos, sabeis-lhe o nome peregrino; 

Que, escripto em vossos peitos, esplende tão divino 

Do sol do bemfazer aos raios estivaes! 

 

Dae, dae prompto socorro à desditosa Iberia: 

O triste pranto enxuto à pallida miseria 

Reflecte em vós o brilho de auroras immortaes! 

 

1885. 
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ALVORADA 

 

O sol formoso e risonho 

Dourando a orla da serra, 

N‟um beijo acordára a terra, 

De bello e plácido sonho.. 

 

Do ninho feito de amores 

Solta a pequena Angelina, 

Como rosa matutina 

Desbrochando entre verdores! 

 

Pousado em debil raminho, 

Canta alegre o passarinho 

Sua cantiga louçã; 

 

Tudo se anima e se inflora: 

E cada gotta d‟aurora 

Reflecte o sol da manhã! 
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NOCTURNO 

 

A bella tarde finda.. 

O sol – poente desce.. 

A noite surge, cresce 

A escuridão infinda.. 

 

A rosa branca e linda 

Na veiga empallidesce.. 

Talves vida lhe desse 

O sol n‟um beijo ainda? 

 

Oh! não! A noite em meio, 

Arranca-lhe do seio 

O ultimo perfume! 

 

Assim cruel saudade 

Me rouba à mocidade 

O fugitivo lume!... 

 

1887. 
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AS ROLAS 

N‟uma toada canora, 

N‟um dueto harmonioso, 

O meigo par amoroso 

Saúda o romper d‟aurora. 

 

E la vae, caminho fora, 

Voando sempre afanoso, 

Té que o vulto gracioso 

D‟um ramo os detem agora.. 

 

E‟ que do ramo florido, 

Entre as folhas escondido, 

Pende, balança-se um ninho.. 

 

E lá fundo – mimosa 

Gotta de orvalho na rosa – 

Alveja o primeiro ovinho! 

 

1888. 
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UM VOTO 

À MINHA AMIGA M... 

“Amor! – murmura o mar nos seos queixumes. 

Amor! – repete-se a terra n‟um sorriso!” 

C. DE ABREU. 

 

Teo virgem coração se agita pleno 

D‟um sentimento vago de ternura... 

Como da noite a flor abre ao sereno, 

Abrio-se ao sol do amor tu‟alma pura! 

 

Teo espirito vaga além... n‟altura, 

Longe do mundo, - o lodaçal terreno; 

Bebes, sorrindo, a taça da ventura, 

Sem receiar a gotta de veneno! 

 

Como é formosa a mocidade, crente, 

Affagando as promessas da esperança 

N‟um sonho doce, virginal, ridente! 

 

Deos te faça feliz, gentil creança! 

Não te pertube o sonho de innocente 

Nem si quer o pungir d‟uma lembrança! 

 

Maio de 1888. 
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CELESTE 

A‟ EXMª SENRª 

D. LUIZA AMÉLIA DA CUNHA CHAVES 

Tem o mimo gentil das sensitivas, 

O perfume balsamico das rosas, 

E o tom suave das manhãs estivas 

Na maciez das folhas velludosas. 

 

Tem a côr das graciolas formosas, 

E a longa duração das semprevivas, 

Mas, entre as flores do jardim nativas, 

E‟ qual flor das espheras luminosas. 

 

Conheces esta flor, minha amigainha? 

Não a cultivas, chara Luizinha, 

No jardim do teu puro coração? 

 

Onde cresce, virente, perfumada, 

Por tuas mãos mimosas orvalhada? 

- E‟ a celeste flor, - da Gratidão!.. 

 

1888. 
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DESILUSÕES 

Á MINHA AMIGA 

D. MARIA LUCIA 

- E agente fica, entre abismado e louco, 

Cheio de espanto e de tristeza e dó 

Ao ver que o pó era aquelle oiro há pouco, 

E ao ver que o oiro era somente ... pó. – 

QUEIROZ RIBEIRO 

 

Ao longo dos caminhos da existencia 

Crescem as vezes perfumadas flores: 

Na doce quadra azul da adolescencia 

Brotam formosos, candidos amores. 

 

Mas os espinhos da sombria estrada 

Afogam tanta vez as flores bellas! 

Dos desenganos à cruel nortala, 

Morrem no peito as affeições singelas.. 

 

Então da muda estrada tortuosa 

Nem canto d‟ave quebra a solidão! 

-Como não vibra a lyra desditosa 

-Plena de amor- dulcissima canção! 

 

E a gente se entristece ao ver as flores 

Foram-desfeitos sonhos virginaes... 

E ao ver que os sonhos dos gentis amores 

Foram apenas – rosas ideaes!.. 

 

1888. 
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MIMO DO CÉO 

Dentre as flores que consêrvo 

Como lembrança querida, 

E‟esta a flor escolhida, 

Que guardou meu coração: 

Traduz passageiro affecto; 

Mas tão puro, tão suave! 

Como o gorgeio, d‟um‟ave 

Das matas na solidão!.. 

 

Ha no livro da existencia 

Por mais sombria, trevosa, 

-Uma pagina mimosa 

Bella, nivea, assetinada.. 

Onde um bom anjo formoso 

-Commovido, palpitante – 

Grava um poema brilhante 

N‟uma estrophe perfumada! 

 

Assim foi! No pobre escrinio 

Das minhas gratas lembranças 

Cahio- flor das esperanças- 

Esta flor- d‟alva serena.. 

Da taça d‟ouro d‟um anjo, 

Que pousou na terra –breve, 

Qual borboleta de neve 

No cálix d‟uma açucena! 
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Mas a essencia de su‟alma 

Na linda flor embebida, 

Mais formosa e mais querida 

Tornou-a ao meu coração! 

Por isso eu amo-a! Não teve  

Para mim occulto espinho: 

Voto-lhe todo o carinho 

D‟uma sincera afeição!.. 

 

1888. 
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QUATORZE ANNOS 

 

AO ESPERANÇOSO JOVEM 

ANTÔNIO J. ALVES DE FARIAS 

 

Quatorze annos n‟essa fronte airosa 

Que abre ao talento proporções gigantes, 

São-primavera a se adornar, vaidosa, 

De novas graças, novos dons brilhantes! 

 

Quartorze annos de innocente vida 

No casto ninho do materno amor, 

São-verde planta no jardim crescida 

Bebendo aos sorvos-matinal frescor! 

 

Quatorze annos são a luz suave, 

Que o sol precede, quando o dia vem, 

Alegres trinos do gorgeio d‟ave, 

Que o vôo alçando vai pousar além! 

 

Quatorze annos são o riso, a creança, 

O sol de fogo, as virações subtis.. 

Prisma dourado, de belleza immensa, 

Bordando a vida de vernal matiz! 

 

Quatorze annos são purpúreas cores 

De leve nuvem por um céo brazileo; 

Lyra inspirada, que modula amores, 

Em doces carmes de formoso idyllio! 

 

Quatorze annos! – sonho azul mimoso 

Emquanto o anjo da innocencia vela! 

-Seja-te a vida de perenne goso, 

Terás saudade d‟essa quadra bella! 

 

1882. 
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OUTR’ORA E HOJE 

 

Outr‟ora o lago azul, as lindas flores 

Meu coração amou com devaneio. 

Era o meo céo de nuvens multicores, 

-Serena a paz dormia no meu seio!.. 

 

Hoje.. a tarde, o luar, -lyrios e rosas, 

Não enchem de minh‟alma a solidão.. 

E‟ o meo céo- de nuvens procellosas, 

- Fugio-me a doce paz do coração. 

 

1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-79-  

 A INNOCENTE FILHINHA 

DE MINHA AMIGA 

 

Abrindo as azas candidas no espaço, 

Mais um anjinho ensaia vôos seos: 

Desce à escura morada o corpo lasso, 

Sobre o espirito livre aos pés de Deos! 

 

És tu, Auta innocente, és tu que assomas 

No céo, como na terra o sol formoso! 

- Brancas flores do val! Sagrae-lhe aromas, 

Festeijei-lhe o triumpho esplendoroso! 

 

1878. 
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A LUA 

O‟ lua! Ó deusa 

Da etherea altura! 

No azul celeste 

Brilha, fulgura! 

 

A selva, o lago, 

Vem argentando, 

- Meus pensamentos 

Acalentando. 

 

Nos castos seios  

Das flores bellas, 

Deixam teos beijos 

- Chuva de estrellas! 

 

Dize-me, ó lua: 

Porque – tão linda, 

Nos moves n‟alma 

Tristeza infinda? 

 

Qual sinto agora 

Doce e profunda,  

Que d‟almo pranto 

Meo rosto innunda..  

 

Dizem que a face 

Torna patente 

Imos affectos 

Que o peito sente: 

 

Do mago rosto 

Na palidez 

Dirás-pezares 

De amor, talvez?.. 
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Tão só e triste 

No immenso espaço! 

O mar te cinge 

N‟um longo abraço. 

 

Em cada vaga 

Crespa, ondulante, 

Brilha um retrato 

Do teu semblante. 

 

Quero seguir-te 

Vagando atôa... 

Presa à teus raios 

Minh‟alma vôa! 

 

Da noite em meio, 

Na solidão, 

A ti segreda 

Meu coração. 

 

Oh fada branca 

D‟ermo jardim, 

Quem te não ama 

-Formosa assim? 

 

Da minha infancia  

Nos dias lêdos, 

Já eras sócia 

Nos meus fólguedos. 

 

Cresci: amei-te 

Como amo os céos, 

O mar, e tudo 

Que exprime-Deus! 

 

1882. 
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AVE MARIA 

Como é solemne e grave no meio 
das nossas mattas a hora mysteriosa 

do crepusculo, em que a natureza 

Se ajoelha aos pés do creador para 

Murmurar a prece da noite! 

 

JOSÉ DE ALENCAR. (Guarany) 

Como amigo que parte as longes terras, 

Mudo, triste, sombrio, alanceado 

De profunda saudade, - “elle” se ausenta... 

Não lhe humedece a face brando orvalho, 

- O consolo das lagrimas desdenha! 

Que o rugir da paixão, o travo acerbo 

D‟amarguras crueis-veneno d‟alma- 

No gotejar das lagrimas escorre... 

E cada baga accende uma esperança 

No frio seio da illusão que morre!.. 

 

A sombra cahe do pincaro dos cerros 

Na velhudosa grama da planicie: 

Nem um pipilo d‟ave na floresta! 

Sob as azas maternas acolhida, 

A rola implume brando somno dorme. 

A nivea flor olente da campina 

-Lindo esmalte de planta graciosa- 

Entre as nevoas da noite mal avulta, 

Como branca vestal, pallida virgem 

N‟uma visão de anthiste fervoroso, 

Ou sonho de poeta enamorado! 

Tal a hora em que o “Dia” afflicto volve 

De dar saudoso adeus à natureza... 

Hora inefável, mystica, sublime 

De amor, de poesia e de tristeza!.. 
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Adeus! Adeus!...immensamente grande 

Como o céo debruçado sobre os mares, 

Idealmente bella como a lua 

Envolvendo n‟um beijo a terra toda, 

-Essa palavra só vale um poema, 

Um poema de amor e de ternura! 

Feliz! quem volve as paginas setineas 

D‟esse livro ideal: quem compreende 

Essas estrofes intimas, gravadas 

Na doce azul d‟um sentimento puro! 

Esses sentidos, maviosos carmes 

De dor deliciosa repassados!... 

Ha no fundo do calix d‟amargura 

Um “que” de doce: o cruciante espinho 

Deita na chaga um balsamo que cura!.. 

 

Hora do adeus! Mimosa do poeta, 

Melancholica e meiga, à dor propicia! 

Quem há ahi na vida- ermo de affectos, 

Tão positivo, que uma vez ao menos 

Lhe não sagrasse um pensamento intimo! 

Que não sentisse-no voar da brisa- 

O manto affago, o som caricioso  

Da voz querida d‟um amigo ausente?... 

 

Quantas vezes n‟essa‟hora amargo pranto 

Tem-me orvalhado a face docemente!.. 

 

O‟ noite! terna mãe dos desgraçados! 

És compassiva e boa; em teu regaço 

A formosa innocencia occulta os mimos, 

A immerita desdita occulta os prantos, 

Que convertes em perolas algentes 

Para dascerem pela madrugada 

Em orvalho de luz sobre a campina: 

Eu te bemdigo, ó noite , boa amiga, 

Confodente fiel de magoas tristes.. 

Mas... sob as dobras do teu manto augusto. 
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Tambem occultas o escuro vicio, 

Tambem o crime- inconsciente- guardas! 

Eu te lastimo, cumplice do erro! 

E amo e canto a hora peregrina 

Que te procede, de tristeza doce, 

Breve como o sorriso da orphandade, 

Meiga como a esperança... a virgem loura 

Que suavisa os prantos da desdita 

Hora sem luz de sol, quando a incerteza 

Em cada cousa sente-se, palpita!... 

 

Em quanto passar rapida  

No areial da vida, 

Sê tu, hora querida, 

A minha inspiração! 

 

Desdobra-me nos hombros 

A clamyde funerea, 

Eu vejo – luz etherea 

Na tua indecisão! 

 

 

Esparze-me no seio 

Teus goivos e martyrios, 

Saudades, rôxos lyrios, 

De casto e brando dor. 

 

Eu quero - occulto o rosto 

Na tua trança escura, 

Sonhar, talvez, - ventura 

Fallar talvez-de amor. 

 

De amor!.. eu amo a aurora 

Chovendo luz dourada 

Na flor avelludada, 

Na relva da campina: 
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E quero mais ao brilho 

Fluindo docemente- 

Da lua decrescente, 

Da estrela vespertina! 

 

Por isso à rosea aurora, 

Ao dia esplendoroso, 

Prefiro o nebuloso 

Clarão d‟Ave Maria... 

 

Quando furtivo e manso 

O coração me invade 

Um mundo de saudade 

Em sonhos de poesia! 

 

Crepusculo da tarde! raios tremulos 

Do sol no occaso em fogo, enrubescendo 

A superficie da lagôa mansa! 

Bater d‟azas de timidas gaivotas 

Buscando o pouso.. Notas indistinctas 

Das florestas no seio volitando! 

Plangente, grave som “d‟Ave-Maria” 

Perdido ao longe.. Emanações da selva, 

Flores esparsas ao sabor do vento 

Sobre o tapiz da relva branquejando! 

Tudo que chora, que esmorece e finda, 

-Brilhe, adeje, murmure, anceie e passe; 

Mas n‟um beijo de amor, unja-me a lyra!. 

Em quanto, como o cysne moribundo, 

Seu derradeiro canto ella suspira!... 

 

Coqueiro Secco, - 86. 
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SCISMANDO 

A MEU CHARO IRMÃO 

OLYMPIO AUGUSTO 

-A cansada phantasia 

N‟esta triste escuridade 

Entregando se a saudade 

Principia a delirar.. – 

S. ALVARENGA. 

 

Lembro-me agora d‟essa quadra linda 

Da primavera, - da estação formosa, 

Quando em meus labios desbrochava ainda 

Uma risada franca e sonorosa! 

 

Meu espirito o vôo desprendendo 

N‟esse campo ideal da phantasia, 

D‟outr‟ora as murchas flores resolvendo, 

Sonha um perfume, - um raio de alegria! 

 

Visões da infancia! anjinhos graciosos, 

Por entre os lyrios, sobre as sensitivas... 

Dias de amor primaveris, ditosos, 

Que o tempo leva em phases sucessivas! 

 

Tudo... tudo me occorre ao pensamento! 

E a luz do sol n‟occaso vacillando, 

O céo, o lago, a flor, o debil vento 

De saudades me falla suspirando! 
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Oh! minha mãe! recordação dulcissima! 

Quando surges-me - grande, enorme, calma, 

Tudo se esvae... tu ficas, suavissima 

Enchendo a vasta solidão d‟es‟alma! 

 

Comtigo a dor se desafoga em prantos: 

E geme e chora e canta, entrestecida, 

D‟harpa divina dos affectos santos 

A nota mais suave e mais sentida!... 

 

Elo d‟essa dulcissima cadeira 

Que ao lar nos prende, teu amado vulto 

Mais na minh‟alma uma saudade ateia, 

- Pungente espinho no meu seio occulto! 

 

E meus irmãos co‟um riso purpurino 

Sorriem-me na tela do passado... 

E sou quasi feliz! .. sonho divino, 

Si o despertar não fosse amargurado! 

 

Desponta um novo dia. A natureza 

E‟ sempre a mesma, - bella, esplendorosa 

Na face azul do céo tanta pureza, 

Tanto aroma no cálice da rosa!... 

 

Mas, a flor dos meus sonhos de creança, 

A minha flor azul, cedo pendida, 

Não mais ao bofejar d‟uma esperança 

Ha de erguer a carola esmorecida! 

 

Fevereiro -1887. 

 

 



-88- 

A’ SOLIDÃO 

- E‟ então que para elle ha unica- 

mente uma vida real – a intima; uma 

linguagem intelligivel- a do bramido 

do mar e do rugido dos ventos; unica- 

mente uma conveniencia não tramada de  

perfídia – a da solidão –  

A. Herculano. 

 

Amavel companheira do infortunio, 

Meiga socia de amor não venturoso, 

Doce amiga fiel de quem padece! 

A estas horas, quando as minhas penas 

Bebem allivio no teu seio brando 

Feito de mel de compaixão divina, 

Eu quero, ao som da desditosa lyra, 

Terno sagrar-te mavioso canto; 

Que santa gratidão me afina as cordas, 

E minh‟alma com ellas vibra unisona! 

 

Inda no viço dos primeiros annos, 

Quando apenas transpunha, descuidosa, 

Da vida os areboes, - amou minh‟alma 

Tua serenidade merencoria, 

Esse encanto ideal, esse attractivo 

Mysticamente bello, que povoam  

De anjos e genios o vasio espaço! 

Então, - comtigo a sós, - nas minhas scismas, 

-Lago azul onde candida vogava 

Da phantasia a pomba alvinitente- 

Quanta chimera me sorrio fagueira, 
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Formosa como a aurora primitiva 

Dentre os dedos de Deos surgindo pura! 

Como o sorrir de adormecido anjinho 

Tendo ainda entre os labios nacarados 

O branco seio túmido materno! 

 

Foi sonho cor de rosa! aureolado 

Por edenica luz, doce fluindo 

Da mocidade em flôr nas brancas flores! 

Foi poema de amor, - cujas estrophes 

Gravaram-se nas paginas alvissimas 

Das petalas dos lyrios perfumados! 

Um mundo de innocencia e de bondade 

De pureza e de fé.. Mas tudo findo... 

Tudo é findo, meu Deos! Existe apenas 

Indelevel perdura no meu seio 

 Teu doce culto, ó solidão amiga, 

Amável companheira do infortunio 

Confidente fiel dos meus pezares! 

 

Só tu possues o magico segredo, 

A de condão varinha milagrosa 

Com que aos olhos do mortal miserrimo 

- Turvos do prantear-lhe descortinas 

Belleza tal que o restitue à vida 

E lhe cala no peito as amarguras! 

Tu inspiraste de minha harpa os threnos, 

Orvalhaste de amor meus tristes cantos, 

Propicia ao sem ventura! repercutem 

De minha dor os echos no teu seio.. 

Minh‟alma agradecida a ti se eleva, 

Minh‟alma agradecida em ti s‟expande! 

Por entre as vozes perfidas, mentidas, 

Da lisona fallaz que se disfarça 

Co‟as roupagens da candida amisade, 

Eu ouço a tua voz chamar-me doce.. 

E desejo-te e corro palpitante 

De tua voz à vibração querida! 

A lua melacolica e silente 
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Com duvidosa luz banhando os ermos, 

A rola que soluça tristemente 

Na dura ausencia do querido esposo, 

A rosa dos jardins que pende murcha 

Ao bofejar d‟aragem vespertina, 

Tudo tem mais poesia e mais tristeza 

Da solidão no seio abençoado! 

 

Nas horas do infortunio, quando as fezes 

De amargo calix travam-me nos labios 

E pena e dor, saudade... todo o bando 

D‟essas tetricas aves desdita 

Sobre a minha cabeça adejam torvas, 

-Então as minhas queixas magoadas 

Sem coração amigo onde s‟expandam, 

Sem mel que o travo acerbo lhes corrija 

Deponho, ò solidão, no teu regaço, 

Porque subam a Deos com mais presteza! 

E no seio Infindo derramadas, 

Da Divina Essencia compassiva 

Possam trazer ainda às minhas trevas 

Uma gotta de luz... ao triste ermo 

Um bocado de amor que me conforte 

E faça reviver minha esperança!.. 

 

1887. 
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TEMPESTADES 

AO ILLMº SNR. 

DR. RAIMUNDO DA FONSECA 

 

Corre o tempo veloz... e em suas azas 

Não me traz ao soffrer um lenitivo!.. 

A dor – o monstro – m‟esbraveja n‟alma 

Qual masthodonte rude, primitivo! 

 

Meu Deos! Senhor meu Deos! Deixai que jorre 

Dos olhos meus a lympha amarga e quente 

O coração calcina-se no peito, 

Si as lagrimas não correm livremente! 

 

Que me valera apparentar socego, 

Por um esforço masculo, titanico 

Si taes mostras de gelo no meu rosto 

Foram quaes cinzes sobre o solo islandico? 

 

Si- náufraga infeliz no mar da vida- 

De um plumbeo céo no hosizonte escuro 

Nem uma estrella me illumina ao menos 

As urzes, no caminho do futuro? 

 

Tú só, meu pranto, - pallido santelmo- 

Brilhas na treva d‟essa longa noite! 

Sinistra luz que “unica” affrontaste 

Das lufadas do norte o duro açoite! 

 

E comtudo houve um tempo em que, ditoso,  

- Como o cysne cortando as ondas mansas, - 

Meu batel deslisou n‟um mar de rosas, 

- Pomba dormente em ninho de esperanças... 
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Desfez-se a noite em orvalhadas puras, 

As brizas manhã passaram rindo, 

Eu deixava... me ir.. como a creança 

No regaço materno vai dormindo! 

 

E assim correu, correu, suave e manso 

Do meu batel o deslisar tranquilo; 

Até que um dia.. eu vi! era tão linda! 

-Eu não sabia que era a morte aquillo! 

 

Visão formosa! O luminoso rastro 

Tantas scintillas sobre o mar deixava! 

Sob um véo roçagante, azul, amplissimo, 

Formas talvez divinas occultava.. 

 

Em seus olhos escuros como a noite 

Tinha attracções de abysmo, inconscientes.. 

Brilho de estrella, e a mansidão suave 

Dos olhares das pombas innocentes! 

 

Então minh‟alma, desatando os vôos 

Ao bafejar das auras matutinas, 

Quis ver de perto essa visão donosa 

Que emergira das aguas crystallinas! 

 

E voou para ella: como vôa 

Do sabiá no mavioso trillo 

A nota mais sentida e mais chorosa 

- Eu não sabia que era a morte aquillo!.. 

 

Presa de encantamento indefinivel, 

- Como n‟um sonho de ineffavel gôso,- 

Todo o céo de minh‟alma irradiava 

N‟um palpitar de estrelas luminoso! 

 

Perto, tão perto da visão sublime! 

Jorrava luz o seu olhar tranquillo.. 

Eu, encantada, ia bebel-a aos sorvos, 

E não sabia- que era a morte aquillo!! 
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Subito, as furias todas que se escondem 

Do elemento pérfido no meio, 

Sobre o fraco batel cahem rugindo.. 

-Na voragem, a morte abrio-lhe o seio!... 

 

E a donosa visão? Se dissipara, 

Qual no deserto a fonte mentirosa, 

Quando n‟ella a pousar ardentes labios 

A caravana corre, sequiosa!... 

 

Mas, eu vi-lhe no olhar fulgor satanico, 

No labio riso, - mofador, tranquillo.. 

Funda amargura lacerou meu peito, 

-Eu já sabia era a morte aquillo!... 

 

E soffro ainda!.. a dor.. maldita serpe –  

Crava-me n‟alma o dente viperino... 

Qual Prometheu- à rocha do infortúnio 

Encadeiou-me a força do destino! 

 

Meu Deos! Senhor Meu Deos! dêixai que jorre 

Dos olhos meus a férvida torrente! 

O coração estala-me no peito, 

Si não correr-me o pranto livremente!.. 

 

Mundahu-Meirim, 1878. 
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PARALLELO 

Muitos dias passaram... à primavera olente 

Seguio-se o frio inverno, - a imagem da tristeza; 

Não vem a passarada, em trinos, ledamente, 

Saudar o sol que nasce: é muda a natureza! 

 

E‟ tudo assim na vida! Ás auras da bonança 

Succede tanta vez a tempestade escura! 

- O riso que traduz um hymno de esperança, 

A‟ flor dos labios morre, em ondas de amargura!... 

 

1878. 
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DESALENTO 

Mon coeur est plein-je veux pleurer! 

LAMARTINE. 

- Meu Deos! eu soffro muito! .. Uma esperança 

Não vem sequer acalentar-me as dores 

Do pobre coração! 

Arrebatou-m‟a o vento do infortunio, 

Como florinha tenra desfolhada 

Nas azas do tufão! 

 

Acorda um bello dia: o sol formoso 

De viva luz innunda a terra toda, 

O céo é- puro anil! 

Ledas aves descantam docemente, 

Desabrocham mil flores odorosas 

De perfume subtil! 

 

Vem após radiante de bellezas, 

Da viração serena entre os affagos, 

A tarde cor de rosa; 

D‟entre as sombras da noite americana 

Desponta a lua: nos christaes da fonte 

Espelha-se formosa! 
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Mas.. que m‟importa a pomba deslumbrante 

Que ostenta a natureza- hymno da terra 

Saudando o creador?! 

Si ante a sua grandeza eu me arrebato, 

Do enthusiamo ardente o santo fogo  

Apaga-se.. na dor! 

 

E‟ que a minh‟alma é triste como a fonte 

Que serpeia gemendo entre os espinhos 

Do bosque solitario... 

Si o coração no peito bate ainda, 

A vida arrasta como um lenho enorme 

Ao cimo do Calvario!.. 

 

1879. 
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COQUEIRO SECCO 

Vai deschindo a tarde. O sol formoso 

De nuvens purpurinas cortejado, 

Descendo vaccillante.. 

E além... além, da fimbria do horizonte, 

Ergue-se o vento-sul impetuoso, 

Terrivel, sybilante! 

 

Do lago azul na face s‟ennovelam 

Alvas marêtas, reluctando em balde 

Do Noto á prepotencia: 

E na lucta que insana recrudesce 

Eu vejo a imagem da procella indomita 

Nos mares da existencia!.. 

 

E mais e mais de Phebo moribundo 

O brilho empallidesce... á terra envia 

O beijo derradeiro.. 

Côa-me n‟alma a tinta do crepusculo 

Saudades da ventura, - fugitiva, 

No mundo traiçoeiro!.. 
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Passa o ultimo bando das gaivotas 

Scindindo os ares mansamente, acordes, 

Por cima da lagôa; 

Ellas saudosas vão buscando o ninho; 

Meu espirito as segue, - abstrahido-, 

Com ellas vae atôa!... 

 

D‟entre as cortinas do virgineo leito, 

Na opposta margem da lagôa inquieta 

Agora surge a lua; 

- Chorosa noite que perdeu o esposo- 

Tinge-lhe a face a pallidez da morte, 

Divaga louca e nua!... 1881. 
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MEO IDEAL 

Meu ideal de amor é branco e louro 

Como o doce raiar da luz primeira; 

Não lhe orna a fronte uma corôa d‟ouro, 

Mas, da cândida flor de larangeira. 

 

Tem na veste singela e roçagante 

O albor da neve, a candidez do lyrio; 

Ha um que de suave e de fragrante 

Nas seus lábios que falam só do empyreo! 

 

Tem nos olhos rasgados e formosos 

Da innocencia a luz, do céo a cor: 

Da sua lyra sons harmoniosos 

Jámais cantaram um profano amor! 

 

Meu ideal d‟amor – pomba de neve – 

Seu ninho fabricou entre açucenas, 

O mundo é torpe e vil; mas não se atreve 

A manchar-lhe no lôdo as brancas pennas!... 

 

Como vonce às espumas neptuninas 

Branca nuvem gentil nas plagas cerulas, 

Como estrellas do céo, adamantinas, 

Vencem no brilho de Ceylão às perolas! 
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Assim meu ideal: entre os mais bellos- 

Não cede a primasia; - é soberano! 

Minh‟alma outro não quer: nos seus castellos 

D‟oiro e de azul elle domina ufano!... 

 

Quem é elle? quem é? – Suave e santo 

Mimoso e branco e pura como um lyrio, 

-Baga, talvez, de crystallino pranto 

Na grinalda espinhosa do martyrio; - 

 

O nome não direi d‟esse louro 

A quem vota minh‟alma culto ardente: 

Só se escreve no céo, com lettras d‟ouro 

Orladas dos rubins do sol poente!... 

 

1881. 
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O LIVRO 

Emblema da candura, 

Angelica, suave, 

Como um gorgeio d‟ave 

No mais sonoro trillo; 

Tu tens, ó flor mimosa, 

O‟ flor do paraiso! 

A graça do sorriso 

Das virgens de Murillo! 

Sê, pois, da rude lyra, 

Que consagrei a Flora, 

A musa inspiradora, 

O lyrio virginal! 

 

Tú que no doce cheiro 

Mimoso, campesino, 

Tens o sabor divino 

D‟um beijo maternal. 

Quem ha ahi na vida 

Que nunca palpitasse 

Que nunca esvoaçasse 

Nas azas d‟um perfume? 

Quem ha que não sentisse 

Essa saudade terna  

Essa lembrança eterna 

Que n‟elle se resume?.. 
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E u amo estremecida 

Ás perfumosas flores: 

São ellas – meus amores, 

São ellas – meu prazer. 

Se a petala brilhante 

Matisa o solo rude, 

Exemplo de virtude 

Eu nella vou beber! 

Mas, d‟entre as lindas flores 

E‟ minha predilecta 

O lyrio: do poeta 

Formosa inspiração! 

Há nelle um que de casto, 

E doce, que parece 

A suspirosa prece 

Nos labios do christão! 

A brisa que adejava 

Serena, de mansinho, 

Por sobre o berçosinho 

Do Rei dos immortaes, 

Devia ser de lyrios 

Impregnada, doente, 

-Caçoula recendente 

De aromas divinaes! 

Emblema da pureza, 

Angelica, suave, 

Como gorgeio d‟ave 

Do ninho no calor. 

Tu és, ó flor mimosa 

O simbolo da candura; 

A mais gentil feitura 

Das mãos do Creador! 

 

1883. 
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MALMEQUER 

 

 

Inutil, desprezada, 

A‟ beira do caminho, 

Vegeta- o meu carinho, 

A minha flor doirada. 

 

Na feiticeira trança, 

Na jarra delicada, 

Quem já teve a lembrança 

De por a malfadada?.. 

 

Por isso à desditosa 

Eu amo: si da rosa 

Falta-lhe o cheiro, a cor, 

 

Não tem aculeos; nasce 

Para quem quer que passe 

E colha a pobre flor!... 
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ANGELICA 

E‟ uma flor mimosa, 

Emblema da innocencia, 

Respira a fina essencia, 

Do mais suave odor: 

 

Da cor da castidade 

Alveja-lhe o tecido, 

Talvez fosse o vestido 

Do Christo, no Thabor... 

 

Parece os quinze annos 

De loura virgem bella; 

Entre flor e donzella 

Ha certa analogia: 

Não sei que affinidade 

- Em fraternal abraço- 

Prende-as no mesmo laço 

De mutua sympathia. 

 

Angelica!- aspirando-te- 

Dulcissima lembrança 

Nos vem qual pomba mansa 

D‟immaculado alvor; 

 

E pousa-nos de leve 

Na mente embevecida; 

Ao gorgeiar, sentida, 

Um cantico de amor!.. 
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E‟ bello o manto alvissimo 

Que os pincaros domina; 

E a lympha christallina 

Correndo a suspirar! 

 

Da branca nuvem celica 

Na gaze fluctuante 

Meu pensamento errante 

Apraz-se repousar! 

 

Por isso a doce alvura 

Macia, velludosa 

D‟angelica mimosa 

Enleva-me a visão! 

E a perfumada essencia 

Do calice formoso 

Qual som harmonioso 

Me falla ao coração! 

 

O flor! tu és a noiva, 

Alva de neve pura, 

Sorrindo de ventura, 

Aos pés do altar de Deus: 

 

Eu.. – fervorosa amante- 

No perfumoso escrinio 

Do seio teu virgineo 

Deponho os labios meus!.. 
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MARTYRIO 

Martyrio! flor purpurina, 

Mimoso rubi do prado! 

Quem te poz, ó campesina, 

Esse nome perfumado 

De tanta doce tristeza?! 

Eu, amante da belleza 

Melancholica do lyrio, 

Mais quero ao nome que exprime 

A dor que minh‟alma opprime, 

O‟ meo formoso martyrio! 

 

Se a lyra d‟ouro, apollinea, 

Mente fallando de amor, 

Se veste a relva graminea 

De rutilante esplendor; 

- Deixando falsas chimeras, 

Entôa canções sinceras 

A‟ rosa do sentimento- 

A‟ minha flor preferida; 

Pois não ha nada na vida 

Mais real que o soffrimento! 

 

E quando do muito espinho 

Que nos vara o coração, 

Nos entretece o caminho 

A nefanda ingratidão; 
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Quando a saudade pungente 

Nos crava profundamente 

No seio agúdo punhal, 

Quem symbolisa estas dores? 

És tu, ó flor dos amores, 

Martyrio sentimental! 

 

Desde creança que- preza 

Aos attractivos da flor, 

Amo do lyrio a pureza, 

Amo da rosa o pudor, 

Do maryrio, - o sentimento... 

E a este nome opulento 

De viva e terna expressão, 

Que diz as penas que sinto, 

Reservo um lugar distincto 

No “bouquet” do coração! 

 

Abril de 88. 
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FLOR PENDIDA 

Dei luz e deram-me noite, 

Dei amor, dão-me rancores; 

Do mundo o barbaro açoite 

Retalhou-me a alma de dores! 

Como a rosa desfolhada 

Aos rijos sopros do norte, 

Assim aos golpes da sorte 

A minha frente pendeu! 

- Pobre lyrio do sol posto- 

Sem beijo de luz ardente 

Que declina tristemente 

E em breve a morte colheu! 

 

Talvez um raio sereno 

Do formoso plenilunio 

N‟um manto de compaixão! 

Intimas dores occultas 

Que ninguém vê nem conhece 

A natureza adormece, 

Consola-as a solidão!... 

 

Quanta dourada esperança, 

Quanta illusão graciosa, 

Quanto sonho côr de rosa 

Minh‟alma nutrido tem, 

Uma por uma cahiram 

No leito do eterno somno, 

- Pallidas flores do outono 

Que o vento sacóde além! 
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Padeço: quem me increpára 

Deste soffrer a amargura? 

Se na fronte da ventura 

Nunca meus lábios pousei? 

Se na taça da existencia 

Bebo euphorbias venenosas, 

E em paga das minhas rosas 

Sómente espinhos achei?! 

 

Por isso a musa singela  

Tenho de crepe velada; 

E, na tristeza inspirada, 

Não sabe senão gemer! 

Vós-os dilectos da sorte- 

Fugi! Cerrando os ouvidos... 

Não me escuteis os gemidos, 

Que não podeis entender!... 

 

Eu sou o lyrio pendido 

Do vento ao perfido açoite, 

Todas as sombras da noite 

Enluctam-me o coração!... 

Nem um crepusculo ao menos 

Da descorada ardentia 

Deita um raio de alegria 

N‟esta immensa escuridão! 
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O ANJO DA INNOCENCIA  

(NO ALBUM DE MOCINHA FARIAS) 

 

- Seja ele o teu pharol no mar da vida 

Entre as procellas que nos dão guarida, 

Graciosa creança 

Aperta o bem ao peito, é o teu escudo 

Envolto em dobras de celeste véo 

Nas horas dos folguedos e do estudo 

Sempre te esplenda esse fulgor do céo. 

TANELLOS. 

Nessa quadra da vida, descuidosa,  

Isenta de paixões, de magoas vans, 

Quando, após a risada sonora,  

Succede o pranto, - orvalho das manhãs; 

 

Brando orvalho subtil que se evapora 

Aos doces mimos do materno beijo, 

Como gôtta de luz que chove aurora, 

E o vento enxuga em tépido bafejo;- 

 

N‟essa idade gentil em anjo louro, 

De longas vestes alvas e brilhantes, 

Desata sobre nós as azas d‟ouro, 

E nos protege os passos vaccillantes! 

 

Elle é tão bom! Tão compassivo e lindo! 

A bem-fazer ensina; e nos revela 

Com palavras de amor, terno, sorrindo, 

Quando a lei de Jesus é santa e bella! 
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Si lhe seguimos o suave mando, 

Elle exulta de gôso e bate as palmas: 

E ao seu seio de irmão nos estreitando, 

De celeste prazer nos enche as almas! 

 

Mas, - si fugindo à inspiração bemdita, 

Desprezamos o bem, que elle estremece, 

Chora o bom anjo... sim, dor infinita 

De seu olhar o brilho empallidesce! 

 

Ai! não queiras, creança encantada, 

Turvar o brilho de seus olhos, não! 

Que nelles fulge bemfazeja aurora, 

Evalgelho de luz, de salvação! 

 

E‟ elle o anjo da innocencia, puro, 

Pertence às creancinhas amoroso; 

Segue-lhe os passos: seja o teu futuro 

Por elle preparado e bemditoso! 

 

1885. 
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ANNIVERSARIO 

RECITADA PELA MINHA INTERESSANTE AMIGUINHA 

MARROQUINHAS FARIAS 

POR OCASIÃO DE FESTEJAR-SE O ANNIVERSARIO DE SEU IRMÃO 

ALVES DE FARIAS 

 

- Saúda o sol nascente a zumbidora abelha, 

As aves da floresta, os lyrios do silvado, 

A borboleta azul, que aeria flor semelha, 

Vai palpitante a louca esvoaçar no prado. 

 

A natureza acorda: e canta peregrina 

Na sua lyra d‟oiro, harmonica, sonora, 

A matinal canção esplendida, divina, 

Que Deus mesmo compoz, na primitiva aurora!.. 

 

Irmão tu és o sol que nasce esplendoroso, 

Eu, - rola que adormece em ninho de açucenas; 

Tu me innundas de luz o ninho perfumoso, 

Eu quero dar-te em troca suaves cantilenas! 

 

Por isso no teu dia ridente de ventura, 

Eu venho radiosa e cheia de alegria, 

Offerecer-te aqui, nas aras da ternura, 

Este “bouquet” singelo, em flores de poesia!.. 
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Que sejas sempre bom e virtuoso e puro 

- E este de minh‟alma o voto mais ardente! 

Não venha negra nuvem- do céo do teu futuro 

Escurecer o brilho à estrella alvinitente! 

 

Pede a Mamãe do céo, à Virgem protectora, 

Seja o teu lado sempre nas afflicções da vida; 

Amo muito o bom Deos que nosso pai adora, 

Conserva as santas crenças de nossa mãe querida! 

 

E possas muitos dias, como este, a nosso lado, 

Gozando da familia as affeições sinceras, 

Fruir, querido irmão, irmão idolatrado! 

Tuas gentis, mimosas, florentes primaveras!... 

 

19 de Julho de 1884. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-114- 

CAMPESINA 

À MIMOSA POETISA 

A EXMª D. MARIA JUCÁ 

 

A flor do mato, a sensitiva agreste, 

Oscúla o sol, em divinaes agrados; 

E a mesma grama dos relvosos prados; 

De opálas e aljofa reveste. 

 

A flor se enlaça, que a campina veste- 

A‟ roza altiva dos salões dourados; 

Da virgem bella os labios adorados 

Um beijo afaga de luar celeste.. 

 

Eu sou a campesina humilde, tosca, 

- Do crepusculo à luz sumida, fosca, - 

Sem doces beijos d‟amoroza brisa... 

 

E venho assim, - qual timida rolinha – 

Comprimentar medrosa, assustadinha, 

A bela Musa da gentil poetisa! 

 

1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVRO Nº 3 

 

ANGELITA 

À MINHA PRESADISSIMA TIA E MADRINHA 

A EXMª SENRª 

D. MARIA DO NASCIMENTO LEITE 

 

 

“Tu m‟inspiraste, oh musa do silencio, 

Mimosa flor da languida saudade!” 

C. DE ABREU. 
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INVOCAÇÃO 

Divina inspiração formosa e pura 

Desce dos ceos n‟um raio luminoso, 

E como um beijo de ideal doçura 

Vem orvalhar meo labio sequioso! 

 

Casta Musa gentil, pallida virgem, 

Vem enflorar meo pobre pensamento! 

Só tu amparas, na fatal vertigem, 

Minh‟alma que sucumbe ao desalento! 

 

Só tu podes – na via dolorosa 

Onde impelliu-me a força do destino, 

Coar-me n‟alma, em onda volumosa, 

De energia vital sangue divino! 

 

Ai! quanto espinho os pés ferir-me! 

Quanta barreira me suspende o passo! 

Si tu, virgem, recusas acudir-me, 

Eu morrerei na luta, em breve espaço! 

 

Mas não: vês esta fronte annuviada 

Que acerba magoa para o chão pendeo? 

Pousa-me n‟ella os dedos teos de fada, 

- E, n‟um instante- erguer-se-ha ao céo! 

 

Eu sinto a vida que a meo peito assoma 

Só ao contacto d‟essa mão tão linda! 

Tu és a rosa de celeste aroma, 

Que est‟alma aspira, com delicia infinda! 

 

Vem pois, meo anjo! dá-me um beijo agora 

Filha do céo! radiação bemdita! 

Molha-me a penna no matiz d‟aurora 

Para traçar o nome de – Angelita! – 



-118- 

ESMERALDA 

Vamos, meu coração, meu pensamento, 

Voejando nas azas da saudade, 

Vagar por esses campos, onde sorrio-me 

Em flor a mocidade. 

 

- Que sitio encantador! Como a belleza 

D‟um casto coração de adolescente, 

Lembra um idyllio azul; é todo amores, 

- Ensina a amar a gente... 

 

Aqui, alli, alem... por toda a parte, 

Murtas, boninas, cravos olorosos, 

Junquilhos, não me deixes, margaritas, 

Lilazes graciosos. 

 

Lyrios... os brancos lyrios de minh‟alma! 

E as violetas castas e modestas! 

Meo Deos! aqui se abriga, entre verdores, 

A Musa das florestas! 

 

Eu, entre estas bellezas, - borboleta, - 

Amo a todas, - voluvel, inconstante... 

N‟essa orgia de flores e perfumes 

Conheço-me... bachante! 

 

Eis da fonte o caminho, marginado 

De mimosas, de frescos rosmaninhos, 

A fina areia bordam-lhe, inquietos, 

Das rolas os pesinhos... 
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Foi aqui... foi alli... sob a copada 

Sombra d‟esse vetusto cajaseiro 

Que eu fabriquei anneis.. d‟uns rebentinhos 

De maracujaseiro 

 

E – pensamento leve como o fumo 

Que ondeia além, da rustica choupana, 

Fiz- artista innocente- os meus brinquinhos 

De flor de giritana!.. 

 

Eis, mais distante, o verde taboleiro 

Estrellados de agrestes malmequeres, 

Qu‟eu colhia aos bouquets... mas, ó saudade, 

Porque assim me feres? 

 

Volta, minha saudade, sê bondosa, 

E nunca digas, nunca, oh! não! – por quem 

Eu perguntava às innocentes flores 

- Se me queria bem!.. 
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ANGELITA 

 

Era em Maio, risonho, perfumado, 

Pelas serenas brisas campesinas, 

Impregnadas de celeste aroma 

Longa e pezada chuva que cahira 

Tornava agora o dia mais formoso 

E tepido e brilhante. 

   O sol propicio 

- Soberano munifico – reparte 

Por toda a natureza os seos thesouros. 

Nem ha na terra humillimo vivente 

Que dos regios favores seja excluso! 

 

Mal das faxas purpureas do Levante 

Se destacam seos rios coralinos, 

Batem de chapa na casinha branca 

Que suave eminência alli domina 

Entre florídas moitas avultando, 

No pittoresco sitio da Esmeralda! 

Deste solar quieto e venturoso 

Sob o tranquilo tecto vivia 

Angelita, a querida companheira 

Dos meos formosos dias de ventura 

- Os breves dias da risonha infancia! 

 

Angelita era então a flor mais bella 

Que na verde Esmeralda vicejava! 

Treze lindas, ridentes primaveras 

Contava apenas; trinta e nove vezes 

Tinham fructificado as bellas vinhas 
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Do seo rico pomar; contemporaneas 

Suas haviam deseseis roseiras 

Cem vezes de mil flores se adornado, 

Depois que ella nascera; - ella, o encanto 

D‟aqnellas selvas; mais formoso encanto 

D‟avó materna que a queria muito! 

 

Infante ainda, no bercinho quente, 

A morte pae e mãe lhe arrebatara; 

Envolvendo-a no manto luctoso 

Da triste, melancholica orphandade! 

Talvez por isso uns toques indecisos 

D‟uma vaga tristeza, indefinivel 

Lhe nublavam os olhos scintillantes; 

E a risonha creança, - o louro anjinho, 

Entre os folguedos estacava ás vezes 

Tão seria, como noiva apprehensiva 

Do futuro entrevendo as asperezas! 

- Eram talvez saudades instinctivas 

Dos beijos maternaes que não colhêra! 

 

Mas... era um bello dia perfumado, 

Festivo e grato á cândida amiguinha; 

E como um preito de saudoso affecto, 

De lembrança affectiva e carinhosa, 

Eu redusi ao metro – as alegrias 

As impressões dulcissimas da festa. 

 

Que na lyra cantei, - na pobre lyra 

Nunca do louro Apollo bafejada, 

Vibrando só – ás commoções divinas 

Da saudade.., do bello e da virtude!.. 
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AVE OU ANJO 

  

Mal assomára ás portas do Oriente 

Do sol a cabelleira gottejante 

 De perolas d‟aurora, 

Que Angelita desperta docemente: 

O coração palpita-lhe offegante, 

 - Ajoelha-se; ora. 

 

Não sobe alem mais celico perfume 

Do que a santa oração d‟um seio puro, 

 D‟uns labios virginaes; 

Lúcida chamma de suave lume, 

Que illumina os caminhos do futuro, 

 Aos olhos dos mortaes! 

 

Quando a dor, - estylete envenenado – 

Fundo nos crava, e ao longo soffrimento 

 Succumbe o coração! 

Onde encontrar allivio o desgraçado? 

Só... só pode lenir o seo tormento 

 Na ferida oração! 

 

Chamava á missa o sino da capella: 

Preparava-se Angelita, pressurosa, 

 E vae, co‟a vovosinha...! 

Em sua singeleza era tão bella 

Como, em plena manhã, botão de rosa 

 Que o zephyro acarinha! 

 

E segue, - radiante de ventura, 

- Pomba formoso de nevadas pennas 

 Ninho a demandar, 

Ou anjo, - alado á sideral altura, 

Que deixa, rindo, as solidões terrenas, 

 O céo vae habitar! 
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NOIVA DE CHRISTO 

 

Nive a grinalda de singelas rosas 

Prendia-lhe as madeixas alouradas; 

 Na fronte, radiosas 

Aureolas de innocencia e de belleza 

 Brilhavam, enlaçadas 

Ao simbolo mimoso da pureza! 

Em fluctuantes ondas, prateado, 

Pendia-lhe dos hombros castamente 

Um longo véo de gaze transparente 

Envolvendo-lhe quasi totalmente 

 O corpo delicado. 

Longos cilios velavam-lhe, ciosos, 

O brilho dos seos olhos velludosos, 

 Onde quasi se via 

Uma perola d‟alma que tremia, 

 Qual perola nevada 

No calice dos lyrios odorosos 

 Em plena madrugada! 

Manava o seu olhar tanta pureza, 

 Tão nitida expressão, 

Que reflectida inteiro o pensamento, 

Como reflecte – Deos – a natureza 

Em cada flor, estrella, sombra ou vento, 

 Em toda a creação! 

 

Era o dia solemne, o dia augusto 

Do seo noivado mystico; entre lêda 

E triste, - e quasi em susto, - 

Logo sorria, docemente quêda; 
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E gottas crystallinas 

O coração amante 

Grato chorava.., ás emoções divinas 

 Aberto e palpitante! 

Occultas no seo seio, alvinitentes, 

Como um collar de opalas peregrinas, 

Comprimiam-se as contas pequeninas 

Do rosarinho seo, - d‟onde pendente 

 Se via santamente 

Branca medalha, e o symbolo sagrado 

Da Redempção, n‟uma cruzinha breve, 

 Que tem em si cravado 

Um Jesus de marfim, alvo de neve, 

 Examine, sem vida. 

  Humilde, recolhida, 

Lia: n‟um livro de orações apenas; 

 Como o aroma das flores 

Como o florir das castas açucenas 

 Ama Deos – os amores. 

E antes quer a lagrima sentida 

 Que vem do coração, 

Que a longa resa hypocrita nascida 

 De falsa devoção. 

 

Apropinqua-se a hora suspirada: 

Com gesto humilde e grave ajoelhada 

 A joven confessada 

Orava docemente fervorosa; 

De sua curta vida cor de rosa 

(Que só ella julgava criminosa) 

 O deslisar sereno 

O ministro de Deos bondoso ouvira 

 E como o Nazareno 

Sentio out‟ora, elle talvez sentira 

Dor, - ao pensar na triste brevidade 

 Com que o tempo arrebata 

- No torvelinho das paixões dementes – 

A transparente azul serenidade 

 Das almas innocentes! 
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Era bello de ver-se! Era mimoso 

Como um pedaço azul de céo formoso 

 Que cahisse na terra; - 

Como um raio de luz do sol brillante 

Frechando a neve espessa branquejante 

 Nos píncaros da serra! 

Era bello de ver-se! e commovente, 

Aquelle grupo angelico innocente 

 De candidas meninas 

(D‟entre o qual destava-se Angelita 

 Qual rosa entre boninas) 

Lêdas sorrindo á nupcial visita 

Do esposo das almas virginaes!.. 

Mas, que não foi por ellas que desceo 

 Dos mundos sideraes, 

 E entre nós viveo! 

Foi, sim, - para arrancar das ominosas 

 Escuridões do crime 

As almas transviadas, e – formosas – 

 Erguel-as para a luz, 

Que elle veio a morrer, - martyr sublime 

  Nos braços d‟uma cruz! 

 

O‟ ideal do bello e da virtude! 

Nazareno immortal! Meo estro rude 

 Não te pode cantar! 

Deixa... que as venturosas confessadas 

Ergam as vozes puras, afinadas, 

 Ao pé do teu altar!  
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HYMNO 

“Pois é tal vossa clemencia 

Vossa bondade, Senhor, 

Que até dais aos pequeninos 

Tão grande prova de amor; 

 

Nossas almas possuidas 

D‟ineffavel gratidão, 

A vós elevam-se, unidas 

Em fervorosa oração! 

 

Hostia santa! pão suave, 

Luz que mal comprhendemos! 

Mas que humildes confessamos, 

Em cuja fé morremos! 

 

Nossas almas possuidas  

Da mais suave emoção, 

A vós elevam-se unidas 

Na mesma doce oração! 

Divino amigo da infancia, 

Celestial Bom-Pastor! 

Que às ovelhas pequeninas 

Abençoastes, Senhor! 

 

Nossas almas commovidas 

Por immensa gratidão, 

A vós elevam-se unidas 

Em fervorosa oração! 

 

Salve, ò Filho glorioso 

Da virgem de Nazareth! 

A quem presente adoramos 

Nas azas brancas da fé! 

 

Nossas almas possuidas 

Da mais suave emoção, 

A vós elevam-se unidas 

Na mesma doce oração! 
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Bom Jesus! Quanto é suave 

O jugo do vosso amor! 

Oh! fazei que até a morte 

O conservemos, Senhor! 

 

Nossas almas possuidas 

De ineffavel gratidão 

A vós elevam-se unidas 

Em fervorosa oração!” 

 

Tudo era findo: e lagrimas serenas 

Meos olhos orvalharam; 

Que dous annos apenas 

Do meo dia feliz distanciavam... 

Foi entre beijos d‟um sabor celeste 

- Doce falla de amor que aos labios vinha,  

-Que eu estreitei ao peito a “noivasinha”, 

- Esse ideal de candida amisade 

Que a pobre musa veste 

De flores de saudade! 

 

Era já alto o dia estivo e quente: 

Na languida corolla das papoulas 

Circula sangue ardente... 

Cessa nas mattas o cantar das rolas; 

Das abelhas o bando sussurrante 

Bebe na taça de crystal brilhante 

Dos jasmins- esse nectar dilecto 

Das abelhas do Hymetro. 

Abre a Esmeralda o seio, sequiosa, 

A‟s doces virações da fresca brisa 

Que perpassa entre os lyrios, suspirosa; 

Em quanto o sol – na esphera grandiosa 

Onde bello deslisa-,] 

Rola em cascatas d‟ouro a luz divina, 

Que- de céo, mar e terra transbordando, 

Té os recessos d‟alma penetrando, 

As frontes illumina!.. 
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NO AZUL 

Um dia... que poema de amarguras 

Encerra esta expressão! 

Era n‟ausencia... o frio da saudade 

Gelava o coração! 

Da tarde envolta em manto pardacento 

Como um longo sudario d‟agonia, 

A viração nas azas me trazia 

Um máo presentimento! 

 

E como a nuvem que negreja ao longe 

E brumas acastella, 

Traz no seio o tufão que se desata 

Em rabida procella; 

Assim, dessa avalanche de tristeza 

Que me opprimia, em funda anciedade, 

Explodio-de cruel fatalidade 

A horrida certeza! 

 

“Era morta Angelita, a flor do ermo” 

Em prantos me diziam 

E nunca, nunca mais na vida ingrata 

Meos olhos a veriam!.. 

- Passarinho do céo, na terra-exul, 

Por funda nostalgia victimado, 

Foi pousar o seo ninho perfumado 

Alem... alem... no azul! 

 

Tudo ficou deserto! o lar sem alma, 

Sem vida a natureza, 

Na risonha Esmeralda! Hoje amethista 

De madida tristeza!.. 

Cêdo a velhinha de pezar finou-se: 

Eu... do anjo a lembrança carinhosa 

Guardo no seio, - casta e luminosa,- 

N‟uma saudade amargamente doce! 

 

1888. 

 

 

 

 



ILLM. SNR. DR. MARTINS JUNIOR 

 

 Acabo de ler as bellas e animadoras palavras com que o Sr. dignou-se prefaciar o meo 

livrinho, e sinto-me, por tanta bondade, possuida de intimo e effusivo reconhecimento. 

 De facto, as Campesinas que quasi não esperavam sahir do limbo da pasta onde jaziam 

sepultadas, nunca ousariam, sequer, aspirar a honra de fixar por um momento a attenção do 

illustre critico, e menos a dita de serem por elle tão benevola e affectuosamente acolhidas. 

 Natural é, de certo, ao verdadeiro merecimento essa maviosidade do coração, esse 

pendor irresistivel a estender mão amiga e protectora aos humildes, aos obscuros que 

precisam uma palavra de conforto que os alente no seo angustioso perigrinar. 

 Mas, se a leitura das Campesinas produzio no illustre critico a impressão de um banho 

delicioso, em meio a uma jornada fadigosa, - impressão apenas justificavel pela disposição de 

espirito em que se achava então, - bem outra foi a que me causou a leitura desse prologo 

traçado por sua aurea penna: - foi uma impressão de vertigem, de deslumbramento – como se 

me arrancassem violentamente à minha soledade para me atirarem de subito ao meio de uma 

côrte luxuosa e brilhante; ou como se, pela vez primeira, a gloria (que nunca antevi em 

sonhos) me chegasse aos labios um dos seus philtros encantados, ou mandasse-me, de longe, 

nas pontas dos seos dedos de deosa um beijo quente e luminoso! 

 Quizera seguir os conselhos do mestre quanto às falhas de metrificação a que allude; 

mas, - pobre rola do matto - eu canto de ouvido, ignorando os processos d‟Arte e a sciencia do 

compasso... 

E cantei sómente para desaforo do coração, não para ser ouvida, e com tudo ahi vai 

meo humillimo nome, - todo confuso da distincção que se lhe dá- viajar pela re- 
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publica das lettras, à sombra augusta do nome glorioso do dr. Martins Junior, como frouxo 

lampejo de nebulosa, perdido na irradiação d‟um astro de primeira grandeza! 

 Quizera proferir umas palavras de agradecimento e estou a roubar-lhe o seo tão 

precioso tempo. Queira perdoar. 

 

Coqueiro Secco (Alagoas), 27 de Dezembro de 1888. 

 

Alcina Leite 

 

Por engano na paginação foi collocado depois do prologo da autora e do juizo critico a 

apresentação do Edictor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


