






(2. ksos'



PATRIA E AMOR.



%



MTPMA I MWiíi

POESIAS
l)E

y A. DE SAM ANTA E VASCOACELÍOS.

LISBOA
P. PLANTIER

I.IVREIRO DE S. M. F. A SBNHOHA D. MARIA II. 
RUA DO OURO, N.° 62 E 63.

MDCCC MI.



IMPRENSA NACIOXAf..



JUIZO CRITICO.

E moda hoje, fallando de poesias c de Hile
ra tura, clevar-se ás maiores alturas da philoso- 
pliia e da politica, cnredar-se em abstrusas tbeo- 
rias estheticas, para vir descaír depois na ana- 
Ivse passageira c ceremonialica do que faz pro
piamente objecto da critica. De modo que. o 
critico toma a obra para pretexto de longas crudi- 
cocs, e deixa os leitores a ignorarcm perpetua
mente a opiniao que elle formou. Ficará o lei- 
tor sabendo que houve um Hegel, um Kanl, um 
Fichte; ouvirá invocar, a proposito de duas sex
tinas, os altos nomes políticos de Guizot e de 
Thiers; assistirá impassivel, ou, antes, muito 
cheio de enfado e de abhorrimento, á discccáo 
moral e politica do seeulo, e ficará sem saber se 
o poeta, de que se trata, infringiu o codigo do
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scnso commnra, retalhou, aseu grado, asfolhas 
da grammatica— d’entre todas as Boas artes a mais 
cruelmente martvrisada e dcscrida pelos poetas 
—se peccou mortalmente contra a harmonía e 
contra o rvthmo, e dcsconhcceu, finalmente, as 
regras mais triviaes da metrificacao. Será obri- 
gado a devorar em silencio dez trechos insuffla- 
dos e balófos, onde se bosquejou a traeos largos 
e fugidios a historia da poesía desde Lino e Or- 
pheo até Béranger e Víctor Hugo. Ser-i convi
dado oflicialmentc pela centesima vez a assistir 
á justa ridicula do classico e do romántico, e po
ndamente instado a decretar a palma da victo
ria á escola moderna, pelo critico que as mais 
das vezes fulmina Tibullo e Ovidio, Propercio e 
Virgilio, sem ter urna só vez saudado esses re
positorios de tanta, tao inspirada, e t5o doce poe
sía, que as edades classicas nos legaram, e que 
os Aldos, Estevaos e Manucios ahi se lembraram 
de reproduzir pela imprensa, para vergonha e 
labéu eterno dos que hoje, sem numen, sem ta-' 
lento, sem saber, sem correccao de phrase, sem 
opulencia de rima, e sem pompa ae colorido, 
se atrevem a vir mercadejar na praca litteraria, 
trazendo folhas séccas,—colindas a furto por en
tre o restólho do Pindó,—para as venderem co
mo florejantes inspiracoes, bebidas, sob o patro
cinio das musas, ñas aguas da genuina Castalia 
romántica.

Ahi vamos já deslisando para o neceado que 
reprehendíamos. Ahi se estiram ja as primei- 
ras linhas de um prologo ou proemio doutrinal

VI
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—'-orno diría iim philologo do seculo passado— 
promeltcser longo, e quem sabe se fastidioso 

e ¡«pertinente.
As poesías do nosso amigo Sant’Anna e Vas- 

conneflos, eis o que temos hójc de julgar á luz da 
(•ritca severa. Porque, entenda-o bem o poeta, e 
esse sabemo-lo já d'aqui que assim o entenderá; 
enle»da-o bem o publico, que nao tomamos a 
penm para tecer elogios de chaváo ao esperan- 
coso t dócil cscriptor, que vamos analysar, aín
da que sabemos que c moda dependurar-sc um 
panegírico banal na lvra dequalqucr poeta que 
se aventura coin um livro, e o entrega ao mer
cado; sinda que sabemos que, n’estc consorcio 
solemne de urna novel c quasi desconhccida mu
sa, quando ella sáe da obscuridade do gabinete 
para a hz da imprensa; quando, depois do pe
riodo de elaboracao, se apresenta ao sufl'ragio 
miblico, ¡cnipre ha aigucm que se oflereca para 
lhe entrabar asinadeivas, para Ihefingir agri- 
iialda, part lhe compór o veu, para lhe colher a 
cauda as roipas, para a guiar aos altares, e para 
a apresentai com um sorriso de proteceáo á boa 
sociedadeliteraria.

Nem temosnomeque possa dispensar urna par- 
cclla de repuiacao para a emprestar a ninguem, 
nem, que o tiveramos, commelteriamosesta frau
de litteraria, lecommendando ao publico o que 
devesse ser censurado, e prostiluindo a nossa con- 
viccao, para dizer 11a imprensa, diante de todos, 
11'iim assumpto ¡crio, urna d'estas polttesses du- 
vidosameute sinteras. que se toleram, que se
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prescrevem mcsrno no codigo da boa socicdade, 
que n5o podem admittir-sc nunca em cousasdc 
reputagao litteraria. Ao canto de um salao, n’im 
passcio, no theatro, nao temos duvida de fazerdo 
primeiro marco de pedra um pedestal, paraas- 
sentar sobre elle o primeiro vate que nos pedir 
a sua opiniño. Passar-lhe-hemos diploma dcHo- 
mero, sem exigir dircitos de mercé, ao primeiro 
cidadño que nos impozer a tyrannia dos seus ver
sos. Mais de urna vez o temos feito, e reconuncn- 
damos esta receita a todos os críticos, investidos 
por surpreza por esses eternos rhapsodes que ahi 
passeiam por essa Lisboa, a cantar pemetua- 
mente os seus versos, ou a fazerem, em tarases 
pomposas, o elogio da sua propria inspiiagáo.

O nosso amigo Sant’Anna nao é, felizmente, 
d'cstes vates. Nao precisa da esmola deum elo
gio vulgar. O talento nao se contenta com a 
moeda safada que se deita aos Trajants impor
tunos, que créem que todo o mundo é m Plinio, 
que só tem por missao tecer-lhe um fanegyrico 
pomposo. O Sr. Sant’Anna é um poets que mere
ce a critica, porque lhe pode resistir. iN'inguem 
langa ao cadinho urna materia inutile infecunda. 
Que se ganharia em analysar tanta trovasinha có- 
xa, manca, enfezada, que por ahi se arrasía?_0 
que ganharia o mundo, as lettrasva civiüsacao, 
se se dissesse a tanto moscardo que por ahi anda 
zumbindo: «Parae lá, e detenda-vos, que vos 
quero mirar, revór, retratar?» &ses fiquem-se 
com a sua gloria. Esses que sejan ao mesmo tem
po o poeta e o publico, o talenlt e a posteridade.
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Esses que digam, anchos de vaidade, como no 
final das comedias de Plauto:« Plaudite, roma- 
ni.» Esses téem em si mesmos de que vivcr, se 
bem que se lhes possa applicar o verso de Boc- 
cage: •

Vives de ti, e vives de bem pouco.

Antes de fallar do poeta, somos obrigados a 
dizer alguma cousa da poesía. Infrinjamos por 
um pouco a lei que tácitamente nos haríamos 
imposto, e caíamos no processo commum dos crí
ticos, indo cortar longe os loiros com que en- 
tretecer a coróa do poeta.

Já em oulro logar expozcmos o nosso sentir 
ácerca da poesía. Nós nao eremos na poesía no 
seculo xix; antes temos como defé, que a musa 
christan exhalou as ultimas notas, desferindo o 
alaude de Víctor Hugo, o primeiro poeta lyrico 
dos tempos modernos, e quem sabe se o mais ar
rojado, o mais sublime, o mais harmonioso de 
quantos empunharam o plectro lyrico, para voar 
ao sabor de urna inspiradlo virginal e nativa. Ha 
inuitos annos que a imprensa dá a consagracáo 
da publicidade a centenares de poetas; mas a 
poesía cssa é que raro apparece, afogada ñas 
pompas da metrificadlo e ao estylo. Escrevem-se 
bem versos, revestein-se todos'os assumptos da 
forma lyrica. Estanceia-se a cada passo, e des- 
prendem-se, ao primeiro bafejo da inspirado, 
cantigas que surprehendem peía melodía, c que 
afagam o ouvido, sem fazer vibrar o coracao. 
Nunca a palheta dos coloristas foi mais fértil,
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mais variada, raais mimosa. Nunca o pincel dis- 
correu mais ligeiro sobre a tela e comtudo os 
quadros, que séem, deslumbram pelo brilhan- 
tismo das tintas, sem affectar pela magestadc 
da concepcao. Ao pé das grandes creafües lyri
cas sao como as pinturas da China, comparadas 
aos quadros da edade floren te das artes. E de 
feilo, mais se recreiam, e mais se deliciam os 
olhos n’uma paisagem chincza, com as suas co
res vivazes, com os seus traeos caprichosos, com 
as suas curvas sinuosas, que na aspereza do co
lorido, e na severa rudeza das earnacGcs de uní 
S. Bruno, ou de um S. Jeronymo, de bom au- 
ctor. Dae a urna dama basbleu, a um casquilho 
enfronhado em litteratura, dae-lbcs, digo, a Di
vina Commedia, ou os sonetos de Petrarcha— 
que nao quero eu ja fallar nem das elegías de 
Ovidio, nem dos cantos pagaos, mas muito amo- 
raveis, de Tibullo ou dePropercio—caírfio com 
somno ao terceiro verso. Dae-lhes limas strophc- 
sinhas inuilo arrebicadas de formas, coni versos 
grandes entrelacados artísticamente a versinhos 
curtos, com as suas rimas cadentes, ora graves 
ora agudas, que parecem o bater compassado de 
um tam-tam n’uma orchestra, c tc-los-heis etn- 
bellesados c commovidos. É porque a forma hoje 
domina o assumpto. É porque hoje, lias artes, 
nao se procura o bello, senáo o elegante.

Acivilisacao tcm adiado o segredo de sophis- 
ticar tudo. Os saloes mais opulentos nao oífere- 
cem boje á vista, como os aposentos sumptuosos 
dos romanos, os originaes únicos dos grandes

X
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mcstres, as estatuas de Phydias e de Praxiteles, 
os quadros de Zeuxis, de Apelles, e de Lisyppo, 
mas todos ellcs fulguram dcbronzes, extrali idos 
a mil cxemplares, c de quadros rcproduzidos aos 
centos, como boje se reproduzcm os romances ou 
os folhetins. Osecillo lioje, dcpois da elegancia, 
o que procura é principalmente a abundancia e 
a novidade: a abundancia, para cevar todos os 
appetites, e para saciar a avidez das populares 
que recrescem para os gosos physicos e iutelle- 
ctuaes da vida; a novidade, para satisfazer esta 
paixao da leviandade, este mstincto essencial- 
mente frivolo, que constitue o signal caracteris- 
tico da nossa sociedade.

Ha um fado que merece que o mencionemos, 
porque 6 significativo, c demonstra a correlato, 
o nexo fatal entre a civilisacao physica e a cul
tura intellectual. Nos dominios da materia, a opu
lencia, o fausto tem sido sophisraado, ou antes 
copiado para as proporcocs familiares do con
fortable. O luxo e hoje mais popular, mais ex
tensamente distribuido. O fausto está hoje mais 
11a douradura apparcnte que no precioso da ma
teria míe lhe serve de fundamento. Essas rique
zas fabulosas dos antigos, esse furor sumptuario 
da renascenca, sao raros hoje na Europa. As ta
petarías de Babylonia, tao altamente estimadas 
dos antigos, esse luxo de pratas, depcdrarias, de 
bronzcs, de estatuas, de estofos preciosos, demo- 
veis monumentaes, de viaturas regias, tudo isso 
está concentrado em poucos priveligiados. A mo
da, mais democrática, mais nivelladora que nun-
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ca, tem adiado para cada artigo ama innovadlo 
económica, umplagiato industrial. Qual ¿ada
ma que disfructa hoje a prerogativa quasi impe
rial de suspender aos hombros um legitimo ca
chemira? Para que? se a industria revoluciona
ria, digamo-loassim, doscculo, lhe ofíerece urna 
reproduccao fiel do impagavcl tecido do Tibet? 
Quera selembra hoje dos tapetes delspahan, on 
dos Gobelins, se a Bélgica c a Franca, lhos ofie- 
recem lindissimos e baratos? Quem inveja hoje 
a baixella real de Apicio ou de Lucullo, se as fa
bricas da Europa se desentranham em invencñes 
e arteficios para assentar a vida material n'um 
plano inclinado em que a elegancia sobe, em 
quanto o preco desee progressivamente? No re- 
volutear tía moda 6 necessario pedir todos os dias 
¡i industria, e a fortuna mais colossal nao chega- 
ria para render á moda um culto digno e orto
doxo, se ella exigisse diariamente victimas de 
oiro massico.

Na literatura succede o raesmo que no mun
do elegante. Para o mundo elegante escrevem 
hoje poetas e prosadores. Poucos sao os que ao 
fangar ao papel os fructos da sua inspiragao, es- 
tejam pensando na posteridade. A quadra nao é 
de heroes nem de genios. Os talentos que se alc- 
vantam sobre o vulgo, dao por bem alTagada a 
sua vaidade com os louros que lhe decerncm os 
contemporáneos. Estas coróas quehojeseadqui- 
rem por qualquer celebridade, sao como as dos 
convivas nos fcslins dos antigos. Acabado o ban
quete, e dispersos os contubernacs, os myrthos
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seccam e as rosas esfoliam-se. Ainda ha outra 
circumstancia; a litteratura tornou-se uní mister, 
urna carrcira, unía mercancía, um trafico. Ale- 
xandre Dunias arremata ao publico o monopolio 
dos romances interminavcis, como os nossos con- 
tractadores arreudam o tralico do tabaco. A fe- 
cundidade que o seculo hoje paga, será talvez um 
damno para a futura reputacáo do escriptor. Ora, 
quando se escreve para lucrar, a avidez do poeta 
vende como Esau o seu patrimonio, sacrifica a 
posteridade ao goso momentáneo, eao prestigio 
d'um nome popular no seu seculo. Por ísso boje 
sao raras as grandes elaborares intellectuaes. 
Na China é urna honra inestimavel o contemplar 
ern vida urna numerosa descendencia. Ñas let- 
tras é assim boje na Europa; quasi que se attri- 
buém as grandes honras íitterarias ao que mais 
tem produzido, á semilhanca do louvor que se 
concede á fabrica que em mais productos se des- 
entranha durante um certo periodo.

D’essa immensa, fugaz encyclopedia em que 
já se alfoga o seculo hoje apenas em mcio do seu 
curso, d’esse labyrintho vao de prodúceles Íitte
rarias em que se enreda e perde a fantasía que 
mil annos nao bastariam para lér, quaes sao os 
monumentos grandiosos que háo de escapar á 
accao voraz do tempo, c enriquecer o peculio da 
humanidade? Quaes sao os nomes verdadeira- 
inente gloriosos que o seculo ha de herdar aos 
seculos vindouros? Talvez serao bem poucos, e 
nunca a multidao dos escriptores foi nem mais 
numerosa, nem mais universal. As reliquias pre-
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ciosas da litteratura hellenica, os classicos des
pojos da sacra musa do Tibre, os cyclos épicos 
da meia edade, que annunciaram a rcnascenca 
das boas lettras, conlinuarao a andar na posse 
litteraria de todo o mundo; e os romances infini
tos que hoje ahi vao pullulando,—os cánticos de 
todos os poetas que ahi se entoam por todo esse 
mundo, iecharao bem deprcssa o circulo estreito 
das suas glorias, como o actor que depois de ha- 
ver cingido o manto dos heroes, vae, ao cerrar 
da peca, laucar a corda trágica no remoinho da 
multidao. Este carácter revolucionario da litte- 
ratura está definido na forma litteraria que n’ella 
predomina,—o folhctim, que é como a tribuna 
litteraria do seculo, e que ora surge ora se apa
ga com a rapidez de um meteoro.

No mcio das tremendas tempestades da tribu
na política, no meio dos proccssos judiciarios, 
a que a revolucao geral da Europa tem dado oc- 
casiao, quacs sao os grandes discursos, asora- 
cfles ciceronianas, que a posteridade tem de ad
mirar? D'csta infinita alluviáo, d’estefrenesí dra
mático, que alimenta o theatro moderno, ávido 
sempre de novidadc, d'este diluvio de melodra
mas que affoga a scena europea, qual será o Aris- 
tophanes, o Plauto, o Eschylo, o Eurípides que 
se salvarao um dia, para levar á posteridade a 
nova de que tambem ti vemos um tneatro? Duas 
mi tres pecas de Alexandre Dumas, um ou ou- 
tro drama "de Víctor Hugo, ccis a lista cerrada. 
Víctor Hugo, Manzoni serao talvez os represen
tantes Ivricos no congresso de homens celebres
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na postecidade. Talvez que Lamartine nao possa 
adiar um canto no pantheon litterario, senao 
mostrando aos severos c iinplacaveis juizes o sen 
iaestiinavei Jocelyn.

Parece que o genio fugiu das ledras para alar
gar o horisonte da civilisacáo material. A anli- 
guidadc, que nao tevc caminhos de ferro, nem 
telegraphos eléctricos, teve grandezas épicas, e 
Homeros, c Virgilios. Nós que somos gigantes 
pela sciéncia, quasi que somos pvgmeus pela ima
ginadlo. O nosso seculo ha de apresentar-se mais 
como industrial, e conquistador que como poeta 
ecomo artista. O carácter da nossa cdade, a fei- 
cSo capital do nosso seculo, a instabilidade e a 
transido bao de apparecer em todas as obras, e 
reyelar-se em lodos os escriptos.

É por isso que a poesía boje é, por assim dir 
zer, transitoria e revolucionaria como tudo. É 
por isso que as grandes epopeias nao podem teii- 
tar-se boje, e que o poeta, obedecendo álei que 
preside á sua epocha, despede em notas fugitivas, 
mas elegantes, todo o logo da sua imaginafao.

Onde é que o poeta hade ir hojc buscar os ele
mentos para urna epopeia grandiosa? Que ma
gnas empresas commetteram os horneas d’esle 
seculo, porque merecam as honras homéricas? 
Cifrarao os seus títulos á grandeza épica, ñas 
maravilhas da industria moderna? Cantar-se-ha 
o vapor, cantar-se-háo as machinas? Os homens 
do seculo xix, arcando victoriosamente com a na- 
turcza, conquistando-a palmo a palmo, acurvan- 
do-a ao seu dominio, e rebellanuo-se quasi, con-
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tra a creado, sao de certo superiores aos Titaes 
fabulosos, escalando o Olympo, e desafiando as 
iras de Júpiter, mas falta-ibes para screm um tvpo 
épico, o prestigio poético que Ihes tira a actua- 
lidade. Esperemos maís doisseculos, e quem sa
be, se o que hoje nos parece grande mas prosai
co, magcstoso mas frió, nao serevellará colorido 
de poesía a algum futuro cantor das nossas glo
rias actuaos? lloje ainda estáo húmidos os ámen
los da nossas grandes obras materiaes, o vermz 
prosaico da sciencia ainda resplandece assaz so
bre todas as maravilhas do genio contemporá
neo. Deixae que a sciencia se retire da scena, 
deixae que o materialismo que presidiu a todas 
estas conccpcoes se esconda por detraz d urna 
libase mais idealista, mais humanitaria, menos 
egoísta, e talvez que a musa que se nega a man
char a sua pureza, assentando-se ao lar da lor
ia ou adejando em redor da machina de vapor, 
ac’he um assumpto de poesía, onde nós vemos hoje 
apenas urna questáo de economía, de progresso 
material, c por ventura tambera de agiotagem.

Assim como a epopeia é quasi impossivel, a alta 
lyrica que vive da mesma inspirado e que se ali
menta na mesma fonte da grandeza heroica, e 
tambera um extorco d’arte, quasi um anachro- 
nismo a que bem poucos se tem atrevido com bom 
succedimento. Percorrendo a immensa escala dos 
talentos lvricos contemporáneos, o critico severo 
tem de marcar com pontos de interrogado mul
los poetas a quem o vulgo expediu diploma de 
genios originaes. A littcratura franceza, apresen-
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lando-nos Víctor Hugo, e Lamartine como repre
sentantes do genero, tem esgotado todos os seus 
thesouros lyricos. A turba dos imitadores, que. 
servan para darextenciio a urna litteralura, nao 
lhe augmentam cm nada o valor. Sao apenas com
positores secundarios, que cantara sobreo thema 
dos grandes mestres, e que á maneira de imper- 
feitos daguerreotvpos, reproduzca em imagens
Íiallidas e pouco semillantes, as feicües d’uma 
ilteratura original. Em Franca lia dois grandes 

poetas, e innúmeros copistas; dois luseiros lyri
cos, e muitos rellexos mais ou menos morticos.

O maior lvrico da Italia, Manzoni, brilha sem 
rival na patria dos grandes poetas, na térra dos 
Virgilios edos Tassos, dosTibullos edosPetrar- 
chas. Na Inglaterra qtiasi que emmudeceram as 
lvras. Aterra que numera entre os seus talentos, 
os Sbakspeares e os Miltons, os Byrons, e os 
Thompsons, osThomaz Moore eosScotts, quasi 
que csqueceu a linguagem ridente das musas, 
para só cultivar ojargao parlamentar e político. 
Parece que as musas deünham e perecem sudo- 
cadas na athmosphera docarvao uepedra, eque 
a inspiracao cae esmagada sob o peso d’aquella 
descommunal civilisacao physica. Aquella térra 
austera como um quaker, regrada como irm livró 
de rasiio, interesseira como urna companbia de 
rail-ways, nao tem tempo para cantar; nem as- 
sumpto sobre que desferir os seus carmes. Dizem 
que nos Estados Unidos as senboras mais espiri
tuosas sao aquellas que nos bailes e saraus sa
liera discutir com o cavalhciro com quem dan-
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l-ai’am a ultima polka, sobre a alta e baixa dos 
fundos e o prego dos cercaos. Em Inglaterra aín
da a prosa se nao enthronisou tao alto. As senho- 
ras aínda sabem, se nao mente o humorístico 
Bulwcr, discutir as bellezas oratorias dos lords 
e communs, edissertar largo tempo sobre o turf 
e sobre o pur-sang. N’uma térra d’estas, onde 
tildo é severo e legalista, incluiudo a mulher e 
o amor, o (pie pode a poesía pedir ao amor e á 
mulher? O único expediente a seguir é que a 
musa se calle, e que os que se sentirem, novos 
Chaltertons, com avocacao das ideas grandiosas 
e poéticas, em vez de caminharem ao suicidio 
pela poesía e pela miseria, busquem algum em- 
prego honorable, e se contcntem com a modesta 
condigno do burguez, cujas aspiracoes mais des
medidas se limitam ao singelo desejo de figurar 
como eleitor ñas listas da parocbia.

Na Allemanha, nao sei que baja poeta lyrico 
nenhum. Nao o ha de certo, que a nave-lo já a 
lama o apregoara, traducido em francez, e cá 
nos houvera infallivelmentc chegado.

•testa a península. Eu nao sei se me taxaráo 
de paradoxal em excesso; mas eu declaro since
ramente que nao sympatbiso com a actual poe
sía hespannola. Vejo em Zorrilla uní colorista de 
genio, ummetrificadorvalente, uní improvisador 
arrojado; mas o que nao vejo c o grande lyrico 
que por ahi nosapregoam. Perdoem-me os nossos 
visinhos castclbanos, que aqui diga francamen
te, que em poesía somos nós quem primamos 
n’este seculo na Península. Tragam ¡i collacao
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os seus Zorillas, Esproncedas, Martínez de la 
Rosa, e o exercito ¡inmenso dos seus poetas se
cundarios, e nós lhe declaramos que ganharemos 
o pleito. Argumentan! com a quantidade? Em 
que térra ha mais poetas que em Portugal? Quasi 
que ha aquí mais vates que elcitores de paro- 
chia; e a razño é que para ser poeta, como muita 
gente entende a profissao, nao se ha mister de 
censo. Em quanto á qualidade, somos nós, sem 
duvida, os que vencemos. O seu Martínez de la 
Rosa o que é ao pé do Sr. Castilho? O seu Zo- 
rilla o que é comparado com osGarrett, com os 
Mendes Leal, com os Serpas, com os Joño de 
Lentos?

De Portugal nao direi eu nada. Com gente de 
casa nao se pode usar do methodo expedito dos 
aphorismos e sentencas. O que se diz é mister 
que se prove. E se eu dissesse aqui o que pensó?

Largo discurso fóra mister, c largos discursos 
nao os consente o poeta que tenho de analysar: 
que já a estas horas me terá laxado—e com ra
zao—de incivil, pelo haver deixado a fazer-me 
antecámara, em quanto eu me divirto a conver
sar com quera nada tcm com a Patria e Amor!

D’esta analyse rapida que tenho I'eito, nño se 
segue que eu conuemno a poesía moderna, e 
que levo o sccpticismo ao ponto de pertender 
quebrar todas as lyras, e reduzir ao silencio 
todas as inspiracoes. Nño. A poesía é eterna, 
é nccessaria, é indestructivel, como osentimen- 
to, como a imaginacao. A poesía nño morre, 
mas ha certos periodos em que cae em lethar-

XlX
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go. As epochas litterarias distanceiam-se unías 
das outras por suas fronteiras aridas de pro
sa e de materialismo. A edade ílorente das let- 
tras gregas succede á quadra dos imitadores 
insulsos e dos rhetores deslavados, assim co
mo o anniquilamento da liberdade, a corrupcao 
das repúblicas hellenicas, e o esquecimento das 
suas glorias succede ao vigor heroico dos pri- 
meiros tempos, ao enlhusiasmo da liberdade e 
das victorias. Quando nao ha agora, d'onde se 
levantará uní Uemostbencs para insulílar a vida 
republicana nocoracáo deum povo moribundo? 
Quando nao lia victorias, para que é um Pin- 
daro que as celebre? Quando o circo está de
serto, os luctadorcs dispersos, e os que eleva- 
varn a fronte orgulhosa de vencedores arrastam 
os grilhoes de eseravos, e os que vinham domar 
os corseis na arena, vivem efleminados na inac- 
cao política? Quando a decadencia, ou a con
quista quebrou as armas a um povo, fechou os 
seus comicios, seccou todas as fontesde hcroicida- 
de, emurckou eesfolhou todas as coróas; quan
do nao ha, nem grandes interesses públicos a 
discutir, nem feitos magestosos que narrar, é 
eutao que o orador se cala, para deixar fallar o 
sophista, e que o poeta expira, para deixar o 
campo livre ao versejador.

Nos estamos exactamente n’uma d'estas qua- 
dras de manicio e de esterilidade poética. Até 
aqui mantivcmos o logo sagrado, alnnentando-o 
com o que o passado nos legou. Fomos classicos, 
isto é, lomos latinos, gregos, rcnascenca, fomos
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ludo, excepto portuguezes. Yeiu depois o sopro 
do norte, e norteámos para as exageracoes ro
mánticas. Fomosscandinavos e germánicos. Pe
la poesía classica quizemos ser pastores gentis, 
sendo poetas da christandade; pelo romántico 
fizemo-nos cavalleiros, e cantamos pela decima 
vez o que já estava cantado. A musa classica des- 
enganou-se de que nao pederíamos nunca ser 
bons sacerdotes de uro culto proscripto e sem fe. 
A musa poz-nos cortezmente fóra uo templo, e 
em táo boa hora, que tivemos um Castilho que 
soube desaffrontar-nos, despedindo-nos da musa 
antiga oom aquellos carmes, que sao quasi ro
manos em lyra de Portugal. A musa romántica 
está quasi seguindo o exemplo da sua predeces- 
sora. Ascavallarias estao mortas. Dos sepulchros 
do passado extrahiu-se tudo o que havia de pre
cioso. As melancholias concentradas, os spleens, 
c as nebulosidades do norte, curam-se e dissi- 
pam-sc ao bello sol da nossa térra, e o prctexlo 
da poesía caliginosa e desgrenhada caía, por fal
so e por impertinente. « Querer, disse ha pouco 
um (los mais universaes talentos da nossa térra, 
o nosso amigoDr. Th. dcCarvalho, reduzir a lyra 
a um fúnebre cantochao das miserias indivi- 
duaes, 6, quando menos, urna prova depessimo 
gosto.» O eyelo romántico, que se abre com By- 
ron, fccha-se com Lamartine e Víctor Hugo. Os 
sellos estao quasi postos, o epitaphio quasi la- 
vrado. Os grandes poetas, ainda vivos, sobrevi- 
veram, por' assim dizer, á sua epocha. Víctor 
Hugo fez-se tribuno, Lamartine historiador e

XXI
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jornalista. A lyra romántica do Sr. Caslillio, que, 
no scu saudoso e bellissimo Amor e Melancho- 
lia, nos Ciumes do Burdo, e na Noite do Castel- 
lo, pagou um preito valioso á escola sentimen
tal, estalou-lhc o cantor as cordas, e condem- 
nou-a a um silencio prolongado. O Sr. Garrett 
diverte a sua primorosa lyra, antes ñas levian- 
dades de um genio que se cancou, do que na 
prosecucao das suas glorias románticas.

Iloje é necessario procurar outro mime, bus
car nova inspiracao, e comccar um eyelo novo. 
O amor sensual, poetisado no plectro ínagico dos 
Ovidios e Propercios, a grandeza épica divinisa- 
da na tuba grandiloqua dos Virgilios cLucanos, 
ludo isso é auachronico e pagao. O cántico en
toado, cm nome da escola romántica, ás glorias 
ilo passado, ó preciso que cesse de echoar no nos- 
so tempo. Qual será, porém, a idea nova que a 
poesía acccitará? Qual será a nova phase litte- 
raria? Como se chamará a escola oue tem de 
succedcr ¡nevitavelmente ás escolas decrepitas e 
já agora infecundas, depois de haverem dado o 
que podiam produzir? Quem serao os genios que 
hao de erguer o vcu d’essa futura situacáo? Nao 
o sabemos.

No enlanto pode-se aventar sem receio, que 
a idea humanitaria, a idea socialista; o culto de 
Deus, associado ao pensamento da regeneracáo 
social, poderao um dia offerecer urna inexgo’ta- 
vel mina aos talentos poéticos. A nova escola, 
em vez de entoar hymnos ao passado, em vez de 
celebrar pela poesía os gloriosos attentados de
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que a historia está chcia; em vez de fazcr a 
apotheose de todos oscrimes épicos das geracñes 
que foram, terá de revoar para o futuro, c de 
cantar o que ja se antolha grande pela pliiloso- 
phia, veroadciramente poético pelo sentunento 
da fraternidade christá. Assim como sccantou o 
magestoso delirio das cruzadas, terá decantar-se 
a cruzada civilisadora da humanidade, marchan
do á victoria do pensamento evangélico pela re- 
gcncracao social. Cantaram-se as batalhas c re- 
contros" da servidao — cantemos nós agora as 
grandes pelejas da liberdade. Esta nova escola 
será a escola popular, averdadeira escola chris
ta, a escola cosmopolita e universal—a escola, 
cm*im, socialista.

É ao pe d’csta nova bandeira, hasteada sobre as 
ruinas da poesía romántica, que o Sr. Sant’Anna 
vem ensaiar o seu alaude, e erguer os seus pri- 
meiros cantos á emancipacao social e ao futuro 
da humanidade. É a esta nova escola poética que 
principalmente se refere o seu livro—Patria e 
Amor.

Patria e Amor c realmente uní titulo que ex
prime os lincamentos da escola única possivel na- 
poesía, e que representa ao vivo as tendencias, 
ou, como se diz hoje, as vocagoes litterarias do 
Sr. Sanl’Anna. .

Patria para o poeta do seculo xix e mais al- 
guma coisa do que para os poetas das antigas 
edades. O Sr. Sant’Anna. como os grandes ta
lentos, alarga o horisonte da sua patria para alem 
das fronteiras de Portugal, e abraca nos seus vo-
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los e na sua paixáo a humanidadc e o progresso, 
antes de cortejar em hyranos banaes as glorias é 
as tradicoes, tantas vezes cantadas, da térra (pie 
o vni nascer. O (pie 6 a patria para este cantor 
novo c arrojado, para este Tirteo da cruzada que 
se alevantou com o secólo, e que com elle pro- 
gride, ora esperancosa, ora vencida, ora trium- 
plianle pela reyolucao, ora humilhada pelo des
potismo? Patria 6 o amor da humanidadc; pa
tria é a aspiracao incessante para um futuro de 
prosperidade e de engrandecimento social; pa
tria, para elle, é a liberdade, é a civilisacao, é 
a magostado popular. O poeta achara a patria 
em toda a parte onde o povo soffrer, c a reac- 
cño se assentar ovante sobre as victimas immo- 
ladas á ordem, a este Baal execrando das socie
dades modernas. A patria acha-la-ha nos cam
pos de ha tal ha, onde sepelejou a independencia 
da Hungría, onde um povo de heroasselloucom 
o seu sangue o cartel com que aprasou os seus 
algozes para um duelio (pie o seculo ainda terá, 
porvenlura, de presenciar. A patria vé-la-ha o 
poeta ñas barricadas de París, onde o povo pro- 
vou o que pode ás aristocracias que o intentam 
cscravisar. A patria apparccer-lhe-ha nos loga
res onde o operario geme, em quanto o ocioso 
malbarata em orgias o patrimonio de mil fami
lias. A patria será para o poeta a humauidade 
interna, porque o nosso poeta—digamo-lo d’uma 
vez—é um dos primemos representantes, o pri- 
mciro, talvez, da escola socialista na poesía na
cional.
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Amor! Quem será hojc poeta, sem cantar o 
amor? Quem será poeta, sem que amais suave, 
a mais casta, a mais melodiosa das cordas da sua 
lvra a consagre a saudar o mais doce, o mais 
candido de todos os sentimentos? Que alma lla
vera ahi, uao d’essas que rimam para obedecer 
a um instincto de ímitacao e a um capricho da 
moda, mas d’essas que sentem, e que traduzem 
depois na forma poética o que já era poesía an
tes de se exhalar em sons; qual sera o verda
dero poeta, que, amando a patria, que amando 
a humanidade, que desentranhando-se em affe- 
ctos nobilissimos c em votos ferventes pela ven
tura dos hómens todos, nao tenha um logar no 
coracao para esta paixao vivificadora, para esta 
paixao egoísta do amor?

Patria e amor! Eis completa a alma do poe
ta; eis as duas faces por que elle se revela; eis 
os dois cánticos que o poeta vibra no seu alau
de. Patria e Amor, eis-ahi, tambem, a alma do 
homem. Eis-ahi todo o credo da alma, eis-ahi as 
duas manifestacoes de um só amor. Patria! o 
amor do próximo, a fraternidade,—ou, christa- 
mentc, a caridadc—o amor das ideas generosas, 
o desejo da rehahilitaeño e da ventura para as 
classes desherdadas, para os pobres, para os aue 
soffrem agora, para a immensa maioria dos lio- 
mens. Amor! o culto da mulher, areligiao inti
ma do coracao.

D’estas duas paginas, que, por assim dizer, se 
léem na bella folha em que o Sr. Sant’Anna re- 
velou o seu talento poético, parece-mc que a
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mais accentuada, a mais original, a mais colo
rida, a mais pathctica, e a mais do coracao, é 
scm duvida a Patria. O Amor, é preciso dize-'lo, 
ó mais vulgar, mais logar commum, mais cania- 
do. () Sr. Sant’Anna, 11a Patria, mas na patria 
socialista, quccscolheu para Ihcnia dos seus can
tos, achou um assumpto quasi virgem. No Amor 
teve predccessorcs, c predecessores de genio o 
de sentimenlo. Na Patria 6 arrojado, valente, 
original; no Amor ó, sem o querer, mais imita
dor, menos poeta. E porque o amor canta-sc ha 
tres nul annos, e a palheta do poeta, que tem 
de ir encher-sc com as tintas da realidade, on
datra sempre as mesmas drogas, e o colorido 
ha desafr quasi sempre monotono. Se quer can
tar o amor pagao, o amor pastoril, o amor ma
terialista, que Jvra Ihc descohrirá thesouros que 
negasse a Ovidio, a Propercio. a Anacrconte, a 
Ihcocrito, ao buccolico Virgilio? Se é a virgem 
idealizada que o poeta celebra, se é a virgem, 
nao reclinada em coxins voluptuarios do gvne- 
ceu de Alhenas ou de Roma, mas a virgem em
bullada em sonhos castissimos, que sons acharó 
tito novos, que os nao tenha já desprendido aos 
ecchos alguma harpa romántica? Que imagens. 
que vago c ideal colorido buscará, que os nao 
encontré ja realisados em Víctor Hugo, em Bv- 
ron em Lamartine, era Manzoni, em Leopardi, 
em Garrelt, em Castilho, e nos dois mais cano
ros e mais correctos bardos da nova geracao, 
Mendes Leal, e Antonio de Serpa?

Com isto nao dizemos que o Sr. Sant’Anna ó
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uin poda banal, sem imaginacao, Bcm graca, 
sera novidade, sem colorido proprio, sem paixao, 
e sem arte. Pelo contrario, as qualidades essen- 
ciacs do seu talento transparecem igualmente no 
Amore na Patria, com a dilíerenca, porém, que 
na Patria é um Gama que tem um océano m- 
tciro por dominio, onde pode singrar á larga, e 
procurar trilhos nao seguidos; em quanto que 
no Amor é apenas, digamo-lo assim, um via
jante que se embarca n’um comboi de caminbo 
de ferro, e que tem de obedecer, quasi violen
tado, ao trafado inevitavel da estrada que es- 
colheu.

Nao basta a arle para ser poeta; nao basta a 
inspiracño para ser um escriptor. Ora, o yerda- 
deiro poeta deve ser escriptor c poeta. O instin- 
cto, o estro, dao-lhe o assumpto, a paixao, as 
cores, as imagcns confusas; a arte da-lhe o de- 
senho, da-lhe as tintas preparadas, a perspe
ctiva, a corrcccao c o estylo. O talento só, quasi 
sempre, faz esbocctos e quadros incompletos. Só 
a arte acaba os grandes quadros, quando fecun
da a inspiracao. O Sr. Sant'Anna é simultánea
mente poetó e escriptor. Pelo talento é poeta 
apaixonado, pela arte c poeta muitas vezes cor
recto e melodioso.

A inspiracao? Nunca lhe fallece. Talvez pe
que por cxcésso de fogo, talvez a fantasía venca 
n’elle um pouco, demais talvez, a rasao, este gelo 
d’aima, que deve equilibrar a temperatura in- 
tellectual, emante-la como nospaizes bem ach
inados n’uma saudavel medianía. Jase véque a
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poesía do Sr. Sanl’Anna é imagínosa, ousada, 
picturesca, vividamente colorida. Nao dizemos 
‘lúeasimagens sejam scmpre justas, masao me
nos sao brilhantes. E perciso fazer urna distinc- 
cáo profunda entre os diversos géneros de iina- 
gens. Ha imagens exactas, imagens brilhantes, 
imagens semsabores. As primeiras denunciam a 
perfeicao do genero; as segundas seduem sempre 
a imaginaeao e arrebatara mstinctivamente, em- 
bora depois fríamente analysadas parecam já 
quasi tocar as fronteiras do absurdo. As semsa
bores nao comovcm, demovem antes o leitor e o 
obrigam a largar da niño o poeta que lia, ou a lu- 
gir o orador míe escutava. A imagem perfeita re
tracta aos olhos um objecto que é pbysicamcnte 
possiyel. A imagem brilhante seduz mais pelos 
cambiantes de luz, pelo rellcxo vivaz e penetrante 
que pela perfeicao das formas. A imagem desla
vada nem ó a representado de formas, nem de co
res; cuma semsaboria, masé infelizmente a que 
predomina em muitas poesías modernas; éa ima- 
í/em sédicu e radia, como Ihe chamou espirituo
samente o I)r. Tb. deCarvalho, n’uma severa mas 
justissima censura que dirigiu a um poeta novi- 
co, táo ebeio de talento, como de incorreceoes. 
Certo poeta que comparou a liberdade coni um 
barco, com urna virgem, cora urna vaga, com 
uma estrella, primou na terceira especie. Na 
mesma prima um bardo portuense, que n’nm 
excesso de romanlismo descabellado diz á sua 
amante:

Vis umá harpa gelada ?
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E n'outra poesía descanta:

Das miserias da térra a mente ergaias 
Ao throno de Jesús !

A elle, a elle so ten peito abrios,
Rasgado pelas róxas agonías 

Da pobreza na cruz.

Queréis exemplos de imagens brilhantes, per
fumadas , arrogantes, coloridas, vivacísimas? 
Procurac-as nos escriptos, c principalmente nos 
discursos de José Esteváo. Sao as imagens, tpiasi 
senipre do segundo genero. Queréis imagens ás 
vezes perfeitas? Buscae-as em algumas odes de 
Víctor ilugo e de Manzoni, na prosa eloquente 
de Chateaubriand, e poucas vezes na lyrica mi
mosamente absurda de Lamartine.

As imagens do Sr. Sant’Anna pertencem quasi 
todas ao segundo genero; o que nao édesdouro 
para quem lera o exemplo nos maiores mestres; 
o que nao é defeito para o leitor, e o que nao 
pode ser nunca deshonra aosolhosdequem sabe 
o quanto é rara a verdadeira eloquencia, e a per- 
feicao do estylo.

Ó Sr. Sant’Anna comprehendeu bem que sao 
as imagons que vestem e poctisam o pensamento, 
que dáo o relevo á palavra solta, ou adaptada ás 
exigencias do metro e da rima. E, de feito, a 
prosa pode ser lisa, pallida, incolor, sem des
mentir o sen noiue, e sem insultar com a sua 
bumildade o senso commum. Mas a poesía que 
só se distinguir da prosa rasteira no monotono
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tintinar das consoantcs, a poesía que tomar a 
prosa e acortar em rctalhos para aadstringir ás 
exigencias da metriíicacao, nao dará ao poeta o 
direito de ser inscripto no livro d’oiro da arte. 
Ningucm cxtranha que o hornera de humilde for
tuna saia á rúa com a vestidura simples e des
ornada, mas todos se rirao do que impozer de 
rico e de elegante, aflectando o donaire e garbo 
do fashionable sol) a modestissima apparencia de 
mu saval grosseiro. Eis a prosa c a poesía. A 
prosa desornada pode ser útil, nccessaria, excu- 
savel. A poesía sem as galas do estvlo e sem as 
pompas da imaginacáo tornar-se-ha ridicula pelo 
contraste entre a sua affectacáo lyrica c a pobreza 
da idea e da forma.

Na poesía, assim como na boa prosa, as ideas 
sao muito, a forma ¡inmenso. Assim como da po
dra informe e bronca o imaginario arranca pelo 
cinzel o Moijsés de Miguel Angelo, o Júpiter de 
Phydias, ou o Doryplioro de Polyclctes, assim 
tambera de urna idea vulgar o cscriptor eloquente 
fará sair um periodo barmonioso, rico de expres- 
sao ede colorido. Tomae urna das niais opulen
tas odes de \ictor Hugo, o Napoléon Deux por 
excmplo, vertei-o textualmente de modo cjue con
servéis o pensamento, no idioma bastardo dos 
nossos traductores, e dizei-mo depois onde está 
aquella pompa do lvrico, onde a eloquencia de 
poeta; as perolas do estvlo ficarño como as da 
tabula, in sterquilinio margarita:, o oiro dos or
natos como que tornará a envolverle ñas gan
gas, as formas confundir-se-hao, e as ideas vol-
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larao ao callos primitivo. Tirae ao duque Mag- 
gio dcManzoni ocnlevo da diccáo edo estvlo e 
o cantor doNapoleao prostrado, será apenas uiu 
declamador insulso que adormecerá os leitores 
no meio da magostado do seu assumpto e a des- 
peito da grandeza homérica do seu heroe.

O Sr. Sant’Anna comprehcnde perfeitamente 
esta verdade. As suas poesías sao todas revesti
das d’esta forma imaginosa, d’este colorido bri- 
lhante, sem o qual a poesía, limitada ao ornato 
mecánico da rima, deixa de merecer o nome de 
lyrica para se aproximar das loas, ou das canti
gas e toadas populares. Isto nao signilica que o 
estvlo do Sr. Sant’Anna seja sempre irreprenen- 
sivel e <|uc nao haja algumas falsas lantejoulas 
mescladas ás palhetas ae bonr quilate, que re- 
flectem a luz do talento vigoroso e um pouco in
dómito do poeta.

Entre as poesías do Sr. Sant’Anna, mereccm 
especial mencáo, o ultimo dos húngaros, easua 
inais bella produccáo, no meu entender, os quil
tro fusilados, peca rica de invencáo, ungida de 
seutiinento e de dór, aformoseutada com o en
canto de urna mctrificacao fácil efluente, ecom 
as pompas do estylo elevado queconvinha a esfe 
curtissuno mas éloquente drama, inspirado por 
um dos mais sanguinolentos e mais alrozes epi
sodios da ultima batalha ferida em París, entre 
a liberdade e o despotismo quasi imperial, de 
Luiz Napoleáo. Este pequeño poema mesmodes- 
acompanhado das outras poesías, revellaria no 
Sr. Sant’Anna um poeta ae nao vulgar inspira-



XXXII JÜIZO CIUTICO

cao. É ao pé d'este cántico verdadeiramcnle ori
ginal, e lloviosamente desferido que me pare- 
cem incolores e pallidas algumas poesías menos 
perfeitas, premicias do Sr. Sant’Anna, cantos en
toados aínda no afinar da lyra, e que cu de boa 
vontadc aconselharia ao poeta que nao publicas- 
se na sua mimosa colleccao.

A muitas parecerá antes ologio que censura este 
prologo que acabo de escrever. Dirao, talvez, que 
o critico aprendcu 11a escola d’estes rcvedores dos 
bous tempos da imprensa privilegiada, d’estes 
padres-mestres e censores, que pelo santo ofii- 
cio e pelo paco erara encarregados de dar o seu 
parecer sobré os livros destinados á estampa; 
nomens piedosos e servicaes, que só viam bel
lezas nos seus auctores, e que achavam poucos 
os epithetos laudaticios, para celebrar digna
mente o talento dos seus héroes; ingenuos fabri
cantes de reputacoes, que a havereni fallado ver- 
dade, seriara tantos os milkeiros de genios, que 
os Newtons secontariam aosccntos, os Horacios 
ás duzias, os Carnees ás grozas, e nao bastaría o 
Collosseum de Roma, seo erigissem em Panthcon 
para recollier as ossadas das victimas—que vi
ctimas erara dccerto—d’estas apotheoses a quei- 
ma-roupa.

Para que me nao tachera de copista daquelles 
fosseis julgadores, recapitularei omeu juizo cri
tico, cóncluindo que o Sr. Sant’Anna tem, sera 
duvida, o instinclo da poesía. E sempre corre
cto? Nao. É sempre original? Nao pode ser. O 
que me parece, porém, é que respeita mais o sen-
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so connnum e a, grammatica, que mui tos poetas 
«jue por ahi tenho visto, puxaaos em vida pelos 
claqueurs do Pindó, no carro de Apollo, cami- 
nho de urna enganosa posteridade.

Latino Coei.iio.

3
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PATRIA E AMOR!

Patria e amor!... perguntae ao simples pe- 

gureiro se comprehende estas palavras; pergun- 
tae-lh’o, e veréis contrahir-se-lhe a fronte, e ve
réis brotar-lhe dos olhos, como fogo vivo, o en- 
thusiasmo ea crenca! Patria eamor!... interro- 
gac os lindos vergeis de Florenca, interrogae as 
muíalhas do hospital de Santa Anna, interrogae 
as cinzas do Tasso, e ouvireis, coado pela pedra 
do tumulo, surgir um gemido a dizer: Leonor! 
Patria eamor!... interrogae as aguas de Yaucla- 
se, que, talvez, no seu cstalar monotono, vos re- 
pitam algum canto vivido de sentimento do fa
moso Petrarcha! Patria c amor!... interrogae o 
Tejo, interrogae os vagalhoes do océano, inter
rogan as penedias escabrosas da India, que vos 
ensinarao, se nao as souberdes, as melodías rc- 
passadas de crenca, do nosso Camocs! Patria e
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amor!... descei... dcscei, e interrogae-me a mim, 
que, niais de oito annos, dobrada a fronte nos 
mareos dos desertos, assentado nos corucheus em
pinados das montanhas, ou emballado pelas on
das de algum mar ou rio estranho, repetí: Pa
tria e amor!!...

Mais de oito annos de exilio! arrestando urna 
vida de saudades, urna vida soffrida, sem fami
lia e sem patria; urnas vczes esgotando até ¡is 
fezes a taca dos prazeres no tumultuar dos fol- 
guedos; outras descendo ao interior do meu do
micilio, conversando com a minha consciencia, 
e perguntando a mim proprio, se aquelle oscil- 
lar de incertezas, se aquelle vaguear de ideas, se 
aquelle bulicio dos saráus e banquetes era vida 
ou morte?! Passaram! passaram esses tempos, 
nem cu quero recordar-me d’elles, que foram 
desastrosos; morreram! evenha o pó ao tumulo 
sumi-los no esquecimento.

E sinto agora que o ar da patria me vai ali
sando as rugas precoces, que me íam cavando 
11a fronte os ventos do desterro, e arde-me no 
peito um amor tao grande! tao grande! que nem 
o defino; a sede de um ideal, de urna mulher 
que devo ter, que hei deter, cuja existencia de- 
vo fundir com a minha, porque Deus é justo, e 
eu creio ñas compensares!...

Que esperanjosa que nao é esta mocidade, avi
da de loiros, trasbordando de sentir, cheia de 
vida, erguendo-se vergontea airosa, ecaminhan- 
do impávida ecrente por sobre ascinzas dasge- 
raeñes que foram?!
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. «Crescei e multiplicae,» diz o Génesis; «cres- 
oei e perseverae,» deveni bradar-lhe os coracoes 
generosos. Monda-la da sisania é tambem uní de- 
ver dohomem consciencioso; velar por que nao 
venha alguma víbora conspurca-la com a peco- 
nha dos seus conselhos é nma necessidade moral!

Eu por mim, que a amo, e alago hoje, como 
se espaneja de contcntamcnto a avesinna tirada 
do viveiro em que vivía, e a elle volvida, nao 
ccssarei de gritar-lhe: «O vosso mister é huma
nitario, a vossa missao é divina!»

E o que indica esse tumultuar de anachronis- 
mos moraes esociaes, esse viver eivado de egoís
mo e desamor, esse desbaratamenlo de crenfas, 
que aínda ha quem sinta, ou finja sentir dentro 
do peilo?... O presente!...

O passado! esse deixemo-lo atolado n’um paúl 
de sangue ede vergouhas; corramos-lhc um véu 
negro, que foram quadros de ludo e de revolto 
brigar; abandoncmo-lo, que, encharcado de tor
pezas como está, seria nodoa de lodo cm tela as- 
setinada!...

Mas csses claroes que cada um de nós divisa 
no horisontedesuaintclligencia, esses fogos que 
brilham, que se esvaem, que reapparcccm, e que 
outra vez se apagam, para de novo fulgircm mais 
formosos, mais bellos aínda, o que sao?... Creio 
que o porvir, e cu creio no porvirü...



*



A Ml.\IIA VIAGEM.

Voga, brilhante galera, 
Ergue a próa sobre o mar, 
Que eu quero 11a primavera 
A minha térra ehcgar; 
Desfralda as velas tendidas 
Ás rajadas desabridas 
Do furioso vendaval; 
Prosegue a tua carreira, 
Que v'aes á térra fagueira, 
A térra de Portugal!
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Já mal vejo as penedias 
Os serros de Santa-Cruz,
O pharol das serranías, 
Extincto, quasi nao luz;
O gigante Corcovado 
Mal se distingue, toldado 
Ao longe por denso véu;
Os montes vao-se sumindo,
E mil estrellas surgindo 
No panorama do céu!

Que deserto! que escampado! 
Vejo eu em torno a mim? 
Que abysmo 6 este cavado 
Sob uní tecto de setim?
E a minha galera ufana, 
Como urna hella sultana, 
Sorrindo com altivez,
Nao teme o vento altanado, 
Porque leva despregado 
O pavilhao portuguez!

Galera, como te elevas 
Sobre as colimas do mar,
Na desfilada te cevas 
Da sede de navegar.
As ondas urna por urna 
Desfazem-se em al va espuma, 
O astro dos astros vem, 
Desenrolando seus lumes,
Itoca as vagas pelos cumes, 
Vae fcrvendo mar além!
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Deus! o Deus que fez os muño. 
Que poz os astros no céu,
Que creou lagos profundos,
Que o sentir d’alma nos deu;
O Deus que fez as montanhas, 
Que deu ao mar negras sanhas, 
Fé-lo de leite p’ra ti:
Minha Venus*, como és bella, 
Como espaireces singóla, 
Sulcando as ondas assi!

Da lúa os raios de prata 
Vem brincar n’um mar d’auil, 
Onde o espaco retrata ,
Dos astros os fogos mil!
Vem sussurrar branda aragem 
Murmurios entre a cordagem 
Da minha barca veloz;
Tenho aqui uns sons divinos 
Lá dos anjos peregrinos.
Da celeuma tenho a voz!

Mas, galera, tu nao vóas,
Como costumas voar:
Quem pode n’estas lagóas 
fuá ufanía quebrar?
Já sei! do mar nos imperios 
Viste o eixo aos hemispherios, 
E o quizesle saudar.
Prosegue, galera inquieta, 
Levas no bojo um poeta,
Só Deus te pode parar!



i PATRIA E AMOR

Teu pavilhao míe fluctúa 
Ovante, tendido ao ar,
Ao palor da meiga lúa 
Yac-se esculpindo no mar;
Aquí nao tenho urna lyra;
Ncm a virgem que suspira,
E se brame o vendaval,
Na alma levo a bonanca 
Porque me alenta a esp’ranca 
De inda ver meu Portugal!"

De ver-lhe as fonles tao bellas,
E os altivos corucheus,
De ver-lhe as castas donzellas, 
De ver-lhe as Iuzes dos céus! 
Quero pairar-lhc na selva, 
Ver-lhe o prado que s’arrelva,
E no meu Tejo a correr, 
Fundir-me em meiga tristura, 
Tánger ás bellas veutura,
A patria uns bymnos tanger!

Ao longe trajando lucios 
Vejo um ponto alvorecer,
Meus olhos ha pouco enxutos 
Vcio o pranto humedecer, 
Madeira!... pois que appar’ccsle 
Ñas longes orlas de leste,
P’ra que te afundas além?
E roubas ao exilado 
Os lindos robles do prado 
Onde deixou sua mac?



POESIAS

Minha galera sulcando 
Assira as ondas do mar,
Vaes rangendo e oscillando, 
Vaes graciosa a vogar.
Qual no lago prateado 
Paira o cysne assetinado,
Vaes o teu rumo a seguir, 
Avante! avante! galera 
Que eu quero 11a primavera 
Ledos sorrisos sorrir!

Assim no meio dos mares 
Como é lindo ver o sol, 
Rasgando as trevas nos ares 
Trazer ura rubro arrebol!
Estas ondas bul icosas 
Estas nuvens táo formosas 
Correndo a mil pelos céus,
Ó astro no sen occaso 
Nao pódem ser mero acaso,
Sao maravilhas de Deus!

Porque me apraz ver soltadas 
Estas velas aos tufoes?
Ouvir silvar as rajadas,
E roncaran os trovoes?
Porque folgo em ver erguida 
Minna galera, e sumida 
Das vagas entre o fervor?
Oh! nao sei... mas a grandeza 
Dos cantos da natureza 
Embriaga o trovador!
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Toas sanhas tu acalmas,
Ó lago de puro azul,
Ao norte! aue eu quero as palmas 
Que nao colhi lá no su!.
Quero urna luz, ou estrella,
Da minha pratria urna bella 
Que alente o vico ao cantor, 
Quero as fallas da verdadc,
Quero matar a saudade 
Com mil sorrisos de amor!

No fundo do horisonte 
Vejo uns cerúleos Iistroes,
Nao sei se nuvens, ou montes,
Se plainos, ou torreoes;
Já mais nerto as serranías 
Vao-se anrindo, c penedias 
Das agoas vejo surgir;
Mais além vejo urnas flores,
Vejo reivas e verdores,
Vejo um jardim a florir!

O Tejo! ó veigas formosas!
O patria! ó meu Portugal!
Minhas lagrimas saudosas 
Embebe no teu rosal,
Deixa ao pobre peregrino 
A quem sorriu o destino 
De alegría solucar,
Deixa-o fartar seus desejos 
Deixa-o dar-te os cem mil beijos 
Que te soubc conservar!
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Quero viver... quero a vida 
Que eu aínda nao viví,
Quero a estrella prometíala 
Dos contos qu’infante ouvi, 
Minha alma vem transbordando 
D’amor que fui aliafando 
Ñas fragoas do coracao,
Á patria... os bracos valentes, 
Ás damas... beijos ardentes 
A Deus... a pura cancao!

• .Xome Ja galera luí 4UE rtgreaei a Portugal.





OS SUSPIROS.

Os suspiros que solías aos ventos 
Onde vao? Onde vao, sei-o eu,
Vao ás nuvcns fundir-se com ellas, 
Vao librar-se ñas orlas do céu!

E descahem no prado relvoso 
Como o róelo da pura estacao,
E rcscendem divinas fragrancias, 
Como efluvios celestes que sao!

Os suspiros que soltas, meu anjo,
Vilo na grenlia dos bosques correr, 
Labios d'óutrem profanos nao sorvam 
Essa meiga porcao do meu ser!
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Tenho zelos das auras suaves,. 
l)a pombinha que arrulha no ar, 
Tenho zelos das verdes folhinhas, 
Tenho zelos das vagas do mar!

Tenho zelos... heñí sei o que digo, 
Nao os quero vogando á mcrcé; 
Tenho zelos da lympha indolente 
Tenho zelos de tüdo... porque?

Porque os ventos, as auras, as folhas 
Podein dar descaminho a algum, 
Porque podem roubar-m’os os anjos, 
E cu nao quero perdido nenlium!



A MORTE DE AGR1PPINA

Os fagos cerúleos do astro farmoso 
Já deixam saudosos as orlas do céu,
Já nuvens cinzentas no monte alteroso 
Ás verdes espaldas correram um veu!

As comas dos bosques já vejo rociadas 
Das per’las de gelo que chovem do ar. 
As grimpas de liorna já vao alastradas 
Das nevoas que giram na térra e no mar

Os silvos dos ventos fugindo á Tarpea 
Ñas fisgas zumbiram do grao Collyseu,
O mocho que ás nuvens librado se altea 
Yoando e gemendo á campa dcsceu.

4
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E folga e descanca no ermo sepulchro, 
Poisado áo madeiro funéreo da cruz,
O céu é de ferro, ha pouco tao pulchro, 
Nao brilha, nao fulge, nao tem urna luz!

As agoas se gelam no libre fogoso,
No campo Vaccino nao canta o zagal.
Nos montes, nos piamos, no prado reívoso 
Pairando sorriem os genios do mal!

Té cuido que os livros d’altiva sybvlla 
Se tingem de sangue d'escuro rubor,
Nem Mario, ou Tiberio, nem monstro qual Scvlla 
tm Roma causaram tamanbo estridor!

E Roma se mira no seu capitolio.
No vértice altivo de seus coruchéus,
Os lumes vacillam no ermo do solio 
As rudes rajadas de taes escarceas!

Os tenros infantes enroscam-sc temos 
De medo transidos aos eolios das máes 
Oscillam e rangem os fundos infernos ’
Imperio dos crimes! tu gentes! que tens’>

E os mochos gritaram ñas ocas cavernas 
Uní grito de sangue, de morle e temor 
Vetustas cidades, cidades modernas,
O orbe em seu eixo parou de terror!..
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Morreu Agrippina! que máe do malvado, 
Serpente como elle, seu filho a matou, 
Punhal assassino rangeu encravado 
No seio maldito que ao monstro gerou!

E em torno ao sepulchro pairou maltasejo 
O coro dos genios esperando o festim, 
Banquete funéreo, maldito desejo 
Jamais o tiveram ñas trevas assim!!!...
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A DESPEDIDA.

.1Á viste cm noite de amores 
Seus fulgores 

No rio a lúa ostentar?
Já viste a abelha caneada, 

Fatigada.
Ir sobre o lyrio poisar?

Assim leus olhos^ lascivos 
E altivos,

Como as estrellas dos céus, 
M’entornavam dentro d’alma 

Doce calma,
Meigos effluvios de Deus!
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Assim teus bracos nevados, 
Torneados,

F)e purpurado marfim,
Me levavam divagando 

E scismando
Em pensamenlos sem fim!

•lá viste em tarde calmosa, 
Melindrosa,

A triste róla a gemer?
E a borboleta dos prados, 

Sem cuidados, 
De flor em flor a volver?

Assim a mciga ternura 
E a docura 

Da tua voz divinal 
Semelhava a voz dos anjos 

E archanjos,
Brincando em verde rosal!

Assim temia a meu seio, 
N’um rfñceio, 

Teu lindo corpo apertar, 
Porque a linda mariposa, 

Como a rosa, 
Pode ura sópro desfolhar!
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Já viste á pura corrente, 
indolente,

Urna florinha saltar?
Já viste a límpida vaga, 

Que divaga,
Na praia um beijo poisar?

Assim das bellas mais bella, 
Alva estrella, 

Eras na térra a fulgir; 
Assim da veiga rclvosa, 

Primorosa
Surge a bonina a florir!

Assim teus labios rosados, 
Nacarados,

Yeio um riso descerrar!
E o adeus na despedida 

Tao sentida 
Foi um beijo a solucar!
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Que murmurios lá vem do horisonte?
Que íumes vao correndo monte era monte 

A fulgir?
Que gemidos sao csses, lentos, vagos? 
Que gemidos escuto, tao presagos,

A carpir?

E agora que fatídica toada 
A alma me dcixou tao repassada 

D’altivez?
Que sons de crenga e fé tao embebidos 
Me coarara, no peito e nos sentidos 

Languidez?
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Acaso sao n'as harpas afinadas,
Ñas aras descantando alevantadas 

De Siao?
Serao n’os estampidos da metralha? 
O nbombo fatal, n’uma balalha.

Do canhao?

Como o lenbo assoberbado 
Vae sobre as ondas do mar, 
E o mar se agita cavado, 
Luctando para o tragar, 
Assim os grandes do mundo 
Nao qúcrein sondar o fundo 
Do lago sobre que vao; 
Assim altivos senhores 
Nao sabem que brotam flores 
Na garganta de um vulcao!

Mas o povo lá se abriga 
A loureado docel,
TS'ao teme a morte, a fadiga,
E crente, 6 puro, é fiel! 
Resignae-vos! tcnde esperanca, 
Reveis contar co’a bonanca ' 
Logo apoz do vendaval;
Das raías da eternidade’
Ha de vir-vos liberdade 
As térras de Portugal'
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Portugal! oh patria! olí gloria! 
I)e novo te has de sorrir! 
I)esfraldem-se na victoria 
Pcndoes d’Alcacer-Quibir!
Eu tenho fé na virtudé; 
Despregue-se o alaude 
Que a patria q’ria encerrar! 
Finde-sc ao povo o l'adario, 
Rasgue-se o negro sudario 
Que o devia ainortalhar!

Tamhem o povo tcm galas,
Que inais ricas nao as ha,
Sao n’as preces, sao n’as fallas,

?ue dirige a Jehovah!
em grandeza nos gemidos, 

N’aquelles pranlos sentidos,
Que revelam candidez,
Teein crenca aquelles lamentos, 
Sao puros ós sentimentos 
Quedizem: «Sou Portuguez!»

E cm quanto co’o peito ás bailas 
Yac no campo combater,
Levam n’os grandes ñas salas 
O mais folgado viver;
Se geme a patria que adora, 
Ei-lo o povo! ei-lo que chora, 
Sorrindo a patria, elle ri, 
Fallando a patria, elle falla, 
Horrendo a patria, elle estala, 
Resuscitando, sorri!
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Mas dizem haver escolhos 
N'essa estrada por que o povo 

Vae correr;
Que foge a vista dos olhos 
N’esse caminho tao novo 

Do dever!

Tambem ha lucto entre a galla, 
E tormentos nos carinhos 

Do amor;
Nem a rosa de Bengala,
Que brota sem dar espinhos, 

Tcm odor!

Sem prantos nao ha sorriso, 
Sem noite nao brilham jumes 

Lá nos céus;
Só Deus tcm um para ¡so, 
Onde brotam mil perfumes, 

Mas é Deus!

Como o céu deixa na fon te 
As estrellas desenliadas 

Com fulgor,
Estampou-te o sol na fronte 
Divisa em Iettras doiradas:

«És senhor.»
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E se corre o pranto em baga, 
Por vér da esperanca sumido 

O pharol,
Ua de vos ser grande a paga, 
Sabcndo da patria erguido 

O arrebol!

Porque ha luctos entre a galla 
E tormentos nos carinhos 

Do amor;
Nem a rosa de Bengala,
Que brota sem dar espinhos, 

Tem odor!

No campo da lide, nos índicos mares, 
Foi tempo que o nomo de Lvsia soou: 
A sombra frondosa d’altivos palmares 
Pendao de victoria sem rnedo hasteou!

Tinidos de ferros, gineles fogosos 
Levaram bcm longe da guerra o clamor; 
Da guerra contentes, na guerra raivosos, 
Guerreiros mancebos lallavam de amor!

E agora que vemos? um povo sumido, 
Cuspidos seus foros, calcados co’o pé,
E o povo caneado lá solía um gemido, 
Que cm breve se muda n'um grito de fé!
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Avante! e a trompa retumba sonora 
Por montes, por valles, na ¿erra c no mar, 
Dedilha o poeta na Ivra canora,
Na Ivra do povo guerreiro cantar!

Portugal! oh patria! oh gloria! 
De novo te has de sorrir! 
Desfraldem-se na victoria 
Pendocs d’Alcacer-Kihir!
Eu tcnho fé na virtude; 
Despregue-sc o alaude.
Que a patria q’ria encerrar! 
Fiude-se ao povo o fadario, 
Hasgue-se o negro sudario 
Que o devia amorlalhar!
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Eu cuidei que mesmo longo 
Da patria, amigos, e mae, 
S’nnissé á vida do corpo 
Da alma a vida tambem;

Suppuz adiar uns sorrisos 
Que respondessem aos meus, 
Ver no prado as mesmas llores, 
Os mesmos í'ogos nos céus!

.1 ulguei que as brisas que voam, 
E as nuvens no céu correndo, 
Me liltrassera debtro d’alma 
Perfumes qu’iam colhcndo;
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E que a lympha pregu ¡cosa 
Do arroyo uue murmura, 
Serpenteando entre as veigas 
Mostrasse a mesma candura;

E que a candida avesinha, 
Descantando na balseira, 
Vestisse a mesma plumagem, 
Fosse tao pura e fagueira!

Que me désse a vida um beijo. 
Que um olhar m’enlouqueccsse, 
Que me malasse um desejo,
Que urna falla me rendesse!

Mas era engano, e bem cedo 
Vi a propria natureza 
Ser inconstante ñas gallas.
Ser mudavel na grandeza.

Aos astros no firmamento 
Toldar um triste palor,
As aves que gorgeavam 
Nao descantarcm de amor.

Apenas urna fiorinha 
Meiga, e triste como eu, 
Vírente desafiava 
As intemperies do céu.
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Tinha brotado singela, 
Era a flor da soledade, 
Era róxa, róxa... róxa... 
Da cor da minha saudade
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A QUEDA DE ROMA

('eux qu¡ |)¡cuiemenl sont morí* pour ¡a pal/ie 
Ont droit qu’á leur cercueil la foulc vieuuc et prie. 
Entra I. s plus hcaux noms leur nom c*t lo plus Jiearf. 
Toule "loirc prcs d'cux pusse el toiube éphe'uicrc ;* 

lit .-omine ferait une in¿re,
La ruis d’un peuple cultor les berce en leur lombr&u !

V. Iloao.

Ó patria dos Camillos que (aneaste 
Ao mundo estremecido mil grilhóes!
Ó térra das conquistas que abracaste 
Nos leus bracos gigantes as nacqcs!
Onde jazem teus bríos de victoria?
Quem riscou dos teus feitos a memoria? 
Essas palmas que tinhas onde estáo?
Que tyranno sedento, que verdugo 
A cerviz te dobrou a infame jugo?
Quem teus loiros lancou da fronte ao chao?
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Accesas vagas de voraz tormenta 
Yao talando teus vicos, teu verdor.
Da morte a tempestáde vae sedenta 
Doñeando em teu sepulchro com furor;
Lá resurge abrazado um balo impuro 
D’entre o tum’lo de Ñero tao escuro, 
tteferve em vagalhoes o mar tambeni, 
Estallam raios mil!... bramarn... é noite, 
Da rajada feroz o duro acoitc 
Ñas espaldas dos montes zumbe além!

Oh! rasgou-te o pendao da liberdade 
O sopro adusto de tyranno atroz,
Cuido ouvir que bradou na eternidade 
Do íilho de Cornelia a fria voz!
E de Scoevola as cinzas congeladas 
No sepulchro refulgem abrasadas;
Oico um grito de morte e maldicáo;
Sao n’os manes sagrados de Trajaiio 
Pedindo ao fundador do Vaticano 
Que Ihes outorgue a Roma de Catao!

Implorando convulsos melhor sorte,
Outra vida, outra luz, outro arrebol, 
Outra aragem que nao sopro de morte, 
Outros astros propicios, outro sol; 
Implorando vigor, que os membros lassos 
Pasmaram no turpor feros devassos; 
Implorando outras brisas, outro ar,
Outros cantos suaves pela selva,
Outros prados cobcrtos d’outra reiva, 
Outras vagas mais brandas, outro mar!
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Lá oico ara rumor longiquo e vago 
No campo dos finados a surgir,
E um gemido a dizer triste e presago:
Nao pode a liberdade já florír!
Mas das orlas oppostas do liorisonte 
Vejo erguer um guerreiro a nobre fronte 
Ao manto de sapnyras lá do céu,
Depois bater o pé, c mil cohortes 
Surgirem tao altivas e táo fortes,
Quacs deveram outr’ora ao grao Pompeo 1

Garibaldi famoso! o teu destino 
Gravou-o em lettras d’oiro a máo de Den?, 
O mesmo sol qu’inunda o Avcñtino 
Desceu-te sobre a fronte lá dos céus! 
Ernbora a hydra atroz do despotismo 
Se morda em contorsoes no fundo abysmo, 
Seas dias ’stáo contados... vae morrer!
A ti, manda-t’o Deus! é teu fadario 
Atar as negras pregas do sudario,
Que a deve em densas trevas envolver!

E tu, Roma! vergada, em teu occaso 
Refranges fogos mil, risonha luz!
Cada nacao da térra tcm seu praso,
Cada martyr do mundo sua cruz!
Nao vés como repoisa o viajante 
No eolio ardente d’extremosa amante? 
Assim descancas tu, meiga a sorrir, 
Embalada nos sonhos do passado, 
Lacrimosa e dormente ate que o fado 
Te sopre á fronte altiva outro porvir!
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Até que do leu Tibie namorados 
Esparja sobre ti uní puro sol.
Mi I raios n'outras brisas reclinados, 
Inundando-te a face oulro arrebol;
Até que almo perfume d’igualdade 
Varrendo-te do peito a tempestado 
Que os matizes crestou de teuS brazoes, 
Mostrando-te aos tyrannos inda absortos, 
Te resurja bem viva d’entre os mortos, 
Nafao livre, a mais livre das nacoes!

Até que ao carro ovante manietadas 
Venham de rojo as sombras de mil reis, 
Que a virtude e ti coragem de maos dadas 
Vao gravar-te no peito santas leis;
Té que bradeis altivos aos tyranos: 
Arredae! arredac! somos romanos!
Temos ñas veias o sangue de Catao,
Das cinzas do tribuno Caio Graccho 
Nao podia brotar um povo fraco,
Nao podia surgir fraca nafao!...



DELIRIO.

A prts.nl j’si irnli, jVi tu, je «i». — Qn'impcrle? 
Si motar d’illuMOiu viennenl ourrir roa parle 

Oui gcaiit cu tonrnanl!
V. tíren.

Nao viste a nuvem presaga. 
Que pelos ares divaga,
E medonha, triste, alaga 
O lindo manto do céu?
Nao viste a nuvem presaga? 
É táo triste cómo en!...
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Nunca leste com ternura 
Legenda da sepultura,
Que o cinzel da desventura 
Na pedra fria gravou? 
Nunca a léste com ternura? 
E de gelo como cu sou!...

Nunca cm sonhos desvairados 
Viste, mudos, congelados,
Os elementos parados,
Em profunda solidao?
Sao n’os sonhos desvairados 
Do meu pobre coragáo!

Ouviste os ais de saudade,
Que descanta em liberdade 
A rola da soledade 
Na verde encosta d’além ?
Sao n’os cantos de saudade,
Que eu consagro a minha mac!.

Nao vés as vagas teimosas, 
Encapelladas, ruidosas, 
Enfurecidas, raivosas, 
Contra a rocha arremetter? 
Nao vés as vagas teimosas? 
Sao vagas do meu viver!...



POESIAS

Nao ves o lyrio pendido, 
De sua hastea despedido, 
Pelos ventos sacudido 
Ñas ondas a mergulhar? 
Nao ves o lyrio pendido? 
Conheces o'meu penar!!.

35
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O INVALIDO.

Perdí a torca dos bracos, 
Arrasto a vida a gemer,
Mas no peito guardo os traeos 
Do que sabia Inzer;
Tcnno a vista já caneada,
A mao direita cortada,
Agora mal vejo a espada, 
Qu’outr’ora p'odia erguer! •
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Maldita seja a saudade,
Que tenho no corafao;
E manía d’csta idade 
Fallar dos tempos que vao! 
Mania... nao! que a memoria 
D’uma manlia de victoria 
Inda m'inflamma de gloria, 
Como s’inflamma um volcao!

Este mundo d’hoje é novo, 
Nao n’o posso avaliar, 
Soldado, lilho do povo, 
Nunca o soube guerrear, 
Que sempre julguei crueza, 
Devendo dar-lhe defeza, - 
Contra as leis da natureza 
I-Io sem dó fuzilar!

Soldados vindos de fóra 
É outro caso... esses sim: 
Guerra civil, como agora. 
Nao me fallem n’ella a mim, 
Que antes me qu’ria sujeito 
K. ser em postas desfeito,
Do que luctar peito a peito 
Com portuguezes assim!...
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Era lilho d’outra raca,
Mais forte qu’esta nao é, 
Nao temía torca, ou traca, 
Tinlia crenca, tinha fé!
Na Boira a mil as batalhas, 
Em AJbufeira as mortalhas, 
De Badajoz as muralhas, 
Sao feitos que estao de pé!

Agora nao!... que mudanca 
N’esta térra se nao fez! 
Ninguem conserva a lembranca 
Dos feitos d’uin portuguez!
Já se nao vé um soldado;
É um paiz malfadado,
Ou é sina, ou foi olhado,
Que lhe deitaram talvez!

Fomos soldados valentes;
Nao podem dizcr que nao;
Se dou co’a lingua nos dentes, 
Fallando em coisas d’cntüo... 
É que o pobre veterano 
Ainda se sente ufano 
Das guerras de ha tanto anuo, 
Onde perdeu esta máo!
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Perdi-a! nao me arrependo; 
Ficou-me a outra... luctei! 
Perdi-a! foi conibatendo 
Pela patria e pelo rei!
Entre balas que zuniam,
Entre ferros que tiniam,
Entre os gritos que se ouviam, 
Um grito só escutei!

Mas era um brado de guerra, 
Mas era um brado geral,
Um brado por esta térra,
Mas altivo e colossal!
Poínos sempre portuguezes, 
Nunca choramos revezes,
Aos céus erguemos mil vezes 
A gloria de Portugal!

Um dia... que dia horrendo! 
Nunca mais o esquecerei:
Foi um combate tremendo, 
Urna batalha de lci! 
ía na fila avancada 
Esta cruz lá foi' ganhada, 
Uomprei-a á ponta d’espada, 
Foi sangue o preco que dei!
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lloje, velhinho, caneado,
Só me conlio no céu,
Vivo triste c deslendrado,
Nao me espera um mausoléu...
Mas inda guardo a manía 
De dizer com ufanía,
Que nao sao os d’hojc em dia 
Soldados como fui cu!!





O PIMIEIRO.

Quantas vezes, pinheiro orgulhoso, 
Que dovassas as nuvens dos céus, 
Ouves terna avesinha poisando 
Descantar melodias a Deus?

E depois, nuantas vezes, oh! quantas 
Tens sentido silvar o tufao?
Quantas vezes, gigante do prado, 
'J'ens ouvido o roncar do trovño?

Quantas vezes depois a procella 
leus adornos tem vindo inirrar? 
Quantas vezes terrivel nortada 
Vem teus vicos no pó dcsfolhar? 

6
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Quanlas vezes? nao ousas d¡ze-lo; 
Quantas vezes? nao sabes; mas cu 
You contar-t’as, pinheiro orgulhoso, 
Que devassas as nuvens do céu!

Porque eu vivo da vida que vives,
E meus lados sao móus como os leus; 
Porque temos na fronte estampados 
Os decretos sombríos de Deus!

Urna vez nos tcus dias d’infancia 
Yeio a brisa em teus ramos correr; 
Urna vez o cantor das balseiras 
Meigos hymnos te veio tanger!

Urna vez, urna só, venturoso, 
Urna vez, urna só, tambem cu, 
Me trouxeram as auras ligeiras 
A toada dos anjos do céu!

Mas depois a rajada furiosa 
Acurvou-te de rojo no chao,
Dia e noite choravas pendido 
O rigor do voraz turbilháo!

Eu tambem, pobre vate soffrido, 
Exilado na térra a chorar,
Yivo a vida do lenho balido 
Pelas ondas cavadas do mar!



A VOLTA DO EXILADO.

Sejipiie ouvi desde crianca 
Uns vagos sons a dizer,
Que viver sera ter esp’ranca 
Nao ó folgado viver;
Sempre vi no céu librada 
Unía luzinlia doirada,
Sempre uns sonhos eu sonhei 
D'um porvir afortunado, 
Sempre dormi eraballado 
Por illusoes que criei!
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Fui crescendo, fui medrando 
E os mesnios sons a ouvir,
Os mesmos sonhos sonhando, 
E as illusoes a sorrir;
Sempre fulgente e divina 
A estrella da minha sina;
Era tal o mcu condao,
Táo fagueiro me corría.
Que eni tudo belleza via,
Em nada achava senao!

Mas o demo que ditoso 
Me deixára até entao,
Oo seu covil tenebroso 
Ergueu a ponía da mao; 
Correu-me um véu ao passado 
E abandonou-me vendado 
Oeste mundo aos tcmporacs; 
Quaudo pude abrir os ollios 
ía quebrar-me entre escolhos 
batido dos vendavaes!

Um céu branco que eu amara 
Tornou-se em férreo negrume, 
Um amor que eu afagára 
Matou-m’o n’alma o ciume; 
Um ideal táo formoso,
Um futuro táo vicoso, 
l udo se foi mundo alcm,
Urna estrella que luzia,
Um anjo que me sorria 
E um amigo tambem!



POESIAS 47

Ñas orlas táo recamadas 
Do lindo manto do céu 
Correram negras, toldadas 
As nuvens, funéreo véu; 
Entáo brotou-me singelo 
Um condao divino e belfo, 
Como um perfume de flor, 
Entao cantei a saudade,
E ao solio da liberdade 
Votei uns hymnos de amor!

Lembrei-me d’umas historias 
Dá ininha térra natal,
Cantei da patria as victorias 
E as quinas de Portugal!
E meus cantos innocentes 
Foram correndo contentes, 
Pojando as vagas do mar; 
Lembrei-me que era propheta, 
E que a sina do poeta 
Era langer e penar

Assim romeiro soffrido 
Fui vivendo trovador,
Fui pelas brisas batido 
Avivando a miuha dór,
Nos paizes estrangeiros 
Sobre marcos forasteiros 
A débil ivra encostei,
Pobre poeta! coitado!
De minha patria exilado 
Como vi vi?... nem eu sei!...
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Unía rosa que eu plántala 
Dentro d’um verde rosal, 
Uns sorrisos que mandara 
Ás térras de Portugal, 
Urnas palmas que tecéra, 
Uns perfumes que colhera, 
Um amor que cu embaíd, 
Tudo isso ía murchando, 
ludo se ía desbotando 
Ñas Ierras por onde andei

Alma c corpo iam finando 
Martyrios do meu penar, 
Até que vi dcslisando 
As crespas faces do mar 
Urna centelha sagrada... 
Era per’la incendiada,
Era da cor do rubim, 
Patrio pharol que luda 
Anjo de amor que sorria 
Ledos sorrisos p’ra mim!...

Í8



O QUE TU ÉS...

Do arroyo á margern limosa, 
Como a rosa,

És garrida a te mirar;
Como a Ivmpha sussurrante, 

' Delirante, 
Delirante a descantar!

És qual pombinha nevada, 
Aljofrada

Pelo rócio da manha;
És como a nuvcm etherea 

E aerea
Da madrugada lom a!
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És como as fallas que falla 
A zagaIIa 

Ao namorado zagal;
Es qual florinha medrada, 

Desmaiada,
Dcsmaiada entre o sarcal!

PATRIA E AMOR

És como a placida brisa 
Que deslisa

As crespas faces do mar; 
Es tao bella como é bella 

Urna estrella, 
Urna estrella a scintillar!

És como a luz radiante, 
Fulgurante,

Que refrange áureo pharol;
Es como os hvmnos que os aojos 

E archanjos
Descantan! ao por do sol!

És como a rola innocente, 
Indolente,

Que arrulha no salgueiral; 
Es a bonina mimosa,

Mais vicosa
D’um remanso de crystal!
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És como o cysne nevado, 
Prateado,

Ñas agoas a mergulhar; 
És como os echos sonoros 

E canoros 
Nos eraos a solucar!

Es qual scgrcdo escondido 
E sumido

Bem dentro do corafao; 
Branda folhinha boiando 

E vogando
Ñas azas do turbilhao!...
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Por entic os lyrios do prado,
O triste goivo medrado,
O goivo do mausoléu,
Nao lembra a luz assombrada, 
Que fulgura desmaiada 
Por sobre as nuvens do céu? 
Pois entre os carmes formosos, 
Qual d’entre os lyrios virosos, 
O pobre goivo sou eu!
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Se d’entre a veiga relvosa 
Escutardes melindrosa 
A triste rola a gemer,
Nao cuidaes ouvir a vaga, 
Além na praia que alaga,
De noite e dia a bater?
Se as vagas, se a rola ouvistes, 
Assim meus cantos sao tristes, 
Porque eu nasci p’ra solTrer!

Se da montanha escarpada 
Já-viste a dura rajada 
Os lindos vergeis talar, 
Conheceis-me a vida inteira: 
Eu era a pobre roseira 
Que o vento veiu mirrar;
Eu era o lyrio garrido,
Iloje crestado e pendido, 
Exposto ás brisas do mar!

Se da noite o negro manto 
Pode toldar o encanto 
Da luz que brilha no céu;
E se no prado florido 
Desponta o goivo pendido,
O goivo do mausoléu; 
Corte-se d’entre as mais flores 
O goivo dos amargores,
Triste goivo como eu!
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E se a vaga gemebunda 
A praia revolta afunda 
No seu constante bater?
E se a rola da floresta,
Por entre gallas e festa, 
Vier chorosa gemer?
Oh! fugi da importuna, 
Que onde reina a fortuna 
Nao devem prantos caber!

Se virdes á pura rosa,
Como á leda mariposa,
Vir a rajada crcstar;
Se virdes no meio aos prados 
¿'entre os lyrios delicados 
Funéreo goivo brotar;
Fugi, tímida donzella.
Que a vossa linda capella 
Nao podein goivos toucar!
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A CII EGA DA..

Mal lias orlas do horisonte 
Tua galera appar’ceu,
A triste, crestada fronte 
O lvrio do prado crgueu: 
Cantón a rola chorosa, 
l)eu mais perfumes a rosa, 
E perdeu-se a mariposa 
Por enlrc as nuvens do céu
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Teu meigo rosto de fada 
No Tejo se retratou,
E da sombra namorada 
Ligeira vaga parou!
Oh! que linda que nao era 
Na popa d’essa galera 
Gentil flor da primavera, 
Que no mar desabrochou!

Eras mais linda que a lúa 
Em noite amena de Abril,
Mais que a estrella que fluctúa, 
Que fluctúa em céus d’anil!
Tao bella que nao te eguala, 
Por dias de festa e galla,
A mais vistosa zagal la,
Que se escolher d'entre mil!

Trazias a cor do rosto,
Como a da linda roma, 
Como as tintas do sol posto, 
Como o albor da manna; 
leus olhos brotavam lumes, 
E os anjos tinham chimes. 
Porque exhalavas perfumes 
Como a rosa a mais louca!
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As fadas nunca tiveram 
Tanto poder, tal condao,
Que as fadas nunca poderam 
l'azer do gélo um volcao, 
Mudar o vicio era virtude, 
Nem da lyra tosca e rude 
Atinar méigo alaude 
Pelos sons do coracáo!

E amei-te, como a bonina 
O rócio que a vera regar, 
Como a lyrapha crvstallina 
A conchiñha a sciritillar,
Como a brisa a flor doirada, 
Como o nauta ama a rajada, 
Como o soldado ama a espada, 
Como o lago ama o luarü





OS MARTYRES HUNGAROS,

Ñas cumiadas dos montes 
Prostrou-se o sol compungido; 
Mal se retrata ñas fontes 
O pobre lyrio pendido; 
Submersa em negra tristeza 
Traja lucto a natureza;
A noite á térra desceu;
Surge um gemido profundo,
E foi bradando no mundo:
«A pobre Hungría niorreu!»
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De caniinho ao ermo solio 
Filhos e maes a chorar,
Da morte no capitolio 
Vao tristes depositar,
Sobre o sepulchro gelado 
Mais um valente, um linado; 
Funéreo bronze tangeu,
E a cada badalada 
Quebra-se inais unía espada, 
Mais um martyr feneceu!

Allí que vejo? um soldado! 
Levam-n’o triste a morrer! 
Além que ouvi? levantado 
O cadafalso a ranger!
E morres! que os teus algozes, 
Em seus delirios ferozes,
Nao sabem se tinbas mae,
Um affecto, um sentimento, 
Um amor no pensamento,
Um pae, um lilho tambein!

Mas a crenca tao provada 
Lá dentro do coracao 
Nao cortam guiñes d'espada, 
Nem pode calcar-se ao chao! 
De cada martyr que morre 
O sangue que" em lio escori e 
Vae a térra fecundar;
Cada pendao enrolado 
lia de nos ventos desfraldado 
Inda livre tremular!
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Mal hajas, cidadc, que o gélo do norte 
O gélo na fronte te veiu estampar!
Mal hajas, trombeta, qu'entóas a morte 
Na chora c na sala, na serra e no mar!

Mal hajas, imperio, que alagas de sangue 
Vallados, campiñas, cidades, scm dó,
Mal hajas, monarcha, que deixas exangüe 
Um povo sumido, rojando no pó!

Mal hajam phalangcs, que em odio accendidas 
Vomitam metralha, pelouros a flux;
Mal hajam espadas de sangue embebidas,
Se o sangue do povo na espada reluz!

Os povos pranteiam, implorara, solucam, 
Responde o rangido das forcas além,
E os robles frondosos na campa debrucam,
Na campa do martvr as folhas qne téem.

E em quanto aviltada mcneia o thurib'lo 
A turba de rasto nos pacos dos reis,
Campeia ñas pracas erguido o patib'lo, 
Caminham á morte soldados fiéis!

Yalentes na lidc, ganhando a victoria, 
Valentes na morte, sorrindo ao baldao,
O povo teceu-vos a c’róa de gloria,
Monarchas nao podem cuspi-la no chao!
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K os hymnos que brotam do fogo da alma, 
Que voam, que sobern altivos nos céus,
Sao rosas, sao loiros, silo nítida palma.
Na fronte do martyr poisados por Deus!

Soldados! ja restam bem poneos soldados! 
Infantes! bem poucos que beijem seus paes 
Esposas! pranteiam esposos finados!
Viuvas e orphaos confundem seus ais!

Mas a crenfa tao provada 
Lá dentro do coraeao!
Nao cortam gumes" d’espada, 
Neto pode calcar-sc ao chao! 
De cada martyr que morre 
O sanguc que' em fio escorre 
Vae a térra fecundar!
Cada pendao enrolado 
Ha de aos ventos desfraldado 
Inda livre tremolar!



A KM A VICTIMA POLITICA.

.!* lá f'oram n’os tempos de gloria, 
Qu'infundiam rcsneito, altivez; 
Enrolou-se o pendao de victoria,
Jaz por torra o padrao portugucz!

Quando aos fados de negra batalha 
Se entregava o dominio natal,
Se entre os silvos d’altiva metralha 
Lá se ouvia dizer: Portugal!

Eu quizcra que visseis ñas faces 
Estampado uní leaf coracáo,
Como os lumes que brilham fugaces 
Quando vae rebentar um vulcao!
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Cada peito era uní fundo sacrario, 
Cada pulso uní padráo de valor,
Cada rosto da alma o sudario,
Cada espada da gloria um penhor!

Tu que foste soldado, c choraras 
Tristes lucias d’um povo christao, 
Quando a tanja na lanca topavas, 
Quando vias por Ierra úm irmao;

Quando os ferros nos ferros tiniam, 
Quando os gritos s’crguiam ao céu, 
Quando as bombas e as balas choviam, 
Entre as sanhas do negro escarcéu!

Tu bem sabes que lago de sangue 
Jnundou este bom Portugal,
Q’inda hoje, prostrado e exangüe. 
Soffre humilde o castigo fatal!

ii



D. DULCE.

I

Nos pacos de Guimaráes 
Que saíau vae tao brilhante! 
Donzellas, donzeis formosos 
Tudo em folgar delirante!

Arminhos, sedas, veludos 
Trajam os nobres senhores, 
Cada qual impressos tinha 
Os olhos nos seus amores!

Rompe orchestra sonorosa 
O baile tao desejado,
Arfa o peito e o sangue pulsa 
Ñas veías do namorado!
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Ninguem jámais vira fesía 
Com tal pompa n’essa corte : 
Quem sabe se brilhos tantos 
Nao sao indicios de morte!?

Fernao Cortez, cavalleiro, 
i)e grandes partes prendado,
Á rosa d’aquellcs pacos 
Seu amor tem consagrado!

Qnem sabe se o namorado 
Nao ton rival a temer?
Quem sabe se aos seus affeelos 
Yac Dulce corresponder?!

Cavalleiro! cavalleiro!
Fadaram-te alegre sorte,
Ou triste funéreo augur 
Fadou-tc sina de morte?

Nem elle se teme dos p’rigos da guerra.
Que, a espada de ferro valcnte impostando, 
Por térras de moiros andou largos annos 
Dos foros imigos as langas cortando!

Mais forte guerreiro jamais fóra visto 
As iras quemando de altivo corcel, 
Ninguem se alembrava ñas festas do paco 
De ter encontrado tao nobre donzel!
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No elmo trazia tencao arrogante 
Em cifras fulgentes do raais fino oiro,
A morte aos contrarios, amor á donzella 
Que mais desvellava que um rico thesoiro!

II

E das gallas fugindo se fóra 
Pensativa a donzella fórmosa,
Conliar sua dór ás florinhas 
Que murchavam por ve-la chorosa!

Qual violeta do tronco pendida, 
Lacrimosa perdeu o odor,
Coni a fronte inclinada no pcito, ' 
Ella assim lamentava a sua dór:

Foi-se o bom lempo 
Que o meu amante,
Que o meu amante 
Comigo eslava;

Foi-se o bom tempo

§ue no meu eolio, 
ue no meu eolio 
Se repoisava;

Ñas horas tristes 
O seu silencio,
O seu silencio,
Me desvairava;
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Ale desvairava 
O terno canto,
O terno canto 
Quando cantara;

Seus meigos olhos 
Horas perdidas. 
Horas perdidas 
Em miin fitava;

Eu Ihe escutava 
A. voz mimosa, 
A voz mimosa 
Quando fallara!

III

E sobre a collina 
Da turba ferina 
Guerreira bosina 
Alarma entoou;
Do baile saíndo 
As gallas despindo, 
E as armas vestindo 
O heroe cavalgouJ



POESIAS

Pois taes cavalleiros 
Altivos guerreiros 
Seus golpes certeiros 
llaviam de dar;
Que tal era a sorte 
Da gente da córte, 
Optar, ou a niorte, 
Ou Alfonso acclamar!

Á testa da gente 
Altiva e ardente 
Se via o valente 
Dom Egas Moniz;
A Dulce constante 
Anhela o amante 
Que chegue o instante 
De ver-se feliz!

Qual toiro que muge, 
Ou leao que ruge 
Os ares estruge 
Do raio o stridor,
E o céu se afciava,
E a turba gritava,
E a noite assomava 
Com tredo palor!
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E do paco a gente, 
Altiva, indolente, 
lli vem negligente, 
üi vem combaten; 
Juravam donzeis 
De serení fiéis 
Á raca de rcis 
Que os vira nasccr!

IV

Dos guerreiros as lancas pesadas 
Já lá topara nos bronzeos escudos, 
Largas t’ridas era pcitos valentes 
Já lá fazem os ferros agudos!

Hijos ventos dos montes soprados 
Já lá soltara guerreiros pendoes,
E os t i nidos dos ferros nos ferros 
Mais alentara os bravos campeoes!

Namorado que a langa sopeza 
Vae-lhe ao peito sentenca de inorte, 
Jorra o sangue, e o pobre lamenta 
Os decretos severos da sorte!

Só blasphemias se ouvera de um lado, 
De outro lado gemidos, lamentos; 
Reina aqui o terror, a ma tanca,
Mais alera convulsóes e tormentos!
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E guerreiro que a vida perdía 
Um suspiro dos labios soltara,
Era um sópro de vida fugindo, 
Qu’inda vivo saudoso enviara!

Oh que gritos, que lirados terriveis! 
Quantos bravos rojando por térra! 
Que terror, que motini, que pcleja! 
Quanta victima triste da guerra!

V

Por entre mil Tridas ao seio da morte, 
lli vem cavalleiros e gente da córte 
Correr á peleja de tanto estridor;
Eernao vem ulano por entre guerreiros 
E a voz atroantc e os golpes cerlciros 
Destroem, derrubam, infundem terror!

Por entre mil lirados scu lirado se ouvia, 
Tcncao do seu olmo brilbante fulgía,
Por entre mil ferros seu ferro brilhou!
E os brados guerreiros a gente incitavam, 
E os golpes ccrteiros a turba assustavam, 
Por Dulce donzella Eernao batalhou!

D. Egas valentc, por entre os valentes 
Soldados, provados ñas ludas ardentes, 
Bradou por Afl'onso, liradou: Portugal! 
Tres vezes aos ares levou sua adaga, 
Fogoso alasao tres vezes aliaga,
Gritando tres vezes: Alfonso Real!



PATRIA £ AMOR

Seu brado vaJente fo¡ prestes ouvido,
E o grito de guerra nao foi repetido:
Largara o ginete na brida veloz,
Co'a lauca enristada conimette o primeiro, 
Envolve de frente contrario guerreiro,
Que cede, que expira na lucta feroz!

VI

Quaes tigres sedcntos, que a presa enamoram, 
Ligciros se lancam, apoz a devorani, 
Mostravam ñas faces o genio do mal! 
Brandindo as adagas, seus bracos entesam,
E as lancas que em riste pesadas sopesam 
De encontró as Iancaram rival a rival!

74

Nos duros escudos as lancas quebraram, 
Co’agudas adagas a lica travaram,
E a Dulce por bella Cortcz proclamou!
Dom Egas dos bravos o bravo primeiro 
Um golpe acenou-lhe táo forte e certeiro. 
Que o eimo em pedacos aos ventos mandou!

E apoz esse golpe um golpe mais forte,., 
l'oi dura e terrivel sentenca de morte,
Que ao bravo guerreiro por térra lancou; 
E u’esse momento lormosa donzella,
Qual nympba celeste, tito casta e tao bella, 
Ao meio á carnagem arfando chegou!
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Jámais lora vista belleza táo pura,
Nem beijos se derara cora tanta ternura.
O que elles fizeram depois eu nao sei; 
Mas todos me dizem que foram ditosos, 
Que á vida viveram de alegres esposos, 
Dando homens á patria, vassallos ao reiü
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O SULTXO escravo.

Foi-se além a liberdade; 
Nao posso jazer captivo,

Ó meu Deus!
Ai! como punge a saudade, 
Como o ar corre nocivo 

N’estes céus!

Vivia a vida da alma,
Ñas minlias praias tao nobres 

Era rei!
Tinha urna c’róa de palma, 
Tcmiam ricos e pobres 

Minha lei!
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Quem me dera o meu turbante! 
I! minha adaga doirada,

Oxalá!
Fazci-me rei um instante, 
Yolvci-mc <á vida adorada, 

Grande Allah!

Minhas'gallas invejadas,
O meu aífange querido 

Quero ter;
Quero as minhas namoradas, 
Meu poderío temido,

Ou morrer!

As minhas cem concubinas, 
Que eu abracava lascivo 

Cóm paixao;
Quero as minhas joias linas, 
Nao posso jazer captivo, 

Meu Deus, nao!

O meu escudo guerreiro,
Os meus cochins de brocado, 

Meu punhal!
O meu punhal justiceiro,
Que punia o renegado 

Desleal!
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Minhas hostes tao brilhanles, 
Temidas c respeitadas 

Do christao;
Quero os meus cem mil infantes, 
E as sultanas lao amadas 

Do sultao!

Quero o meu harem formoso, 
Cora seus rios lao nevados 

De cristal!
Quero o meu corcel fogoso,
E meus vasos recamados 

De coral!

Quero os meus sonlios doirados, 
Quero os beijos recebidos 

Cora ardor;
Quero os suspiros sollados 
N’esses momentos vividos 

Para amor!

Eoi-se além a liberdade; 
N5o posso jazer captivo,

Ó meu Deus!
Ai! como punge a saudade, 
Como o ar corre nocivo 

N’estes céus.
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A MOIRA RE BADAJOZ.

I

Yae-se mancebo formoso 
Caminho de Badajoz, 
Traz a viseira calada.
G um alvaccnto albernoz. 
Yac a correr pressuroso, 
Monta um ginete veloz.

Corría entao como certo,
Que alli, n’aquelle paiz 
.fazia moira encantada,
Por isso muilo infeliz!
Tao bella, que as moiras todas 
Lhe abaixavam a cerviz!
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Diziam as raoiras fadas 
No seu moirisco fadar: 
lia de ser mui desditoso 
Quem a fór desencantar,
Ha de morrer encantado 
Quem seu encanto quebrar!

’Stava a moira n’um mosteiro 
Chamado de Badajoz,
Quem alli passava á noite 
Ouvia funérea voz,
Ouvia surdos gemidos,
Ouvia um canto feroz!

Diziao todos que a moira 
Era linda, sein senao,
Mas que fallava ao diabo 
Era antiga tradicao,
E todos fugiam d’ella 
Por medo, ou por dcvogao!

Quem quizesse aquelle encanto, 
Tito desastroso, quebrar,
Devia tres beijos doces 
Nos labios da moira dar,
De noite quando, dormindo, 
Estivesse a repoisar!
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Vac-se mancebo formoso, 
Caminho de Badajoz,
Traz a viseira calada 
E ura alvacento albernoz, 
Vae a correr pressuroso, 
Monta um ginete veloz!

Nao escuta o que lhe fadam 
As fadas do scu paiz;
Vae quebrar á linda moira 
O seu encanto infeliz;
Chega as portas do mosteiro, 
E urna voz assim lhe diz:

«Deixa a moira da moirama 
O seu destino eumprir, 
Teme-lhe a falsa candura, 
Teme-Ihe o meigo sorrir; 
Nao venhas, pobre mancebo, 
Matar aquí teu porvir!»

E o mancebo foi avante,
A tal voz nao escutou,
Mas a voz, mais forte aínda 
Ao cavalleiro bradou:
«Inda vaes, Dom cavalleiro?» 
—Deixa-me, voz, inda vou! —
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«Hao de cair-te os cabellos, 
Triste vida lias de viver;
Has de, ñas horas da noite. 
Tristes gemidos gemcr; 
Mancebo, vaes ver a inoira?» 
—A moira, sim, quero vér! —

"Nao te fies, donzcl formoso. 
N’esse pérfido sorrir,
Se prosegues no intento 
Muita dór lias de curtir:
Inda yaes beijar a moira?...»
—Deixa-me, sim, quero ir!...—

«Vae-te, mancebo formoso. 
Triste pranto has de verter; 
Has de a cor das roscas faces 
Em breves dias perder; 
Desojar entao, debalde,
A vida antiga volver!»

m
Já avista o cavalleiro 
As torres de Badajoz, 
Traz a viseira calada,
E um alvacento albernoz, 
Deixa livre, á redea solta 
O seu ginetc veloz!
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E apressado atravessa 
Do mosteiro o corredor,
Vae a passos agitados,
Vae orando coiíi fervor,
Vae correndo a ver a moira, 
Que o devora intenso amor!

Reclinada em brando leito 
De lavrado oiro de Ophir,
Dos sonhos que a embriagavam 
Par’cia a moira sorrir, 
Murmurando incertas fallas, 
Que ninguem podía ouvir!

Cbegando os libios á moira 
Sorveu-lhe o doce bafejo:
Era tao suave e puro 
Que lbe accrescóra o desejo. 
Vacillou... mas logo e logo 
Ñas faces lhe imprime um beijo!

Nunca sentirá o mancebo 
Prazer tao grande no mundo, 
Reinava em torno da moira 
O silencio o mais profundo; 
Qual dera o beijo primeiro 
Nos labios deu-íhe o segundo.
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Alais amor, maior ventura 
Resentiu o cavalleiro,
Fóra mais doce o segundo 
Que tinha sido o primeiro, 
Aonde dera os dois outros 
Depositou o terceiro!

Tremen a térra de susto,
A linda moira acordou,
No seu logar o mancebo 
Tao imprudente licou;
Nunca mais n’uns labios bellos 
Ura beijo depositou!

E urna fada no paiz 
Ao viandante assim diz:

«Ahí jaz n’esse mosteiro 
Donzel que nao escutou 
Meus conselhos, e por isso, 
Coitado, que lá ficou!... 
Tambem ides ao mosteiro?»

VIANDANTE

Nao, minha fada, nao vou!
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Anjo, ou fada, só tu podes 
Meus gemidos suffocar,
Só tu me seccas os prantos 
Que aos olhos vem norbulhar!

Anjo, ou fada, se na vida 
Desponta o vago descrer,
Tu dás a fé á minha alma, 
Santificas meu viver!

Anjo, ou fada, amo os teus risos 
Amo o teu triste penar,
Amo os teus loiros cabellos,
Amo o teu lánguido olhar!
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Anjo, ou fada, em tua fronte 
De meigas inspiracoes,
Ha fontes de poesía,
Ha torrentes d’illusóes!

Como a tristeza é da alma, 
Como os astros sao do céu, 
Como as llores sao do prado, 
Anjo, ou fada, assim sou teu!

Anjo, ou fada* se podesscs 
Meu amor avaliar,
Talvez, fagueira volvesses 
Sobre mim um terno olhar!

Mas tu nao queres, meu anjo, 
Da tua csphera baixar,
Es do céu, coisas da térra 
Nao te podem captivar.

E no entanto, um sorriso,
Um gesto, apenas, bem sei, 
Nao déra por mil thesoiros, 
Nem por ser do mundo rei!

Libar teu balito doce, 
Ouvir teu meigo fallar, 
Vér os teus loiros cabellos 
Na tez de jaspe ondear!



POESIAS S9

Rogar teus simples vestidos, 
De leve tocar-te a niao, 
Fixar-tc a vista uní momento 
Da lúa ao bago clarüo;

Vér divagarem teus olhos,
Dos espagos n’amplidao,
Depois, baixa-los lascivos, 
Rainlia da solidao;

Anjo, oii fada, sao mysterios, 
Sao portentos de belleza,
Sao maravilhas celestes,
Esmeros da natureza!

Mas sao mysterios que matam, 
Sao portentos qu’estremecem, 
Sao maravilhas que assombram, 
Esmeros que me enlouqueceiu!

Pois se a tristeza é da alma 
Como os astros sao do céu,
Ou como as llores sao do prado, 
Anjo, ou fada, assim sou teu!
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O CAVALLE1RO NEGRO.

Tfnitre, ct ne pft« nroir que 1 rnfnnce e’pbrrotre. 
KuUf'flu de lail qui fait san» une goulte araí-re,
Est l'agé áa bonheur el le plus Lean mouenl 
Que l'hormuc, orobrc quí passe. ait sous le Crmamml

V. Higo.

I

Lindo corcel espumando,
A toda a brida a correr, 
Leva um mancebo formoso; 
E que vae elle fazcr?
Onde vae tao pensativo 
Da madrugada ao romper? 

o
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Traz perdida a cor do rosto, 
Perdida... que faz pasmar! 
De fatos negros vestido 
Vae o donzei a chorar;
Onde irá tao pensativo 
Da madrugada ao raiar?

Nao tem adornos de nobre, 
Nao traz doirados d’Ophir, 
Todos lhe dizem: nao vás; 
Conselhos nao quer ouvir, 
Nao vñ íaguciras bellezas 
l)a madrugada a sorrir!

Aos cantos do passarinlio 
Kesponde o pobre a gemer; 
A dór que tinha no peito 
Ninguem a poudc saber; 
Foi-se o mancebo formoso. 
Calado soube sollrer!

Onde vacs, Dom cavalleiro? 
C o cavalleiro a marchar! 
Onde vaes, nobre mancebo? 
C o mancebo a cavalgar! 
Onde vaes, donzei formoso? 
Ií o donzei a desfilar!
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11

l’oi-se caminho das sorras.
Nos bosques já se embrenhou, 
Ningúem durante dois mezes 
Sobre o mancebo fallou,
Mas passados os dois mezes 
Á mesma aldeia voltou!

Trazia brancos cabellos;
Sem lume o olhar, nem fulgor, 
A fronte muito enrugada,
Das faces perdida a cór, 
Pintada a morte no rosto, 
Mirrada a vida na dór!

Dia e n'oite o dcsgracado 
Passava sempre a gemer,
Por entre os dentes lhe ouviam 
Certas palavras dizer,
Que nunca, nunca poderam 
N’aldeia comprebender!

O que soffrcu aquélla alma 
Ninguem pode avaliar:
Que faria o desditoso 
P’ra tanta dór sunportar?!
Dia c noite, a toda a hora 
Era um constante penar!
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D’onde vens, Dom cavalleiro? 
E elle nao respondeu!
D’onde vens, nobre mancebo? 
Mais e mais emmudeceu! 
D’onde vens, donzel fornioso? 
Den um suspiro... morreuI!...-

E sobre a lage da mortc 
A sua historia gravou;
Tremem os labios de susto 
Contando o que elle contou; 
l’oi um conto de mysterios, 
Que a toda a gente"admirou!

III

Tinha unía lyra de prata,
Com quatro cordas de oiro,
Era um presente de fada,
Era de amor um thesoiro!

Respondía em cada corda 
Um echo do coracao,
Era a lyra dos amores, 
Lyra de casta isempcao!

Amisade unía cantava,
A outra amor sem igual,
A terceira alTecto aos pacs, 
E a quarta a Portugal!
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Quando perdí os amigos 
A primeira rebentou,
Tres cordas só me restaran!, 
A outra nao mais soou!

Quando urna amante perjura 
Meu amor aos pés calcou,
De magoa tangendo um hymno 
A segunda se quebrou!

Quando dos paes carinhosos 
Pesaroso me ausentei, 
Partíu-se a outra corda 
Aos sons de dór que vibrei!

Restava-me urna só corda, 
P’ra allivio de tanto mal, 
Essa estalou no instante 
Em que deixei Portugal!
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MU CIO SCOEVOLA.

Ob ! Tfl. nou« te feron» de licllee fm.«:raill«» ! 
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Non» y con virón- tunt, líurope, Afr¡<¿nc, A»ie ! 
Kt nou» t'améiierou» la j-unc poesía 

(Jhautant la jemie liberté.

V. Hiíh».

Soldado altivo e valente!
Nobre mancebo, onde vas?
Que intentas guerreiro ardente? 
Que fazes, romano audaz?
Nao te assustam as espadas,
E as lancas enristadas 
Dos mil étruseos que vés?
Nao, oh nao! que a liberdade 
Te aponta a posteridade,
Nao desalentas... tu crés!
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Crés, oh! eres! na fronte altiva 
Tens estampado o valor,
A crenfa brotou-te viva,
Qual desabrocha unía flor.
Se o esforco 6 sobrehumano 
Tu reflectes: sou romano,
A patria devo salvar,
Se dez mil vidas tivera,
Todas, todas cu devCra 
A Roma sacrificar!

Vou tranquillo; as leis da sorte 
Nao devem amedrentar,
You affoito a ver a mortc,
Vou minha Roma salvar! 
Refervc-me o peito em chamma 
A liherdade m inllamma,
Vou bastear suas leis 
Vou apagar mais um traco 
D’esse painel tao devasso’
Em que figurain os reis.

Vou, que o estranho nao pode 
A Roma impune avillar!
A raiva <iue ao peito acode 
Meu puulio vae revelar,
Vou punir-lhe a ousadia,
Vou calcar-lhe a ufanía;
Eu vou transir o algoz,
Coar-lhe dentro do peito 
A vinganca e o despeito 
Com triste lúgubre voz.
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Ou restauro a liberdade,
Oirvou cora ella morrer;
Ás portas da eternidadc 
Romanos saliera bater;
Vou ás tendas recamadas 
De finas telas bordadas,
Cora regio sangue esmaltar,
E ahi, no chao da morte 
Deixarao grado da sorte 
A flor dos povos brotar!

E minha alma em seu fadario, 
Vagueando a murmurar, 
Envolta em alvo sudario,
Os reís vira acordar!...
Entáo, monarcha, ou spectro, 
Qual d’elles impunha o sceptro? 
Entáo, principe, ou visáo,
Qual d’elles mais assombrado 
Se prostrará debrucado 
Dobrada a fronte no chao?

A aguia em vóo alteroso 
Toma ñas garras o íilho,
Para encarar magestoso 
Do astro o fulgido brilho,
Afaga a sua ufanía, 
Desdenha-lhe a cobardía;
Assim, Roma, é tcu dever 
Tecer palmas aos valentcs,
Mas deixar os indolentes 
De rojo humildes morrer!
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E vaes!... o riso que assoma 
Vem teus labios descerrar, 
Gravames que sofl're Roma 
Nao pode Mucio tragar! 
Porsena, rei descuidado, 
l’ogc! evita o braco ousado, 
Que os elos te vem partir 
D’cssa cadeia de gosos,
D’esses dias deleitosos,
Que os rcis costumam fruir!

La foi!... o braco seguro 
O golpe fatal errou:
Que ave, lendo o futuro,
No berco te csvoacou?!
Abi teus, hi vés aítivo 
O assassino inda vivo,
E nao ousas castigar?
Nao ousas, vés o guerreiro 
Queimar a mao n'um Rrazeiro 
Sem um gemido soltar!

Exlingua-se o braco forte, 
Arda cm chammas essa máo, 
Que te nao levou a morte 
Ao fundo do coracao!
Mas nao durmas descuidado 
Ein teus cochins de brocado 
Regios risos a sorrir;
Que atraz d’elles vem. certeiros 
Riáis de trezentos guerreiros 
Na dexlra o ferro a brandir!

>
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Porque, olha, rei... tu nao pcnsas 
Na Torea da conviccao,
No vigor d’antigas crcnjas,
Nos foros d’uma najao;
Tu vens... sóprou-te o destino 
Ás grimpas do Aventino 
O despotismo cuspir;
Mas teme, teme que Roma,
Qual leao, sacuda a coma 
Lá no deserto a rugir!

Rei! olí rei!... cuidas que o pobre 
Deva vi ver sem esp’ranja?! 
Sempre loiros para o nóbre... 
Sempre o fraco sem bonanca...
A uns sorrisos da sorte,
A outros goivos da morte?!
Nao! estende a vista além,
Olha o povo, boje captivo, 
Proclamar ufano, altivo,
A liberdade por mae!

Se hoje se roja de brujos, 
Vé-lo-has subir aos céus,
E suflbear os solucos 
Lá no regajo de Deus!
Vé-lo-has, ’imbelle infante, 
Erguer-sc um dia gigante,
Sobre ossadas a ranger,
E calcando o despotismo,
Da liberdade o bautismo 
De Mudo ao turnio sorver!?
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O DESCREI!
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Son ouilire mr le mur !
Víctor lleco.

Pobre virgem de candara, 
Nao pecas risos á dór, 
Nem á desgraca ventura, 
Nem aos abysmos fulgor; 
Pede aos anjos loucania, 
Ao rouxinol melodía,
Pede ao infante alegría, 
Mas nao me pecas amor!
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A mini míe as dores crestarani, 
Como ¡i lava do vulcao,
Como ás folhas que arrojaram 
Os venios em furacao!
A mim, um mar sem bonanca, 
Sem repouso e sem esp’ranca, 
Gageiro, que ás ondas lancá 
A furia do turbilhao!

104

Nao pecas ao lyrio agreste 
Os diluvios do jasmim,
Nem alegría ao cypreste, 
Nao le ¡Iludas, anjo, assim; 
Pede amor á mariposa, 
Belleza á dalia formosa, 
Pede perfumes á rosa,
Mas nao m’os pecas a mim!

Olha, se eu le désse um beijo, 
Perderías teu frescor, 
Murchara-te o meu bafejo, 
Como a proceda unía flor;
O meu hálito é de morte,
Nao queiras ter minha sorte. 
Nao queiras que o vento córte 
O vico á planta do amor!
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Deixa ao romeiro esta vida, 
Deixa-o linar-se e inorrer, 
Deixa-lhe aberta esta Trida, 
Deixa-Ihe o triste descrcr! 
Vae depois ¡i sepultura, 
])á-lhe um canto de tristura 
Vae sósinha e com ternura 
Sobre a campa espairecer!



-i-, • :n:'. '



Á ROCHA DA PENA.

Ma¡« tui gcanlj — d'oü sient que sur ta te»** chante 
IMauciit ¡ncewainnient des nigles A l'«ril fauve?
Oui done, comme une hranclx* oú l'oprau fail Son nid, 
Conrhe la large ¿paule el Ion dos de grauil?

Vieron JJrco

6 gigante, desprende em torrentes 
Tuas cinzas d’extincto volcao,
Que o propheta ñas lavas ardentes 
Qucr fundir as do seu coracao!

Ó gigante, revela ao poeta 
•Os segredos que o fogo queimou, 
Esse amor restitue-me, ó athleta, 
Que a procella voraz me roubou! 

10
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Oh! nao guairas, por Deus, toda a vida 
O mysterio no seio encerrar,
Qual conchiuha limosa, escondida 
Nos abysmos cavados do mar...

Pois nao podein volcoes occultar-m'o.
En bein sei que esse amor é só meu : 
Oh! nao quemas, nao tcntes roubar-m’o, 
Foi um anjo do céu que m’o deu!

Oh! nao vas requeimar-me na chaiuma 
lllusoes d’infeliz trovador;
Deixa á lyra que os hymnos derrama 
Entoar mais um canto de amor!

Que eu depois, qual antiga legenda, 
Que ao moimento iicou no Egypto,
Eu virei entalhar-te urna offrenda 
Ñas espaldas d’escuro granito!!



SOUVENIR.

Quantas vezes na collina 
D’entre as flores do gazao 
Se escolhe a meiga bonina, 
Que as brisas crestando vüo, 
Para adornar a candía 
Da mais formosa uonzclla?

Eu nao te envió urna rosa 
Primorosa,

Que o meu jardim as nao dá; 
Quizera ter 'outra oíTrenda, 

Linda prenda,
Que te offer’ccr, oxalá!
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Quantas vezes divagando. 
Divagando cm céus d’anil, 
Um astro vemos brilhando 
l'or entre fogos aos mil,
E fica a alma embebida 
N’aquella estrella sumida?

D’esses mil astros brilhanles, 
Fulgurantes,

Nao posso dar-te o clarao;
Mas dou-tc, em vez de taes lumes. 

Os perfumes,
Que brotam do coracao!

Quantas vezes entre as gallas, 
Que o mundo mentidas tem, 
Ouyimos candidas fallas,
Mais puras do que a cecem, 
Tao meigas como a toada 
De amena lyra de fada ?

Nao tenho gallas de nobre, 
Que eu sou pobre: 

Mais vale rico nao ser,
Do que ñas. cordas da lyra 

Á mentira
Damnosos cantos tangcr!



AO RIACHO DE COLARES.

Sk do poeta os amores 
Ouviste tempos scm fim, 
S’escutaste os amargores 
Do infeliz Bernardim,
Oh! deixa que cm liberdade 
Eu chore, já que a saudade 
Me vciu matar a mim!
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Ouca-me a pura avesinha, 
Ouca-me o meigo pastor,
E no limo da i'ontinha 
Ouca-me a candida flor,
Que o pranto que corre cm baga, 
Oueassim as faces me alaga,
É triste pranto de amor!

Ñas aguas d’cste ribeiro,
No cysne que vejo além,
Na branca la do cordeiro,
Na candura da cccem,
Ñas lindas folhas da rosa,
Ñas azas da mariposa,
Eu cuido vé-la tambem!

P’ra que vim cortar saudoso 
O lago n’este batel?
P'ra que aíinei desditoso 
As cordas do arrabel,
E derramei sobre as aguas 
O fel das mais duras magoas,
As magoas de impuro fel?

Nao sei, mas cuido que a morte 
Nao dá tormentos assim,
Sao leis torriveis da sorte,
Sao amargores sem lim,
Nem creio que baja desdita,
Como esta sina maldita,
Que me fadaram a mimü...



O ULTIMO CAVALLEIRO HUNGARO.

Ain*¡ »jumnl de Ic'f tnorts sont ronches dan» la tornbc. 
En vain l'onhli, nuil sombre oú va tout ce qui loinbr, 
Fuste sur Icur sepiliere oú nous nous inclinons :
Chaqué jour, ponr cus seuls se levant plus fidélc.

I.n ploire. nube toujnur* nouvelíe.
Fait luiré !cur mémoirc rl reilore leurs noros !

V. limo.

Patkia! patria, já murcharam 
Os leus virosos ¡aureis,
Na luda lá te ficaram 
Os teus soldados liéis!
Como um pinheiro isolado,
Do raio nao fulminado, 
Eis-me aqui, patria, de pé! 
Ha pouco ousado guerreiro, 
lloje abatido romeiro,
Morta a crénca, morta a fé!
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Esta espada de acó puro 
Conte os servidos'que liz, 
Venha le-los o futuro 
N’esta funda cicatriz!
Tentei varrer do ten nome 
O pó que tudo consomé,
Quiz os teus foros salvar 
Mas veiu a mao do gigante. 
Como o céu sobre o afiliante, 
Os teus vicos esinagar!

Fomos poneos, é verdade, 
Eramos dez contra mil, 
Succumbiu a lealdade 
Á tyrannia servil.
•lá nao es nacao 11a térra!
Mas a era que te encerra 
Hefrange maior fulgor 
Do que esses pacos doirados, 
Esses palacios civados 
De dcscrcnca e desamor!

Minba patria, como és forte! 
Que nobre aspecto que tens! 
Como encaras firme a morte! 
Como desprezas desdens!
Com que ousado e serio passo 
Vacs ao pórtico devasso 
D’esses dominios rcaes,
Nao implorar-ibes clemencia, 
Mas curvada á prepotencia, 
Submissa aos mandos fatacs!
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Nos prados de-verde reiva 
Já nao te canta o zagal,
Já se turvaram na selva 
Tuas fontes de crystal 1 
Corram lagrimas saudosas 
Sobre as campiñas formosas 
Da minha térra gentil 
Sejam-lhe as llores mortalhas.
Que as victorias, que as batalhas 
Já lhe sorriram a mil!

Aos cobardes que a victoria 
Te recordam com desdeña,
Lembra-lhes, patria, que ha gloria 
Na lide d’um contra cem;
Lembra-lhes, patria esses feitos 
Em que rugiam desfcitos 
Por térra os scus esquadroes;
Diz-lhes que jazcm manchados,
Que de sangue salpicados 
Os loiros nao sao brazoes!

II
Diz que os romanos na Gallia,
Em Cartílago e na Pharsalia 
Souberam ganhar trophéus,
Mas que ao valor, que á descrenca,
O castigo ou recompensa 
Só podem provir de Deus;
Diz que a nacao peregrina 
Tem marcada a sua sina 
No manto altivo dos céus!
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Diz que a térra, boje captiva, 
E na queda mais altiva 
Do que os tyrannos de pé; 
Que mesmo no athaude 
Vao adornar-lhe a virtudc 
As mil grinaldas da fé; 
Diz-lhcs que Mario o valente, 
Na desgraca 6 mais potente 
Do que na gloria nao 6!

Diz que o fumo da metralha, 
Que os pcloiros da batalha, 
Podem mil nomes riscar;
Diz que os pendóes desbaldados, 
Que as fileiras dos soldados 
Pode o canhao desbastar;
Mas diz que as leis da verdade 
Pertencem á eternidade, 
Ninguem as pode apagar!

Erguc-te, ó patria, e medita 
Na sina negra e maldita 
Dos leus lilhos a gemer;
E além!... que lindas gallas! 
Que torpes, mentidas fallas, 
Que fazem estremecer!
Tal junto ao pobre mirrado 
Eolga o rico embriagado 
Pelo nefando prazer!
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Lembra-tc, ó patria, o captivo, 
De grave aspecto e altivo, 
Condemnanao a Balthazar,
E o templo abrilbantado, 
i'or Salomao levantado,
Que veiu o raio arrasar; 
Medita, patria, medita,
Que a tua sina maldita 
É sina que lia de lindar!

Ñas folhas do'livro escuro, 
Onde se escreve o futuro, 
Urna pagina lá tens!
Se a raiva do céu attesta 
Que a lúa quadra é funesta. 
Que a vida tem seus vaivcns, 
Medita, ó patria, que a sorle, 
Que te mandou negra morte, 
Com ella mandou seus bens!

III

Dos teus lilhos a desdita 
Quebrou o firme brazao, 
Desposando o alcorao,
Ei-los na torpe mosquita! 
Quem ganliou honras a mil, 
Quern foi valente guerreiro 
Lá vae no solo estrangeiro 
Baptizar-se cm crcnca vil!
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Trcmem do susto os pcncdos 
Dos castellos a caír,
Oico vozes a carpir 
Revelando os teus scgredos! 
Foste grande, e se morrea 
Com teus soldados a gloria, 
Descanca, patria, que a historia 
Teu nome em oiro inscrcveu!

N’essas pedras derrocadas 
Das fortalezas no chao,
Jaz a funérea inscripcao 
De tuas glorias passadas.
De cada um dos cunhaes 
Dos pacos dos teus monarchas 
Fariam vinte Petrarchas, 
Vinte cantos immortaes!

Se da guerra nos embates 
Perdcste o brilho, o fulgor, 
Nao temestc o estridor 
Dos Homéricos combates!
Se te rojaram no pó,
Recorda, ó patria, os gemidos 
Que soltaram os vencidos 
Nos muros de Jcricó!
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Ollia p’ra Roma formosa,
01 ha, Roma, tua irma, 
lia pouco forte, louca, 
lloje abatida, chorosa; 
l'eiisa em Yeneza sem par, 
()lha no solio das artes, 
Tendidos mil estandartes 
Ufanos a tremular!

Dos moimentos altanados, 
Que dcvassavam os céus, 
Os erguidos coruchéus 
Ei-los por térra lancados. 
Lá surgem do coracao 
Suffocados os gemidos, 
Solta presagos rugidos 
Em Sao Marcos o Leño!

IV

¡Vlinha espada na bainha 
.lá nao m'a qucrem deixar, 
Esta cruz que tu me déste 
Tambem m’a vao arrancar, 
Eia! vamos ao palib'lo 
A triste vida lindar!
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Sejam firmes os meus passos, 
Que cu nunca soube tremer; 
Quem se provou ñas hatalhas 
J)eve scm medo morrer, 
Quando fogc a vida á patria 
Nao 6 honroso vi ver!

E meus filhos!... oh que prantos 
Que me fazem derramar!
A esposa no captivciro!
Quera lhe ha de a vida adocar? 
Eia avante! que o valente 
Nunca aprendeu a chorar!

Tudo quanto nasce e vive 
Soh o manto azul do céu, 
Se hrilha, se fulge uní dia, 
Tcm um funéreo trophéu, 
Que logo apoz vera a morte 
Erigir-lhc o mausoléu!

Avante, pois! se a cabera 
Ya o decepa-la no chao,"
Na alma nao entrara ferros, 
Nao bao de mancha-la! nao! 
Porque nao raspa o cútelo 
As crencas do coracao!!
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Soldados! logo!! nao tremara!
Cumpri o triste dever;
Vivcr na infamia é deshonra,
Morrer cora lionra é prazer!
Patria! lilhos! mae! esposa!
Orae por mira! vou morrer!





O DESENGAÑO.

ISO ALBUM DO MEU AMIGO M. C

Airosas flores virentes,
Meus amores onde estao?
Onde os affectos ardentes,
E as crencas do coracao? 
Porque a cada som d’outr'ora 
Me responde um pranto agora? 
E a cada lumc da aurora,
Um negro, um triste claráo?
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Itl«süe§ que eu tire a'alma, 
Onde estaes? quem vos inatou? 
E a miuha corda de palma 
Quera folha a folha a rasgou? 
l’orque é negro o horisonte? 
Porque a rosea cor da fronte, 
Como ao lyrio sobre o monte,
O vendaval requeimou?

Doces lagrimas d’outr’ora, 
Como agora rae escaldaes! 
Cantos suaves da aurora, 
Nao voltareis nunca raais?! 
•Sonho dos raeus tenros dias, 
Sonho que tanto mentías, 
Desfeito em mil agonías, 
Onde foges, onde vaes?...

Estrella, que n’algum dia,
Cora teu pallido clarao,
Me entornaras poesía 
A jorros no coragao;
Porque assini me abandonaste? 
Porque em trevas te afogaste? 
Porque nunca mais mandaste 
Um raio do céu ao chao?
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Insensato!... da vida caneado,
De que valle unía esperanca a sorrir? 
Se goteja de l'el o passado,
Que me pode offertar o porvir?

Insensato!... fallarem de llores, 
Séceos labios que o fado crestou!... 
Murnmrarem sedentos de amores, 
Ouando o frió da morle os gelouü...

Nunca mais!... nunca inais!... minha 
Vae correr-me bem erma, bem só!... 
Te que a lage da campa abatida, 
Agazalhe um cadáver e póü...

E depois... no epitaphio insculpido, 
Sobre a triste legenda:... «aquijaz» 
Corra um pranto, mas pranto sentido, 
Soem doces palavras de paz!

E depois... se eu já ti ve na Ierra 
Olhos de anjo que olhassem os meas, 
Lá da campa que os restos encerra, 
Brandamcnte se altéem aos céusü...

E depois... se no ermo do mundo, 
Mao de amigo esta mao apertou, 
Venha allí ein silencio profundo 
Uepetir-me que nao me enganouü...



' • IS

• •' -n¡ -Mr t.‘ :'üíf;?jr>-i !'
■•¿íce

I

. >*'íi "!», tosn ;#[.«"! ...iol/üaóenl
t ■iiftr# <U>»1«<«i|i wnK 

ni-, íi? .o)n:.-!i:v-. nisisiiumuW
■

i¿*m «syu . ..«lata é'ittílY.

’
‘V V ¿Hb tííiifiSígA

;ó i<, - sitxpb ;•{

iüíifc -’«Jftiwi!

Si Vi 'i • 1 ..... .‘i

iú'r -«íi*..; ¡í ¡ ’íií> jil 
'

,c; ft. . t. ■ . :<



O ASSALARIADO.

D'oú vicuf. ó ilion Dieu, que la «ocirlr r*t 
ilivitée rnlYaclions cune míe*, inlolrranlw. 
nUlinrcs cbacnne dan* son errnjr, im- 
p'avaliln dan» león %rnj;eance*?

1'MCDhok.

I

Ai! que vida malfadada 
Que o servo leva a gemer! 
Foi-lhe a existencia ligada 
Ao acúleo do soffrer!
AfFronta! affronta! vileza!
Do rico a torpe fereza, 
Roja-me humilde no chao! 
Affronta! affronta! eu quizera 
Mostrar-lhe que o pobre gera 
Nobrcza no coracño!...
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Quizera... mas nao me c dado 
Minha voz no mundo ergucr,
Que a s¡na do dcsgracado 
K calar e padecer!
Folgue o rico! o nobre avulte!
O proletario sepulte 
Quanto de grande sentir;
Do rico o goso protervo 
Exige os prantos do servo 
Para medrar e florir!

Ao escravo dcsgracado,
Que noite c dia trábalha,
Com semblante carregado, 
llradou o rico: «canalha! 
Gomprei-os... sao mcus teus bracos, 
Hronzcos élos, férreos lacos, 
Prostrado te unem a mim;
Tu captivo, esp’rando a morte,
Eu ditoso, e livre, e forte,
Colhendo palmas sera fiml...»

Curva-te, ó grande, nao rias,
Teme a raiva do Senhor!
SofTrendo mil agonías 
Podes mirrar-te na dór;
Pode o castigo do Eterno,
Abrir as portas do inferno 
Á lúa ra$a sera dó;
Pode cair n’um momento 
O teu alcafar sangrento,
Desfeito cni nuvens de pó!
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Por cada goso comprado 
Vendéis o brio do pobre;
O pranto de uní desgracado 
Val um sorriso do nobre!
Na torpe senda que trilhas,
A. honra de nossas filbas,
Nem a honra lhes deixaes; 
Dignos lilhos de Gommorrba, 
Que importa que o pobre morra, 
Se vos vivéis... se folgaes!...

Mal hajam ricos altivos,
Tremam feros coracóes,
Que nos trouxeram captivos 
Por todas as geracoes!
Escravos na antiguidade,
De servos na meia edade, 
Vestimos torpe sudario;
Mil vezes boje maldito 
Qucm nos poz na fronte cscripto 
O mote infame: salario!

Salario!... mas quem nos ha de 
Tolher o lirado com dó,
Quando ao grito «liberdade» 
Rojar o rico no pó?
A raiva que nos abrasa 
Do demonio a ponta da aza 
Cazou-a n’alma co’a dór;
Tal na maldita cidade,
Rugía co’a tempestado 
O anjo exterminador!



130 PATRIA E AMOR

Em guanto ñas chammas arde 
Do rico o paco doirado,
Implora e gome o cobarde,
Aos pés do servo prostrado.
Nao quero!... nao quero!... escuta: 
« Tua rapa prostituta 
«Chamou as iras dos céus;
«Prata e oiro deu-tc a usura, 
«Cava-te iioje a sepultura 
«A miio altiva de Deus!...

II

Que immenso gigante sacode nos ares 
As folhas roídas dos sec’los que vao?
Que grita confusa restruge nos mares.
Na serra, nos montes, sonora cancao?!

Que linguas de fogo, do callos surgindo, 
liefrangcm mil raios nos prados de além? 
Que lucta de invejas o velho rugindo,
Co’o mundo moderno raivoso sustem?!

Que lúgubre prestito, as tochas accesas,
Nos ares mencia com risos sem par?!
Que longa phalange castiga as ferezas 
Da raca maldita, sem fé, sem altar!

D’um sec’Io de lodo, cm torpe memoria,
Que triste cpilaphio negreja na campa!
Que mao descarnada, ñas folhas da historia, 
Sangrento libeilo com sanguc Ihc estampa!
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Os ricos, os grandes, monarchas da térra 
Dos céus a sentenga medonha fulmina! 
Espectro maldito, luctaste, e na guerra 
Morreste cuspindo na erenga divina!

Nao sabes que os pacos doirados de Creso, 
Que os ricos palacios do rei Salomáo,
Á voz do Eterno, em sanhas acceso, 
Lambidos ñas cbammas, caíram no chao?

No dia terrivcl ás almas damnadas,
Aos servos prostrados no dia tao pulchro, 
Do pobre as palavras sao settas hervadas, 
A térra o patib’lo, o mar o sepulchro!

Mal bajas! mal bajas! negou-te o inferno 
Auxilio e consolo, que a fé só nos dá, 
Toldaram-te os crimes a face do Eterno; 
Exclamas debalde: Perilao, Jehovah!

Em quanto ñas cbammas arde 
Do rico o paco doirado,
Implora e ge’me o cobarde 
Aos pés do servo prostrado.
Nao quero! nao quero! escuta:
«Tua raga prostituta 
« Chamou as iras dos céus; 
ccPrata e oiro deu-te a usura, 
«Cava-te boje a sepultura 
«A mao altiva de Dcus!
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A QUE1XA.

Magesioso o astro brilha,
.lá meia uoite soou,
E no carainho (jue trilha 
Tudo zeloso ficou!
Perdem a luz as estrellas,
Que nem sequer das mais bellas 
lina só corar ousou!...
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Tildo é paz, remanso tudo,
Na térra, no mar, no céu, 
Apenas um grito agudo 
De monte em monte correu; 
Como o vagido da vaga,
Que ao longe, por noite aziaga, 
Na rocha dura bateu!...

Quem a mudez, o encanto 
Perturba da solidao?
Quem derrama estéril pranlo, 
Ou tange mesta cancao?
Quem chora, quandó a hafagera 
Da noite, em sua passagem,
Diz amor, pede oracao?

Perdoae-lhe; é um poeta 
A solucar, a gemer, 
llorando a fronte na meta 
Da perdicao, do descrer! 
l)eixae-o na taca impura 
Da raiva e da desventura 
Até ás fezes beber!...

Deixae-o!... viales do rosto 
Como traz perdida a cór?!
Como no olhar descomposto 
Se Ihe pinta o amargor?! 
Deixae-o, que solfre tanto,
Que, nem que o mar fóra pranlo, 
I-hc afogara aquella dórü...
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Escutap-lhc a dura falla,
O triste, o rouco tanger,
Do pobre peito que estala 
Ouvi-lhe as fibras ranger; 
Contae-lhe aos mil os gemidos, 
E dizei, se sao mentidos 
Protestos d'uma mulher!...

Despe o céu o alvor de prata. 
Que o astro no horisontc 

Já lá vem!
No lago já se retrata,
Já doira as aguas da fonte 

Serra além!

Vé-se o amiento balando. 
Ñas encostas das collinas 

A pastar;
E o rouxinol, acordando, 
Suas trovas peregrinas 

Yae soltar!

Pelo colmo do alvergue 
Surge o fumo, vae subindo 

Té aos céus!
Na térra um hymno se erguc, 
Harmonías desíerindo 

Para Deus!...
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Yáo donzellas, vao pastores, 
Encaminhando seus passos 

Á orarao.
Os bronzes langcm louvor.es, 
Ouc reboam dos espacos

Na amplidáo!

('.orre manso, alegre o rio, 
E o trovador das balseiras 

Yac cantar; 
Além as brisas do eslió 
Yáo na grenha das roseiras 

Ciciar!

Rrincam infantes na selva, 
Desabrocha ' los

Folga o cordeiro na reiva, 
Canta o zagal sem cuidados

eu amor!

Só p'ra miui nao ha bonanca, 
So p’ra mira licou o dia

Sem fulgor!
Mirrada da vida a esp’ranra, 
Traspassou-me a agonía

Com furor!
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Ó inuiher! nao tremaste de medo,
Nao sentiste na lace o pudor,
(loando um dia... ao ouvido... eni segredo 
Jlc fallaste mil fallas de amor?

Ó mulher! nao soltaste um gemido,
Nao tremeram teus labios de pe'o,
Quando um dia de affecto mentido 
Me disseste: Ea mando-le um beijo?!

Nao sentiste remorsos pungentes?
Nao coraste da negra traifáo?
Nao pulsaram as veias ardentes?
Nao choraste pedindo perdao?

Nao me ouviste, inda em sonlios, irado, 
Delirante a bradar: Mal di cao?!
Teu futuro nao viste quebrado,
Como a lolha que arrusta o tufao?

Nao!... nao tremas... prosegue insensata, 
One os remorsos mais tarde virao!
Á mulher enganosa, que o mata,
O poeta responde: perdao!!...



■



CONSEI.HO A UMA POETISA.

Moi que d'echire lanl de raqe, 
J'aime rotre sube sana orage ;
Je *ouri« á v« ycux cans pleur». 
Chante;: done vos chansou» d¡vium, 
Á moi la couronue d’cpines !
Á rom la couronne de Acure!

• Vieron fli'uo.

Desejas saber, donzella, 
Segredos que a minha estrella 
Ouiz só a mim confiar?
Nao temes, qual mariposa, 
Que a tez do rosto mimosa 
Venham as chammas crestar? 

12
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.lá viste n’alta cornija 
O rouxinol, que voltija, 
Soltar um hymno de amor? 
Viste-o tanger ledos cantos, 
Indo casa-ios aos prantos 
De milhano trovador?

Já viste a bonina agreste 
Junto ao fúnebre cypreste 
Airosa desabrochar?
Pois cuidas, virgem singela, 
Que o amor de urna donzella 
Possa entre prantos medrar?

Cantor dos bosques nativo,
»r . . <• ^

Candida róla dos montes, 
Trocas os prados e as fontes 
Pelo esplendor da cidade?

Nao queiras, nao cedas, donzella, ao delirio, 
Que cega te arrasta aos bracos da Cruz!
Nao vés como ao longe negreja o martvrio 
Lá onde tu buscas um raio de luz?!
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Olí! foge, c desfere suave harmonía, 
Derrama teus hvranos em honra do eterno, 
Embora ñas garras de tonga agonía 
Os días me corram no gelo do invernó!

Embora!... nao poises as faces coradas 
Na fronte de ferro da mortc a sorrír; 
Embora! mal hajam as fallas dañinadas 
De labios queimados em braza a saír!...

Embora!... nao fixes teus olhos ardentes, 
Teus olhos em fogo, vermelho carvao, 
N’uns olhos que lingem á vista dormentes, 
Sacode-lhe as cinzas, lá ruge o vulcao!...

Embora!... nao chegues leus labios táo doces 
Aos labios impuros que imploram teus beijos! 
Por mais innocente e ingenua que fosses, 
Debaixo dos labios lá cóam desejos!

Embora!... sfi livre... ñas ondas do peito 
Murmuran as vagas alegre cantar!
Embora! que o estro, se o rojas su jeito,
A purp’ra desprende nos pés do aliar!

E deixa finar-me ñas chammas ardentes, 
Contempla o poeta sem crenca a morrer; 
Enxuga-lhc os prantos, mas deixa as serpenlcs 
Ñas libras do peito nivosas morder!
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Nao queiras, nao cedas, donzella, ao delirio, 
Que cega te arrasla aos bracos da Cruz!
Nao ves como ao longo negreja o martyrio 
Lá onde tu buscas ura raio de luz?



XO ALBUM

DO MEO AMIGO LUI/, DA COSTA PE11EIRA

I

Ao pegureiro singelo 
Deves pedir urna flor. 
Pedir luz ao astro bello,
Á rosa pedir odor!

Mas exigir ledo canto 
Da lyra do trovador?!
As trevas pedir encanto?! 
Pedir ás lavas verdor?!
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Poeta! pensa... medita...
Que da sorte o amargor 
Fadou-me sina maldita! 
Toldou-me n’alma o fulgor!...

Poeta! na mente ardida 
Nao sopram brisas de amor, 
Da alma fugiu a vida,
Da vida fugiu o alvor.

•II

Ñas brancas folhas singólas 
Do álbum vejo florir 
Brancas rosas, c tao bellas, 
Que tremo de lhes bulir.

Ñas brancas folhas tao lindas 
Do livro vejo luzir 
Doiradas luzes iníindas, 
Lumes que sabem fulgir!

Ñas brancas folhas cobertas 
De perfumes a surgir,
Mal posso as fallas incertas 
Do corafao insculpir!

Ñas brancas folhas queridas 
Nao deve a lyra espaízir 
O fel das mais duras f’ridas, 
As f’ridas de aero pungir!
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III

Mal sinto dentro do peito 
Urna esp’ranca estremecer,
O noto ruge desfeito,
Vejo a esp’ranga fallecer!

Se aos labios silenciosos 
Um sorriso vem tremer, 
Presagios mil, dolorosos,
Vem o riso suspender.

Poeta! o facho sagrado,
Que a infancia sane accender, 
Roja por térra apagado, 
Soprou-o da vida o descrer!

Poeta! é este o fadario 
De qucm nasceu p’ra soiTrer: 
Vestir da morte o sudario 
Mal despontou a viver!
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DEIXAE-ME CHORA»

Ñas fragoas do peito que ardentes queimores 
Sao estes que eu sinto minha alma abrazar? 
Que magoas sao estas? que prantos? que dores? 
Que vida? que penas? que atroz delirar?

Mal colhi a verde palma 
Que na patria me brotou,
Mal surgiu dentro d’alma 
A flor que a ausencia matou,
Eis que rebentam n’os prantos,
Eis que murcham n’os ancantos 
Da flor que dcsabrochou!
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Na patria dos meus amores 
Co’a lúa do meu paiz,
Assim mesmo tcnno dores, 
Son assim mesmo infeliz! 
Tolda-me a magoa o sorriso, 
Vejo além o paraíso 
E um anjo que assim me diz:

«Alma por mim afinada.
«Alma por mim cscolhida 

«Para amor,
«Roubou-m’a a sorte, e prostrada 
«Tenho vivido urna vida 

«De amargor!»

«Ñas altivas serranías 
«O vento das tempestades 

«Me crestou!
«Passam-se tristes meus dias.
«Porque o pungir das saudades 

«Me matou!»

«Pobre florinha, perdida,
«Sobre as azas baloucada 

«Do tufao,* .
«Arrasto chorosa a vida,
«Porque a vida foi mirrada 

«Na paix5o!»
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«Mas a esp’ranca tao sentida,
«Mas este amor innocente 

« ’Stiío de pé,
«Que em quanto nao foge a vida 
«Cresce amor n’alma e na mente, 

«Cresce a fé!

Ñas fragoas do pcito qnc ardcntcs queimores 
Sao estes que eu sinto minha alma abrasar? 
Que magoas sao estas? que prantos? que dores? 
Que vida? que penas? que atroz delirar?

Qual som das cavernas discorde, ruidoso, 
Casado ao murmurio das vagas do mar,
Qual ultimo diluvio que soltam as flores,

Eu sou desditoso,
Mataram-me amores,
Deixae-me chorar!

Qual rola gemendo no bosque frondoso,
Ñas vagas da vida boiando ao azar,
De acerbas saudades sentindo os ardores,

Eu sou desditoso,
Mataram-me amores,
Deixae-me chorar!

Qual ultimo raio do sol, orgulhoso,
Que vae no horisonte seu brilho afogar,
Altivo legando purpúreos fulgores,

Eu sou desditoso,
Mataram-me amores,
Deixae-me chorar!
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Qual verde e garrido arbusto mimoso,
Que os ventos adustos vieram crestar, 
Meus vicos murcharam saudades e dores, 

Eu sou desditoso,
Mataram-me amores, 
Deixae-me chorar!

Hual fundo sombrío d’um quadro famoso, 
o'os laivos mais bellos se vé contrastar 
Co’os prados amenos que vestem mil cores, 

Eu sou desditoso,
Mataram-me amores, 
Deixae-me chorar!



NAO POSSO DAR-TE AMOR.

Pois, donzella, se le esqueces 
Que és meiga iilha de Deus,
Que as tuas candidas preces 
Vóam... sobeni té aos céus:

Qual doce canto 
Que o rouxinol 
Gorgeia triste 
Ao por do sol!
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l'ois, donzella, se perdeste 
A cor do rosto a scismar, 
Se da ventura descreste 
Mal comecava a raiar:

Qual nuvem rubra 
Que além surgindo 
Empalidece,
Longe fugindo!

Pois, donzella, se mirrastc 
A vida inteira na dór,
Se inda virgem desfolhaste 
Da esp'ranga a candida flor:

Qual lenro infante 
Calcando ao chao. 
Rosa colhida 
Inda em botáo.

Ai, donzella, olha ijue o fado 
Do trovador é carpir 
As tristezas do passado 
No lindar do porvirü



ROSA DE AMOR,

L'aulic nait ct la porte est rloíc ! 
31a 6ellc, pourquoi iommeiller ?
A l’hcure od a'eveille la rose 
Jíc ras tu pai lo rcreiller?

O nía cbaruiautc 
Kcoutc ¡c» 
l.'amant <|u> eliante 
Et pleurO a ubi!

V. Hroo.

Era unía vez urna rosa 
Muito linda, de rail cores,
Ufana de seus odores,
De suas folhas vaidosa;
Era urna vez urna rosa,
Que era a mais bella das flores!
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Nascéra ao pé da corrente 
Brando murmurio escutando, 
Suas gallas ostentando 
Debrufava-se indolente; 
Nascéra ao pé da corrente, 
Que ao prado se ía escoando!

Ñas aguas azues do rio 
Suas formas retrata va, 
Quando a lúa fulgurava 
Por noite amena de estio; 
Ñas aguas azues do rio 
As crespas ondas beijava.

Quando a aurora brandamente 
A noite o manto corría, 
Húmido rócio esparzia 
Ñas folhinhas docemente; 
Quando a aurora brandamente 
Despon lava... a rosa abria!

Urna noite... feia noite!... 
As aguas foram subindo,
E a pobre flor saccudindo 
Dos ventos o duro afoite; 
Urna noite... feia noite!... 
Foi-se a rosa submergindo.
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Da mais airosa das flores 
As folhas mal se avistaran!,
Quando depois serenarani 
Da tempestade os furores;
Da mais airosa das flores 
Nenhuns vestigios restaram!

As florinhas que escaparam 
As ira9 do vendaval,
Teniendo supplicio igual,
Foram pendendo e murcharam; 
As florinhas que escaparam 
Tiveram sina fatal!

Um dia, a hastea pendida 
Da linda rosa afogada,
Das aguas sempre banhada, 
Frgueu a fronte com vida;
Um dia, a hastea pendida 
Unía flor deu purpurada!

Assim, formosa virgem, no meu peito,
Á flor que o turbiMo longe arrojara, 
Novo hrilho tu déste e nova vida; 
Assim, pura donzella, descerrando 
Os labios n’um sorriso de feiticos,
Teu hálito ciciou ñas cordas tristes 
D’esta harpa mil carmes inspirados; 
Assim com chave d’oiro o cofre abriste 
Do borisonte, que longe negrejava! 
Agora, a gloria só!... longo os gemidos! 
E os já murchados loiros mais virosos 

13



PATRIA E AMOR

Na fronte do poeta Ufanos Imlhem;
Agora, cm vez do inferno, mu eéu ameno.
Em vez de trevas urna luz constante,
E em sonho de visOes a imagem tua!...

Mas, donzella. quando a lúa,
Que fluctúa,

Romper das orlas do céu,
Yein correndó eonsolar-me,

Yem jurar-me 
Ser constante Como cu!

Oh! nao permitías, donzella,
Que a proceda 

Me crcste no corado 
Tanta boniña virosa,

Gomó á rosa.
Como á rosa O turbílhao!

E quando víer a brisa,
Que desliza

• Pelas folhas da ceecm,
Irei contar-lhe um segredo,

Muito a hiedo,
Só a ella, a mais ningucm!

E como sobre a bonina 
PeqUenina

Os ramos pende o ehorao.
Zeloso (fría guardár-te 

E fecbár-tc 
No fundo dO cOracao.

166



OMlVES ÜNUM SIM .

Treme a térra! a morte, o sangtie 
Tingem de lucio a cidade;
Sem Coreas, já quasi exangüe 
Inda lucia a humanidade;
Sobem martvres descalros 
Os degráus aos cadafalsos!
Reina o cutello, o punhal;
A miseria, o exilio, a fome 
Sao chammas em que consomé 
Ao povo o genio do mal!



138 PATRIA E AMOR

Em sons carpidos, debrucos, 
Yolvendo os olhos a Deus, 
Mistura o pobre aos solucos 
Sorrisos que manda aos céusí 
Se dos grandes dobra a ira,
Se geme o novo e suspira, 
Rojando a fronte no chao,
Se loca da angustia a meta, 
Vae-lhe a consciencia quieta, 
Cumpriu a sua missao!!

Cumpriu, porque a sua vida 
Bem negra sempre correu; 
Cumpriu, sim, foi-lhe embebida 
Do amargo fcl que sorveu!
Nem umiiora de bonanca!
Nem um minuto d’esp’ranca!
Os prantos sem lercm fim,
E novo Abel, nem um grito 
Soltou, bradando: maldito!
Ao assassino Caimü

Que sagrada sepultura 
Essa do pobre nao c;
Nao brilna c’róa mais pura 
Que a do martyrio e da fé! 
Sobre a lapida funérea 
Descendo a aragem etherea 
Vem as cinzas nafejar,
E as cinzas solías aos ventos, 
Em troca de mil tormentos, 
lisio de o mundo resgatarü
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Que é a térra? que é a vida? 
Urna escada suspendida 
Té á mansito do Senhor!
Nao podem subi-la os máus, 
Que todos os seus degráus 
Devem ser cancocs de amor!...

Sobre a cúspide elevada 
Da pyramide sagrada, 
Sorrindo, fulgura Dcus,
Se á base antigos e novos 
Prostrados todos os povos 
Cumprcm as ordens dos céusü

E os prantos os sofTrimentos, 
As auguslias, os tormentos, 
Esta tao pesada cruz,
Silo gratas nuvens de incensó, 
Hasgando o cahos ¡inmenso, 
Que vac das trevas a luz!

Tremei, ó grandes da térra, 
A cruenta, a dura guerra, 
Que ao pobre lazeis, cessac! 
Curvae-vos, dobrae a fronte, 
Que surge no horisonte 
O lurbilhao do Sinai.
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II

Dizei-me: nao vedes varrendo potente 
O sopro do sec’lo mesquinhas vaidades?
As cnammas que fervora na alma e na mente 
Nao lambem o symb’lo das velhas ¡dados?

Ouvi-me... as angustias que ralam o peito,
A vida passada na dór, no supplicio,
Nao véaes que arrojam, minado, dcsl'eito, 
Quebrado em pedacos o velho edificio?

Pensae : os gemidos que gemem imperios,
Os hoinens luctando, morrendo com fé,
O sangue que alaga os dois bemispbcrios,
Nao 6 sacrificio sobejo, nao é?

Os ais que perturbara as festas brilbantcs 
Do rico insensato, na orgia em que arde,
O fel que envenena do pobre os instantes 
Nao gritara ao rico, nao gritara: cobarde!!

Na pagina eterna do livro sagrado 
Nao léstes, que o povo seria nemquisto?
Na igreja de Cesar acaso é mudado 
O verbo bemdito do livro de Christo?

Pensae nos espinhos que a fronte pungiram, 
Nos ferros que ao martyr rasgarara as miras, 
Pensae ñas injurias que os máus lhe cuspiram 
Soffreu-as por todos,., sejamos ¡ríñaos!!
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Sejamos irmáos, soltemos 
Unidos meigo cantar; 
Povos da térra, elevemos 
Á llberdade nm altar,
Ao mundo regenerado 
O vellio mundo caneado 
Só um cadáver manchado 
Poderá entilo legar.

Mas a cinza denegrida 
Nao a noupe o turbilhao,
A rajada euraivecida 
P’ra sempre a varra do chao! 
Possa o mundo, a térra alllicta 
Sumir a idea maldita,
Que ha tantos seculos grita: 
Nunca serás livre, nao!
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OS QUATRO FUSILADOS.

CÓI10

Moniiiiit... qu’importa... esta vida 
Mcllior é fina-la assim 
Do que ve-la ahi perdida 
llojar, curvar-se sem finí! _
Morrer!... qu’importa... sao tantos 
Os infames, que estes prantos 
Já nos nao podem valer!
Morrer!... qu’imporla... mostremos 
Que nos momentos extremos 
Mancebos sabem morrer!!... 
Morrer!... qu’importa... estes bracos 
Técam funérea cadéa;



Aperle a morte esles lapos 
Urdidos cm negra lea;"
Ruja irado o despotismo,
Ante nós abra-se o abvsmo, 
Consuma-se o sacrificio,
Mas d’este sangue innocenle 
Erga-se altivo e potente 
O novo, o grande edificio.
Mais vale a morte mil vezcs 
Que a vida que ahi consomem 
Exposta a duros revezes, 
Perdidos os foros de bomem! 
Mais vale ás portas da morte 
Cuspir desprezos á sorte, 
Erguermos a fronte ufanos... 
Mais vale, sim, pois marchemos, 
E ao largar a vida, demos 
Mais um excmplo aos lyrannos! 
Eia pois... vinde soldados!! 
Somos «uatro, e vos sois mil... 
(lúatro liomens denodados 
Escarnecem do fuzil.

IGi PATRIA E AMOR

PR1ME1R0 FUSILADO

lao moco, e inorrer já... cupipra-se o fado!, 
inlaccrcm-me o peito as bayonetas,
Oue vao firmar o throno á tvrannia...
Corra em jorros meu sangue', mas ao menos 
Aproveite o martyrio á liberdadc,
E as cinzas do me'u corpo, qps ventos solías, 
Embalsan!cm o ar do crear,as livres.
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Escorra o sangue, meu, c o solio impuro 
l)o despota ferino salpicando 
O remorso lhe vá gravar no peito 
Se o remorso lá tcm entrada ainda! 
lao moco, e morrer já... meu Deus, e os prantos 
D’uma mié, que cu adoro carinhosa!
Esta morte, crueis, sao duas ¡nortes 
Que fazeis p’ra cevar a sede impura 
Da vinganca fatal, que vos abrasa!...
Esta mórte’... mas nao... vós sois piedosos,
Vós sois do povo, e povo é sempre humano... 
Nao!... vós dizeis nao... miseros scrvos!...
A túnica vestistes de oarragcos,
Do povo já nao sois... stkle soldados!...

SEGUNDO FUSILADO

103

Nao acuso os diclames da sorte,
Nao acuso o mandado dos céus,
Sou poeta, e arcando co’a morte 
Vou viver no regayo de Deus!

Como as lavas ás lavas succedem, 
Como o tluxo e relluxo da vaga,
O poeta isolado no mundo 
Em delirio constante divaga!

O poeta ama a brisa da tarde,
Ama a estrella que brilba o desmata, 
O poeta ama a onda lasciva 
Quando beija as areias da praia.
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Mas odcia de iporte os tyrannos,
Mas despieza as riquezas das salas, 
Tendo cscollia entre raorte, ou deshonra, 
Abre o peilo... escarnece das balas

TEIlCEIItO FUSILADO

Vou morrcr... tenho saudade 
De quanto no mundo amei;
Exulte ufana a maldade,
Do fado cumpra-se a Ie¡,
Mas tremam, que ainda um dia 
Aos sons de pura harmonía 
Será serva a tyrannia,
E o povo será o rei!

.lá o bronze dos finados 
No campanario dobrou; 
Eia... matae-me soldados, 
A minha hora chegou!

O meu crime era ser pobre 
E viver do meu suor,
Era ter um peito nobre;
Era sentir muito amor!
Era arcar co’a prepotencia, 
Adorar a innocencia,
Mas nao mendigar clemencia 
Curvado aos pés d’um senhor!
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Ja o bronzc dos li nados 
No campanario dobrou, 
Eia... matae-me, soldados, 
A minha hora chegou!

Adeus, pois, sonhos gloriosos 
Adeus, meu constante amigo, 
Acompanhae-me saudosos 
Ao derradeiro jazigo:
E tu, christao, tu que pensas 
Que a honra tem recompensas, 
Conserva ¡Ilesas as crencas 
Foge do eterno castigo!

Já o bronze dos finados 
No campanario dobrou. 
Eia... matac-me, soldados, 
A minha hora chegou!

CUARTO FUSILADO

Amava urna mulher, amava, c muito, 
Era amor de vinte annos, louco, cegó; 
Meu prazer era o d’ella, scus tormentos 
Meus tormentos tambem eram na térra. 
Ao crcpusc’lo da tarde errando juntos 
Duas almas em urna se fundiam;
Amava urna mulher, amava, e muito! 
Nos olhos cor do céu resplandecentes,
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Bebía a doces tragos a ventura;
Seus labios de carinim, quando sorriam, 
Cuidava estar no céu, era ditoso;
As trancas de oiro, linas, ondeadas 
Uescendiam de amor doces perfumes;
E os cantos seus!... os cantos semelhavam 
A toada suavissima dos anjos,
Amava urna mulher, amava, e milito!
No limiar apenas d'esta vida 
E forcoso. morrer, vencen a sorte...
No livro do destino eslava escripia 
A sentenca terrivel, deshumana;
Meu algoz sobre a térra é um tyranno,
E este sangue inda puro vae verler-se 
No altar da vinganca em sacrificio 
Aos manes infernaes, que ora o prolcgcm 
Adeus, anjo de amor... adeus, meus sonhos, 
Yon esperar-vos no céu, f'ugindo ao mundo!

CORO

Eia pois... vinde soldados, 
Somos nuatro e vós sois mil, 
Quatro nomcns denodados 
Escarnecen! do fuzil.

20 do Janeiro de 1852
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N.B. Atgumas das poesías que compóem este volúntelo, 
e silo d'csle numero — D. Dulce, A moira re Badajoz, 
e O (Javallkiko negro — escrevi-as eu entre 46 e 47; 
Joram os quasi primeiros cantos que desferi na minha 
pobre harpa. Ao principio entendí que mío deciam entrar 
no corpo d'csta pttblicaqdo, depois decidí que entrassem, 
para que se apreciasse o desenvolvimento progressivo do 
meu estro, ou o sen estado estacionario.








