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J?:eo::c...oa-o 

Não tenho por costume escrever prologos on 

preambulos, precedendo as poucas e fracas produc- -

ções litterarias, que até aqui tenho entregado á luz 

da publicidade. Entendo, que as explicações, que ahi 

se podem dar, as reflexões, que ahi se expendem, 

não lhes podem attenuar os defeitos, nem realçar o 

merito, que por ventura tenhão. 

É verdade que um bom prologo constitue ás 

vezes por si só uma obra magistral, como são, por 
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6 PROLOGO 

exemplo, o prologo do Cromwel de V. Hugo, alguns 

prefaeios do Visconde de Castilho, e os poscriptos 

de José de Alencar, que são incontestavelmente de 

grande. valor litterario e philologico. Eu porém não 

pretendo e nem posso fazer outro tanto ao entregar 

ao publico esta pequena collecção de poesias ; mas 

veio-me a von~de, e me é talvez mesmo necessario 

por esta vez conversar um pouco com o leitor, se 

elle estiver por isso. 

Em primeiro lugar cumpre-me pedir desculpa.. 

ao amabilíssimo e pacientissimo leitor por não poder 

eu acompanhar em tudo a moderna escola poetica, 

hoje em voga no Brazil por importação. Creio, que 

é uma importação, que, em vez de melhorar, estraga.. 

e desvair_a a índole da inspiração nacional. Não 

posso comprehendel-a, e por isso não posso acompa

nhai-a. 

Não posso comprehender, o que seja uma escola.. 

litteraria, que se subjuga a um systema critico-phi

losophico-historico-philologico-ethnographico-socio

logico, etc., etc. 
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PROLOGO 7 

É querer amarrar o leviano, gracioso e inde

pendente batél da inspiração ao reboque da pesada 

charrúa da critica moderna, tão cheia de theorias 

sibilinas, e ainda mais carregada de erudição do 

que a antiga. 

Censurão muito os que ainda respeitão os pre

ceitos geraes do bom gosto litterario,-que são muito 

analogos aos do bom senso,-prescriptos por Aristo

teles, Longino, Horacio, Boileau, Marmontel, Laharpe 

e outros, e entretanto querem nos impor, a nós ima

ginadores e não tbeoristas, o jugo ainda mais pe

sado dos críticos e philosophos, que cada dia surgem 

na Europa querendo fazer uma nova revolução ou 

evolução nos domínios da philosophia e da li tteratura. 

Dessa maneira supprimir-se-hia, já não digo o 

individualjsmo, mas até o nacionalismo em littera

tura, causa de que tanto se preoccupão nossos jovens 

e talentosos escriptores, e que entretanto elles mes

mos inconscientemente vão abafando ou acanhando 

com as subtilezas do criticismo das litteraturas 

européas. 
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8 PROLOGO 

O genio é com razão comparado á a.guia. Quem 

é que traça á aguia o giro altaneiro de seu vôo pelos 

diaphanos e infindos campos do espaço? .•• quem lhe 

indica o rumo das excursões pelos livres e immensos 

horisontes? ... 

Assim ta.mbem o poeta verdadeiramente inspi· 

rado, aquelle que tem imaginação brilhante e fe

cunda, alma sensivel e apaixonada pelo bello, e que 

dispondo de uma intelligencia robusta possue idéas 

suas adquiridas e firmadas pelo estudo e reflexão, 

não deve escravisar-se á classe alguma de Arista.r· 

chos ; abandone-se á sua propria inspiração, si não 

quizer desencarrilhar-se desastradamente. 

A moderna critica litteraria.,-principalmente 

no Brazil, onde ella, em meu entender é inteira· 

mente descabida, -atrelada ao carro da philosopbia 

positivista, que boje predomina, e identificando-se 

com ella, pretende cortar as azes á inspiração, ve· 

dar-lhe o espaço livre, e obrigai-a a arrastar-se 

fatalmente por uma senda por ella scientificamente 

demarcada. 

oigitized by Google 



PROLOGO 9 

Está no gosto deste seculo do vàpor, das vias 

ferreas, e da febre do progresso material, e constitue 

uma especie de engenharia. litterar ia, marcando 

rumos e nivelamentos, e assentando trilhos, pelos 

quaes tem de rodar irremissivelmente as musas de 

todos os poetas, á maneira. de vagões arrastados pela 

ocomotiva. 

Parece-me com tudo, que esse systema critico- ' 

philosophico-positivista, o mais que póde conseguir 

é abafar, ou amesquinhar a inspiração, snpprimir 

mesmo a poesia, mas nunca crear, nem mesmo dirigir 

a nascente litteratura de uma nacionalidade nova. 

Si alguma cousa della póde resultar, será uma litte

ratura fria e rachitica, facticia e convencional, que 

poderá constituir um offi.cio, mas nunca uma arte 

verdadeiramente inspirada, e creadora. 

Creio, que os poetas brasileiros, nascidos no 

seio de uma patria. nova, e cheia de seiva juvenil, 

não devem ter os olhos incessantemente :fixos nas 

frequentes evoluções das litteratnras cançadas das 

nações do velho mundo. 
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10 PROLOGO 

Si elles têm em si sangue novo e vivificante, para 

que recorrer ao expediente da transfusão de sangue 
' 
velho e viciado por continuas phases e transformações? 

O que póde ter de commum a musa brasileira 

com as musas, que inspirárão Goethe o pautlteista, 

Biron o sceptico mysantropo, Musset o sensualista 

tresvairado ? ... 

Para que havemos de nos enredar nos mysterios 

hermeticos do Fausto, nas paixões turbulentas, som

brias, libertinas de Lara, de l\fanfredo, de D. Juan, 

de Rolla ? ..• 

Hoje os grandes modelos, os pharóes, que os 

jovens poetas brasileiros têm diante dos olhos, são 

Zola, e Guerra Junqueiro. 

Dous illustres poetas sem duvida, no genero 

que cultivão~ na sociedade em que vivem, na evo

lução, que seguem. 

Mas nós devemos, ou podemos seguir a mesma 

trilha? ... 

Nosso paiz é tão diverso, nosso clima tão ditre

rente, nossa indole tão divergente, nossos costumes 
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PROLOGO 11 

tão outros, nosso estado de nascente civilisação 

ainda tão distanciado desse requinte de poesia real, 

ou realismo poetico, que a escola dos dous illustres 

poetas não póde vingar, nem dar bons fructos na 

terra de Santa Cruz. 

Podemos e devemos admirai-os, mas não tomal-os 

por modelo. 

Zola e Guerra Junqueiro não são mais que con

tinuadores de Byron e A. de Musset; levão avante 

a mesma obra, com mais desgarre e mais requinte 

ainda. Essa hoje tão preconisada escola realista é 

muito mais velha do que pensão. A Dama das Ca

melias de A. Dumas filho quasi nenhuma differença 

tem da Marion de Lor»}e de V. Hugo, e a Liiciola 

de José de Alencar é uma fusão das duas primeiras. 

Podemos ainda remontar a muito mais alta antigui~ 

dade, e apontar o Decameron de Boccaccio. Este sim 

é o verdadeiro fundador da escola realista, a qual 

pt>r consequencia existe já ha mais de quatro secu.los. 

No meu entender o que se chama escola realista, 

com mais propriedade -se deve chamar um genero, 

• 
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12 PROLOGO 

a que qualquer pôde se entregar, uma vez que sn 

sinta com pendor e t\ptidão para elle. Porém é o 

maior dos absurdos querer inculcai-a como a ultima, 

a unica, a mais perfeita manifestação do bello em 

litteratura. 

Mas não devo occupar por mais tempo a attenção 

do leitor com uma questão, que exige longos desen

volvimentos, e não cabe por tanto nos limites de um 

prologo a um limitado numero de poesias de bem 

pouco valor. Aventurando estas reflexões, é meu 

unico proposito exhibir minha profissão lle fé em 

litteratura, declarando, que sou ecletico, isto é, que 

sigo todas as escolas, ou por outra que não sigo 

escola nenhuma. 

Por isso não se me vá attribuir a ambiciosa pre

tenção de querer passar por um genio creador, por 

chefe de escola, abrindo novos horisontes, explo

rando minas desconhecidas e fazendo o batel da ins

piração vogar 

.: Por mares nunca d'antes navegados.• 
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Pelo contratio procuro moldar minhas fracas 

producções pelos melhores typos da arte quer antiga, 

quer moderna. Somente procuro não ser imitador 

servil de nenhum delles. 

Ha tambem outra innovação, com a qual não 

tenho podido me conformar. A primeira, de que 

tratei, occupa-se com o fundo; esta porém diz res

peito á fónna. 

Quero fallar do verso alexandrino, hoje tão em 

voga, de pref erencia · á outro qualquer metro. É 

moda. Já. não sediz-fazerversos-, mas sim-fazer 

alexandrinos. A moda, não contente de exercer im

perio absoluto no vestuario da especie humana, pre

tende tambem invadir a região das artes, da poesia 

& da litteratura. 

Ao balão e á crinolina succedeu o alto grudado 

no trajo feminil. Na poesia aconteceu o mesmo, 

porém com inversão. Aos antigos e variadíssimos 

metros tão vantajosamente usados na poesia portu

gueza., vae-se substituindo o predomínio quasi exclu

sivo do verso alexandrino, que bem se póde chamar 
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14 PROLOGO 

o balão da moderna poesia ; o metro das palavras 

balofas e retumbantes; dos pluraes emphaticos

como eternidades-immensidades ;-das synonimias 

interminaveis, metro, que reclama, não por neces~ 

sidade ou elegancia, mas para encher medida, o 

emprego da conjuncção e a cada passo; metro emfim 

de incontestavel monotonia. 

Perdoem-me cs adoradores do alexandrino, não 

me excommunguem. Si a tolerancia religiosa é um 

dogma da moderna civilisação, não o deve ser menos 

-a tolerancia em doutrinas litterarias. Demais eu não 

sou propagandista; apenas enuncio e procuro justi

ficar simplesmente e sem pretenção alguma a minha . 

opinião individual. 

Entendo que o metro alexandrino é o mais 

monotono, pesado e inflexível, de que póde dispor t\ 

lingua portugueza, e que não é sem razão, que os 

antigos bem raras vezes o empregavão. Não deve

mos de fodo abandonai-o ; ha occasiões, em que tem 

elle todo o cabimento; .mas parece-me, que só em

pregado com muita parcimonia, ou intercalado com 
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PROLOGO 15 

outros rythmos, e manejado por mãos habilissimas 

pôde produzir bom effeito. 

O alexandrino não dispensa a rima. ~em ella 

e âs vezes mesmo com ella quasi se confunde com a 

prosa. PÕderia aqui citar numerosissimos exemplo~; 

mas não devo extender muito estas paginas. Si o 

consoante no alexandrino é trelado dous a dous, é 

de uma monotonia abominavel ; si distancia-se um 

pouco, a rima torna-se quasi insensivel, e portanto 

de muito fraco effeito. 

Entretanto, -- não sei porque razão -- , o verso 

francez que tem numero de syllabas igual ao do 

nosso alexandrino, e o verso heroico latino, que é 

ainda mais extenso, possuem muito mais flexibili

dade, são muito mais maleaveis, ou por outros 

termos, prestão-se a exprimir com mais facilidade a 

fórina, o som, a côr, o movimento da idéa. 

O alexandrino, pelo contra.rio, com sua pesada 

monotonia e inflexibilidade, torna-se quasi absolu

tamente refratario á onomatopeia, sem a qual não 

ha no verso nem harmonia nem melodia. A poesia 

oigitized by Google 
..._, ._ --- --



16 PROLOGO 

constitue como um meio termo entre a prosa e a 

musica, e portanto não deve prescindir daquellas 
' 

duas condições ; é de sua essencia harmoniosa e 

melodiosa. O verso póde estar construido com irre

prehensivel correcção; mas si não contem ao menos 

uma daquellas qualidades, é verso sem poesia, ou 

por outra, é prosa em verso. É o que seria uma 

musica fallada, em cuja execução só se observa-se o 

compasso, a medida do tempo. 

Em comfirmação do que levo dito, indicarei 

alguns exemplos. 

)..-.,._ Leia-se os primeiros versos da He+riade, que 

são rapidos e calorosos : 

Je chante ce heros, qni regna sur la France 

Et par droit de conquete et par droit de naissance. 

Leia-se depois estes da Pa88agem do Rheno de 

Boileau: 
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Au pied du mont Adule entre mille roseaux 

Le Rhin tranquille e fier du progres de ses eanx, 

Appuié d'une main sur son orne penchante 

Doi-mait au bruit ftateur de son onde naissante, 

Lorsqu'un cri tout-a-coup, suivi de mille cris .... 

17 

Note-se o contraste, que ha entre os quatro 

pl'imeiros versos, repassados de pausada e magestos:i. 

melodia, e o ultimo, que brusco e rapido indica bel

lamente a transição para nova ordem de idéas. 

Confronte-se ainda este v~rso de Mellevoie: 

J e meurs et sur ma tombe, ou lentement j' arrive 

com este outro, não me lembro de que poet&: 

Apprentis cavallier chevaucl1ait a t& trace. 

Que differença de movimento, de entonação, e 

pôde-se <lizer mesmo de colorido ! 

Passemos agora ao metro latino, e exemplifi· 

quemos ainda, que é este o melhor meio de fazer 

sentir a minha opinião. 
FOLBJ.8 DO OUT. 2 
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18 PROLOGO 

Arma, virumque cano, 'frojre qui primus ah oris 

Italiam fato profugus, laYinaque venit, etc. 

Ha aqui o tom altivo e entlmsiastico de quem 

vae entrar na exposição de grandiosas aconteci

mentos. 

Confronte-se com estes versos o 1>rincipio do 

canto IV do mesmo poema : 

At regina g1·avi jamdudum saneia cura .•.. 

Vemos nestes exemplos, como a mesma metri

ficação, na língua franceza e latina, se accommoda 

admiravelmente á todos os assumptos, á todos os 

tons. Esses exemplos 1>oderia eu multiplical-os á 

ponto de fatigar, mas a preguiça de escre,·el-os, e o 

receio de enjoar o leitor, me aconselhão, que não 

cite sinão mais um exemplo, e este o mais frisante 

de entre os versos do grande poeta e grande metrifi

cador latino. São os seguintes: 
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PROLOGO 19 

Ille latus niveum molli fultus hyacyntho 

...... : . . ................... . 
Qnadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Agora peço licença aos idolatras do ~lexandrino 

para perguntar-lhes, si o seu metro favorito é 8US• 

iceptivel de tamanha variação de tom, colorido e 

movimento? ... 

Por mais que leia essa infinidade de alexandri

nos, que anda por ahi a granel em livros e jornaes, 

encontro nelles por vezes muita inspiração, estylo 

brilhante e elevado, bellissimos conceitos, mas quasi 

nunca essa tunica prflstigiosa, que reveste a verda

deira poesia, e sem a qual a musa é uma estatua 

Ma, immovel, incolóra ; quasi nunca essa cadencia. 

musical e imitativa, que colloca a arte de Homero 

e Virgílio entre a de Demostbenes e Cicero e a de 

Rossini e Verdi, fazen40-a participar das vantagens 

de uma e 1le outra, encantando ao mesmo tempo o 

pensamento e os ouvidos. 
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20 PROLOGO 

Vou ainda citar um exemplo, e este é de um 

genio; O Visconde de Castilho, que além de possuir 

uma imaginação brilhante e fecunda como bem pou

cos, era um adextrado metrificador, deixou-nos, ao 

par de magníficos exemplos, preciosas theorias. Mas 

infelizmente, foi elle que nos ultimos quarteis da 

vida introduzio em _Portugal a mania do moroso e 

arrastado alexandrino, que os poetas brazileiros 

adoptárão, abraçárão com um fervor, um fanatismo 

tal, que ... parece, que ainda estamos nos tempos 

coloniaes, durante os quaes só era bom o que oos 

vinha do Reino. É delle mesmo, desse bardo im

·mortal, que vou tirar o exemplo, do quanto é su

J>erior o nosso verso de onze syllabas ao de treze 

para todos os assumptos, e principalmente para as
sumptos elevados. Quem não tem lido e não sabe até 

de cór os Ciumes do Bardo ? esses magnificos versos 
• 

undecasyllabos, apezar de não rimados, gravão-se 

por si mesmos na memoria do leitor. Ha entretan

to uma producção do mesmo poeta, recheiada dos 

mais engenhosos conceitos, rica de imagens e dessa 
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brilhante e variada linguagem, que soia empregar 

o grande lntdo lusitano, mas que, em meu entender, 

perde grande 11arte do seu valor, não tanto por 

ser longa, mas por ser escripta em versos ale

xamlrinos rimados dous a dous. É custoso lel-a de 

fio a pavio sem fadiga e mesmo sem algum enfado. 

Refiro-me a uma poesia, que li na Revista Con

temporanea de Portugal, notavel e preciosa revista, 

em que collaboravão, além do mesmo Castilho, 

as outras smnmidades da litteratura portugueza, 

como A. Herculano, E. Castello Bra'f!co, Latino 

C9elho, J. Machado, etc., etc. Foi feita expressa

mente para uma celebre atriz portugueza Emilia da-s 

Neves, e devia ser por ella recitada em uma repre

sentação, que nã.o se realisou, infelizmente para o 

fim humanitario, a que era. destinada, mas felizmente 

para a poesia, que mesmo lida não deixa de ser mo

notona e fatigante em razão do rithmo, em que é es

cripta, e que recitada ainda. mesmo por e3sa habil 

artista, com custo, creio eu, poderia ser ouvida e 

entendida. 
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22 PROLOGO 

Basta sobre este assumpto, a respeito do qual 

bem desejára eu e.~tender-me mais um pouco afim 

de provocar alguma. discussão entre meus collegas, 

e nomeadamente o meu amigo Machado de Assis, 

poeta de fórma pura e elegante, e primoroso roman

cista, o qual sei que é tambem apaixonado do ale

xandrino, posto que delle não faça uso exclusivo. 

Outro motivo, que me induzio a fazer um pro

logo á esta pequena collecção de poesias foi o ter 

lido a tempos em um jornal da Corte um artigo do 

Sr. Valentim Magalhães, em que tratando de um 

outro poeta novo de Minas, o Sr. Augusto de Lima, 

lê-se o seguinte trecho, que parece alludir á minha. 

pessoa: 

«Deve orgulhar-se nelle (Augusto Lima) a. 

província de Minas, cujo maior poeta, outr' ora tão 

ardido e fecundo, hoje se esterilisa n'uma apatbia 

morbida, donde só rebentão monotonas cantilenas 

em honra de Cezar. ,. 

Não me tenho em conta do maior poeta da pro

vincia de Minas, nem mesmo do cantão, em que 
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PROLOGO , 23 

resido; mas é bem certo, que só eu, ao que me consta, 

fiz algumas poesias em homenagem a SS. MM. II., 

quan<lo visitárão a capital desta província, e por

tanto creio que não vou errado tomando para mim 

a allusão <lo Sr. Valentim. Como nenhum outro se 

apreseDtára para solemnisar com os productos de 

sua musa tão auspicioso acontecimento, si não era 

de minha rigorosa obrigação, julguei ser ao menos 

um dever de civilidade da minha parte, render aos 

illustres hospedes as devidas homenagens pelos meios 

ao meu alcance. 

Mas essa allusão, em parte tão honrosa para 

mim, e tã~ acima do meu merito real, é de todo o ponto 

injusta, quando me suppõe engolfado em 1norbida 

apatbia, tlonde só rebentão monotonas cantilenas 

em honra de Cezar. Com a publicação desta collecção 

o Sr. Valentim se convencerá., que não é tanto 

assim. 

Que essas cantilenas, -apenas duas, -são mo

notonas, en o reconbeÇo, e até mesmo mal feitas, 

porque forão quasi improvisadas no meio do tumulto 
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e ruido das festas. Mas agora ao edital-as de novo 

na presente collecção, tomei o cuidaclo de corrigil-as 

e melhoral-as,-não sei se o consegni,-afim de tor

nal-as mais· dignas dos altos personagens, a quem 

são dirigidas, e mais merecedoras da indulgencia do 

Sr. Valentim Magalhães, cujo alto criterio e illus

tração muito respeito. 

Ouró Preto, 10 de Ag-OSto de 1882. 

-· · -··~ ·---...... .....C:.v _____ _ 
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~·· 

AO llH! AMIGO Oll, •'B.U!CISCO tu: PAULA Pt:IU:IBA l.A(){)A 1 POll 

OCCABIÃO DO FJ.LLF.ClllENTO D•: &>:U PA):. 

Dumm, sej} levius flt p:icientia 
Qnid, qnid corrigere est nefs.~. 

(HoR.\.CIO, Ode1t). 

Em frente de um sarcophago funereo 

Vejo-te,· amigo_;-atrós melancolia 

Te paira sobre a mente conturbada, 

Como nuve~ sombria. 
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~;grave a tua dôr; austéra e funda 

Como da campa o seio tenebroso; 

:..; o peitl) affticto como que se fende 

No arquejo doloroso. 

Uma. nuvem de lugubres idéa.-; 

Eu vejo em tua mente esvoaçando, 

Como abutres sinistros de teu peito 

As fibra.~ lacerando. 

~em um suspiro, nem uma só lagrima 

Pelas immoveis palpebras transuda ; 

A clôr, que é forte e grande, não tem prantos 

E como a campa é muda. 

Debalde invocas de tua. alma a força 

Nesse transe <le acerbo sofrimento; 

Corre-te em bagas pela fronte pallida 

Suor de desalento. 
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Nesse ataúde entre brandões funereos, 

Quem é que aos sons de um dobre pesaroso 

La vae caminho da mansão medonha' 

Do perenal repouso. 

Porque fitas, amigo, olhar sombrio 

No quadro dessa campa ha pouco aberta? •.• 

Porque razão ante a visão sinistra 

Te ondeia a mente incerta? 

Ai! que lá tomba sobre os frios restos 

De um pae querido a lapida pesada! 

Aos olhos teus sumio-se para sempre 

Aquella effigie amada. 

J4'atal destino, que te enluta os dias, 

Te abre no coração cruel ferida; 

Eil-o deitado sobre o chão da morte 

Esse, que den-te a vida. 

27 
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Em dia infausto o pallido phantasma 

Co' as faseas azas te roçou nos lares, 

E os transformou em lugubre morada 

De angustias e pezares. 

O vendaval quebrou o tronco annoso, 

E o debruçou no. leito do jazigo, 

Deixand0: as tenras plantas, que o rolleião, 

Sem sombra, e sem abrigo. 

Mas não entregues indefezo o peito 

Da dôr cruel ao despiedado embate; 

No broquél da razão, que te illumina, 

Os golpes seus rebate. 

Quem na campa de um pae, ou mãe querida 

Não tem vertido o pranto da saudade ? 

Quem neste mundo não trajou chorando 

O lucto da orphandade? ... 
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Tal é da humanidade sempre a sorte; 

Foi sempre o mundo um vasto cemiterio, 

Onde a morte implacavel alardeia 

O seu· fatal imperio. 

Da vida o curto e afadigado curso 

Vae por sendas de tumulos orladas; 

De extinctas gerações a cada passo 

Calcamos as ossadas. 

A vida é sonho breve, o mundo um ermo, 

Que transpomos a préssa ;-a realidade, 

Essã. existe somente além da campa, 

Está na eternidade. 

Desvia pois teus olhos macerados 

Dessa tristonha e lugubre mansão; 

E eleva a idéa á regiões mais altas 

Nas azas da razão. 

29 
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Ergue tua fronte, e impavido te apprésta 

A proseguir tua missão no mundo; 

Ah! não fraquêes na aífa.nosa lncta 

De teu pezar profundo. 

Na poeira das campas não mais deixes 

Rebolear-se abatido o pensamento, 

E da esperan~a nas espheras puras 

Respira novo alento. 

Paz aos mortos!... a uós cumpre marcharmos 

Até da ,·id~ os arraiaes extremos, 

Onde um dia tambem o eterno pouso, 

E lagrimas teremos. 

Avante pois !-tua formosa estrella 

Inda allumia as sendas do porvil', 

E na carreira de teus bellos dias 

É força proseguir. 
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Bem sei, que magoas taes não se consolão; 

Deixe-se envolta em seu luctuoso véo 

Tão justa dôr; consolações a ella 

Só 11odem vir do céo. 

Assim nas magoas, que te pungem n'alma, 

Que mais eu posso, humilde trovador, 

Si não mesclar ás lagrimas do amigo 

Um cantico de dor. 

O anjo das dores santas, que em teu peito 

Verte hoje a flux o fel das amarguras, 

Venha elle mesmo os prantos encbugar-te 

Com suas azas puras. 

Ouro Prt>to, lftl:C..'lllLt'O de lti67. 
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AO DR, F, L. BITTENCOURT 8AKPAI01 POR OCCA81ÃO DE 8UA VINDA 

A OURO PRET01 EK 1875, 

Eu te saúdo, 6 cysne de outras margens, 

Que o vôo teu abates 

Por um momento nestas fundas vargens, 

Ninho de illustres vates, 

Cujo canto até boje inda suspira. 

. Na. viração, que pelos montes gyra. .. 
3 
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Sejas bem vindo nas alpestres plagas, 

Onde Claudio e Dirceu 

Co'as lyras encantando as duras fragas 

O nome e o genio seu 

Vão mandando em call9ÕEls immorredouras, 

A's mais remotas gerações vindouras. 

Estes valles te acolhem prasenteiros.; 

Saúdão-te estes montes, 

Sacudindo os espessos nevoeiros 

Das enrugadas frontes; 

E se ufanão de ver dentro em seu seio 

O cysne, que de estranhas terras veio. 

Grata sombra, suave rnurmurio 

Encontres neste valle ; 

Com fagueiros rumores este rio 

Saudade e amor te falle ; 

Estas auras te cantem doces hymnos, 

Inspire-te este céo sonhos divinos. 
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De Marilia o cantor ternas endeixas 

Aqui gemeu na lyra; 

E de Marília a nome inda entre queixas 

A viração suspira; 

Inda estes montes guardão na memoria 

De seu fiel amor a triste historia. 

Alli do velho Claudio nos encara 

A sombra veneranda, 

Excelso vate, victima preclara 

De atrocidade infanda. 

Dirceu finou-se em misero degredo; 

· De Claudio a morte é tetrico segredo. 

Não ves aquelle píncaro altaneiro, 

Que o azul do céo invade? • . . 

Tímido ainda alli fulgio primeiro 

Clarão de liberdade, 

Frouxo arrebol, que annunciava o dia, 

Em que o sceptro aos tyrannos cahiria. 

35 
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Mas ai! que esse lampejo tão ~ormo.So, 

De luz incerta e vaga, 

De Xavier no sangue generoso 

Por fim se esvae, se apaga! 

Succede-lhe de novo noite espessa, 

E nas trévas alveja uma cabeça! 

Uma cabeça livida e mirrada 

Aos ventos balançando, 

Em affrontoso poste está cravada, 

Trophéo negro, exe~rando, 

Que recommenda ás maldições da historia 

De cruentos algozes a memoria. 

Sangue de Xavier! sangue fecundo!... 

Sobre esta terra escrava 

Regaste a planta, que no chão profundo 

Occulta germinava. 

Sangue bemdito ! generoso brªdo 

A's gerações futuras arrojado!. .• 
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Sangue de Xavier, surge de novo 

Da terra, que embebeu-te, 

Salpica o rosto deste iguavo povo, 

Que tão cedo esqueceu-te! 

Quem do presente aos brados não accorda, 

Tambem glorias pa'Ssadas não recorda. 

Não canta o sabiá na riba immunda 

De podre lodaçal ; 

Não mescla o canto á grita furibunda, 

Que atrôa o pantanal; 

Emmudece, ou rompendo os livres ares 

Vae desprender mais longe os seus cantares. 

Não lhe aprazem mesquinhas ribanceiras, 

Escassos horisontes; 

Quer amplos valles, selvas altaneiras, 

37 
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Immensuraveis montes ; 

Quer céo de amor, quer sol de liberdade, 

Quer diante de si a immensidade. 

Não mais cantemos : deixe-se em repouso 

A lyra desmontada, 

No recesso do lar silencioso 

A um canto pendurada; 

Não se casão accentos de harmonia 

Aos vis tripudios de asquerosa orgia. 

Novembro de 1875. 
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FEITA POR OCCASIÃO DO 14. o ANNIVF.RSARIO DA EXllA. SRA. D. LUIZA 

AUGUSTA AllARAL DA VEIGA. 

Oh! se imitar eu pudesse 

Esses harpejos suaves, 

Com que as sonoras aves 

Festejão nos céos a aurora ; 

Si eu soubesse o brando arrulho, 

Com que a rôlà no vergel 

A seu amante fiel 

Entre as sombras enamora; 
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Si na lyra possuisse 

O queixoso som da vaga, 

Quando mansa á praia affaga 

Em noite de alvo luar; 

Si o sonoro sabiá 

Me ensinasse a canção meiga, 

Com que á tarde pela veiga 

Sabe os échos encantar ; 

Si eu na voz tivesse o encanto 

Da viração amorosa, 

Quando em torno á flor mimosa 

Sussurra com voz macia ; 

Si eu tivesse a harpa dos anjos, 

Que pelos atrios divinos, 

Entoão celestes hymnos 

De inefavel harmonia ; 
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Somente assim pudera hoje entoar-te 

Um hymno sonoroso, 

Para saudar de teus crescentes annos 

O dia venturoso. 

Flor ainda immatura, o puro seio 

Agora abres apenas. 

Oh! que idade gentil !-os teus caminhos 

Vã.o juncados de rosas e assucenas. 

Para ti o passado é sonho vago, 

O futuro um sorriso; 

É para ti a vida-um puro encante>, 

O mundo-um paraizo. 

Hoje te adorna a fronte radiante 

Mais uma primaverà, 

Que em teu linclo semblante 

Mais um primor, mais uma graça gera . 

• 
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Transpões agora essa estação risonha 

Da aurora da. existencia, 

Na qual a mente só msyterios sonha 

De placida innocencia. 

Volves mais uma pagina de ouro 

Do teu casto viver no livro sancto; 

· Nasce-te n'alma mais mn novo encanto, 

E das graças completa-se o thesouro. 

Resplende agora em toda louçania, 

Envolta em véos de candida pureza, 

Em tua fronte a flor da gentileza, 

Que de novos encantos se atavia. 

Rosa. gentil, que as petalas tão puras 

Hoje alardeias por jardins amenos, 

·Anjos do céo bafejam só venturas 

Em teus dias serenos, 

E da vida arredando-te os espinhos, 

Só de flores alastrem teus caminhos . 

• 
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Pqssa esta aurora, que dos céos á terra 

Nos trouxe um anjo puro, 

Sempre raiar propicia e luminosa 

Nos campos do futuro. 

Ouor-Preto, Novembro de 1870. 

~·,...·---
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DEDICADO AO 3. o BATALBÃO DE VOLUNTABIOB1 QUI!: EM ABRIL 

DE 1866 PA&TIO DE OUB.O·PRETO A TOMAR PARTF. NA CAMPA• 

NHA DO PAB.AGUAY DEBAIXO DO COMllANDO DO SR, TENF.NTE· 

CORONEL (HOJE BRIGADEIRO) AMORIM RANGEI •• 

A's armas, bravos mineiros! 

A' guerra a patria vos chama, 

A vingar atroz insulto 

Da brasileira aurifl.amma. 

A' guerra ! á guerra ! 

Alto bradai; 

Guerra ao tyranno 

Do Paraguay ! 
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Lembrai-vos, que nestes montes, 

E nesta heroica cidade 

Despontou o albor primeiro 

Da aurora da liberdade. 

Ao Paraguay 

Eia marchemos, 

E ao vil tyranno 

Morte levemos. 

O collo nunca vergámos, 

Somos livres, somos bravos; 

As hordas não temeremos 

De verdugos e de escravos. 

Ante o estandarte 

Libertador 

Trema o covarde 

Salteador. 



FOLHAS DO OUTONO 

De vingar nossos irmãos 

No altar da patria juremos, 

E a punir crueis affrontas 

Da honra ao campo voemos. 

Eia ! corramos 

Bem como o raio 

Sobre o insolente 

Vil paraguayo. 

Avante sempre t eia, vamos 

Té os muros de Assumpção 

Desdobrar victorioso 

O auri-verde pavilhão. 

Sinta o tyranno 

No seu covil 

Que bravo povo 

Tem o Brazil. 

47 
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Soldados da liberdade 

Iremos oppor um dique 

A's cohortes assassinas 

Desse barbaro cacique. 

A patria clama 

- Meu brado ouvi! -

P'ra defendei-a 

Eis-nos aqui. 

Ouro-Preto, 1867. 
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Ella nasceu no ermo em um rochedo, 

Sobre a fauce do abysmo pendurado. 

A flor sem nome, alardeando o viço 

E a linda côr do c3lix orvalhado. 

O sol, quando surgio, veio affagal-a 

Com todo o amor dos brandos raios seus ; 

Mas ao deixar o céo em vão buscou-a 

Para dizer-lhe adeus. 

Tepidos beijos lhe imprimio no seio 

A brisa da manhã ; 

Voltou logo depois ; passou gemendo, 

Pois não vio mais no valle a flor louçã . 
.t'OLBA8 DO OOT. 4 
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O colibry no seu mimoso calix 

Esvoaçando doce humor libou ; 

Veio depois inda outra vez beijai-a, 

Não a vio mais, e triste se affastou. 

Etherea flor no lodo vil do mundo 

Jámais teve raiz, 

E nem o pó da terra enxovalhou-lhe 

O virginal matiz. 

A perfumada viração da aurora· 

Em socegado adejo 

Embalou-a no limpido ambiente 

Com brando rumorejo .. 

E ella agitando as petalas mimosas 

Ao sopro affagador da mansa aragem, 

Sorrindo para o céo não vio do abysmo 

A tetrica voragem. 
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E todos, os que a virão, de encantados 

- Que linda flor !-clamarão ; 

Mas ninguem a colheu ; nas mansas azas 

As virações celestes a levárão. 

* 
Alma tenra e gentil, assim te foste 

Levando intacto da innocencia o véo ; 

Brisa fagueira te levou nas azas 
, 

Para os jardins do céo. 

51 

Eras de um mundo mais feliz que o nosso ; 

Vicejar sobre a terra não pudeste ; 

E com os anjos, teus irmãos, te foste 

Para a mansão celeste. 

É bello assim murchar inda na aurora, 

Sem crestar-se do sol ao vivo ardor, 

E uma alma immaculada como o lyrio 

Nas mãos de Deus depôr. 
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POESIA DEDICADA Á JOVEN SEYNl·:L DA COMPANHIA DO CIRCO 

EQUESTRE DO SR. LUIZ CASALI 

Era um anjo entre nuvens oscillando, 

Trajando linda, vaporosa veste ; 

No mimoso semblante e gesto brando 

Tão bella, como tudo que é celeste. 

No temeroso et>paço balançacla 

Fazia medo e pasmo vel-a assim; 

Si não fôra creança, era uma fada, 

Si não fôra do mundo, um cherubim. 
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Mas era mesmo cherubim e fada, 

De ambos reunia a etherea essencia; 

Fada pela arte magica, encantada, 

E anjo pelo ancanto da innocencia. 

Balançou-se no ar, e de repente 

Pelo espaço vasio se arrojou ; 

Cahio.... oh! não ; pousou serenamente, 
' 

E suas vestes de anjo não manchou. 

Possas, menina, no correr da vida 

Como um anjo assim sempre esvoaçar, 

Ser de teus pais a perola querida, 

Dos lares teus 6 anjo tute1lar. 

Ouro-Preto, Janeiro de 1881. 
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J>l&JGIDA AO llEU AlllGO o sa. PEDRO DE llOUBA ESTEvlo, Ell MB• 

llOIUA DE SUA l&llÀ A EXllA. SRA. D. VIBGINIA DE llOUllA PACll ECO 

F.8TEV101 FALLECIDA A 19 DE llAJO DE 1880. 

Mal dos sonhos da infancia ella accorda va, 

Essa, que c~oras, tão querida irmã; 

E sua rozea aurora se mudava 

. Em fulgida manhã. 

Ao esposo feliz, que a idolatrava, 

Mal entregára a virginal capella, 

E o casto véo de esposa fluctuav& 

Em sua fronte bella. 
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Oh ! tão cheia de amor e de esperanças 

Quão docemente a vida lhe sorria!. .. 

Eis que da morte a toma pelas tranças 

A mão pallida e fria ! ... 

Mas não ; não foi da morte a mão gelada, 

Que a conduzio á funeral mansão; 

Foi um anjo, que á cupola estrellada 

A guiou pela mão. 

Foi seu fado talvez melhor que o nosso; 

Era um anjo, que Dens para si quiz; 

Eis as pala nas, que dizer- te posso: 

- 'l'ua irmã foi feliz. 

Da doce vida ua dourada taça 

Libou apenas o perfume e o mP1 ; 

Não conheceu os travos da desgraça, 

Não lhe provou o fel. 
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Mas si queres no funebre jazigo 

Perpetuar memoria tão saudosa, 

Manda gravar em seu extremo abrigo 

Esta inscripção piedosa: 

« Dorme em paz sob o funebre lagedo, 

E do céo nos sorri, querida irmã. 

És feliz ; para ti despontou cedo 

A luz serena da eternal manhã. • 

Ouro-Preto, 4 de Junho de 1881. 
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DOUS ANJOS 

J. llEU AlllGO FLUICISCO LABA POa OCCABÜO DA llO&Tll: DE 
BUAB DUAS UINOCENTE8 FILllAll GEllBAI. 

Nascemos juntas, juntas escutamos 

Os maternaes gemidos ; 

Nossa mãi, entre sustos e alegrias 

Ouvio nossos ~agidos. 

Nós eramos dous anjos de innocencia 

Voando par a par, 

Esse mundo de angustias e miseria~ 

Deixando sem pezar. 
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Tão irmãs como são as duas azas 

De um anjo do Senhor, 

Ou duas gottas de celeste orvalho 

No calix de uma flor. 

Nascemos n'um só dia; uma apoz outra 

A morte nos levou, 

Dous brancos lyrios, com que mão propicia ' 

De Deus o throno ornou. 

Um par de brancas rôlas nós voamos 

. Direito para o céo, 

Para lá conduzindo da innocencia 

O immaculado véo. 

E vós, queridos pais, por que motivo 

Com tanta dor choraes ? ... 

E esse pranto, que em vossos olhos vemos, 

Porque não enchugaes? .•. 
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De nossa vida o córte prematuro 

Ah ! não, não lastimeis ; 

Duas filhas perdestes, mas dous anjos 

Junto de Deus tereis. 

Março de 1878. 
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POl:SIA OFFEBECIDA A llEU AMIGO E COLLEGA o se. DESEllBABGADOR 

JOSB ANTONIO ALVES DE BBITO, Á. MEMORIA DE SUA FILHA ZUL• 

lllBA, FALLECIDA NA IDADE DE 2() ANN08. 

« Por que motivo, linda e fresca rosa, 

Inclinas para o chão a fronte pura? ... 

Por que tão cedo, virgem lacrimosa, 

Suspiras pela paz da sepultura?... ,. 

« Não, não queiras morrer. No a.lbor da vida, 

Na quadra da esperança e da ventura, 

Quando a flores colher o cêo convida, 

Não, não falles na paz da sepultura. ,. 
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« Não, não queiras morrer. Deus te conforte; 

Nem sempre no céo reina noite escura; 

Moça e linda, qual és, pede outra sorte. 

Ah ! não queiras tão cedo a sepultura. » 

« Não, não queiras morrer. Flor tão mimosa 

Não deve assim murchar na desventura; 

Resisto aos vendavaes a fragil rosa, . 

Não traje a aurora o véo da sepultura. » 

« Não penses em morrer. É cedo ainda ; 

Pede, espera do céo paz e ventura ; 

Não morras, não ; sê forte, como és linda ; 

Não, não queiras a paz da sepultura. » 

« Não, não chames a morte. A' aquella estrella, 

À mais formosa, que no céo fulgura, 

Confia o teu destino, e ao brilho della 

Esquece-te da paz da sepultura. » 
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* 

Assim a teus ouvidos murmurava 

Branda aragem com timidos rumores, 

Beijando o rosto teu, qne desbotava 

Em lividos palores. 

Assim da fonte o querulo marulho 

Aos prazeres da vida te chamava; 

Assim a rola com sentido arrulho 

Tabem te soluçava. 

Os céos de azul, os campos de verdura 

Mirificos paineis desenrolando 

Com mil scenas de amor e de ventura 

Te estavam acenando. 

De um pai o affecto, o maternal carinho 

Erguião a teus pés piedoso altar ; 

De ventura e esperança um doce ninho 

Sorria-te no lar. 
FOLHAS DO OUT, 
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Mas essas brandas queixas, essas preces 

Morrião pelo ar sem vibraçã~, 

E nem podião, mesmo que o quizesses, 

Chegar- te ao coração. 

Do grosseiro envoltorio da materia 

Teu espirito a muito solto andava, 

E atravessando a região siderea 

Nos céos esvoaçava. 

Quem sondar póde um coração, que arqueja 

Envolto em triste, merencorio véo, 

E o vôo suspender do anjo, que adeja, 

E só procura o céo? ... 

* 

« Não, eu não vou morrer. Deus me conforta; 

Não me at.terra. da campa a sombra escura, 

Bem moça vou bater dos céos á porta ; 

E essa porta qual é-? ••• a sepultura. ,. 
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« Não, eu não vou morrer. Flor melindrosa 

Preciso de aura mais serena e pura ; 

Não resiste ao tufão a fragil rosa ; 

É meu abrigo o véo da sepultura. » 

« Por que devo eu viver na terra ainda? •.. 

Só espero no céo paz e ventura; 

Irei lá renascer mais forte e linda, 

Será meu novo berço a sepultura. » 

« Não, eu não vou morrer. Aquella estrella, 

A mais formosa, que no céu fulgura, 

Me guia ao meu destino; ao brilho della 

Vou descer sem pavor á se1mltura. » 

* 

Assim, não os teus labios, mas tua alma 

Murmurar parecia. Não fallavas, 

Mas do triste sorrir na expressão calma 

Do teu peito os mysterios revelavas. 
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Erão elles, quaes folhas desbotadas 

Que a flor deixa cahir uma por uma ; 

Larga no chão as petalas mirradas 

Mas de effluvio suave o ar perfuma. 

Assim, alma gentil, no extremo arquejo 

Do corpo o fragil carcere quebraste, 

Nos espaços azues soltaste o adejo, 

E para os céos voaste. 

- ·~-
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Bem arduo empenho tomo sob1;e os hombros ! ... 

Posso eu cantar a gloria 

Do vate, que causou ao mundo assombros 

Celebrando a memoria 

Dos feitos de um heroico e nobre povo? 

Eu, bardo obscuro deste mmHlo novo? ! 

Devo eu, do seio destas tristes brenhas 

Soltar nota perdida., 

Que irá por cert,o em viUrações rou<pienhas 

Perder-se esvaecida 

Na orchestra universal, que hoje proclama 

· Do lusitano bardo o noma e a fa.ma ? ... 
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Da gloria de seus feitos, de seus hymnos, 

Dos tristes devaneios 

De seu amor, seus asperos destinos 

Tres seculos vão cheios. 

'l'res seculos ha que surge essa figura, 

De anno em anno mais brilhante e pura. 

Porém que importa? . .. A timida homenagem 

' De meu fervente culto 

Nada amesquinha á gigantesca imagem 

Do nobre, heroico vulto ; 

Tosca pedra que encósto ao pedestal 

De uma estatua soberba e colossal. 

Quando da aurora no horizonte assoma 

Do sol o disco ardente, 

A verde selva meneando a coma, 
O zephiro fremente, 

O arroio; a fonte alegres rumorejam, 

E o céo e a terra e as aguas o cortejam. 
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Ante o foco da luz e da belleza, 

Em extase suspenso 

O mundo inteiro canta; -a natureza 

Desprende um hymno immenso 

De multiforme, esplendi<la harmonia, 

Em que exalta e saúda o .rei do dia. 

Mas no meio da orchestra retumbante, 

Que entoa a creai;ão, 

Ouve-se lá na encosta verdPjante 

A timida canção, 

Que entre moitas de murta e rosmaninh<> 

Gorgeia a medo ignoto passarinho. 

Assim do genio ante o fulgor sagrado 

Se expande a mente humana ; 

E, si entoar poema não lhe é dado 

Em sonoroso hosanna, 

Sagra-lhe ao menos do intimo do peit<> 

Em verso humilde respeitoso preito. 
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Perdoa, pois, oh sombra venerada 

Do bardo lusitano, 

Perdoa, si co'a mente arrebatada 

Por um arrojo insano 

No monumento teu depôr eu venho 

Pallida flôr de meu escasso engenho. . . . 

Triplice louro te circumda a fronte 

Magestosa e sublime ; 

Poesia, amor, patriotismo ardente 

Eis o que elle exprime. 

São tres fanaes, em que tu te inspiraste, 

Na epopéa, que aos seculos legaste. 

Oh! que vasto horizónte de harmonias 

Já ledas e risonhas, 

Já tristes, já terríveis e sombrias, 

Já rudes e medonhas, 

Abres nesse immortal, divo poema, 

Que ha de tocar do tempo á meta extrema ! ... 
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Ahi do luso nauta está gravada 

A imagem sobranceira 

Em pedestal eterno sublimada ; 

Ahi resplende inteira 

A gloria de uma altiva geração ; 

De um povo heroico ahi bate o coração. 

Quão tristemente Ignez ahi suspira 

Seu lastimoso amor ! ... 

Que terriveis vinganças não respira 

O torvo Adamastor, 

Ao nauta afouto annunciando os duros, 

Crueis desastres, que contou futuros. 

Do oceano immenso aos bravos domadores 

Teces formosa c'roa, 

· E a despeito da inveja e seus furores 

Teu ~orne inda hoje soa, 

Nobre pregão do ninho teu paterno; 

E é este o premio teu, sublime, eterno. 
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E é esse só; cruel sorte te aguarda 

Nos teus extremos dias; 

A indifferença, a inveja lá te esguarda 

Com suas garras frias ; 

E o mais alto cantor da altiva Iberia 

Morre á mingua no leito da miseria. 

Dos so~rimentos teus a triste historia, 

Teus asperos labores, 

'fanto infor~unio junto a tanta gloria, 

'l'eus tragicos amores, 

Diga-os a India e a gruta de Macáu, 

Diga Lisbôa, diga o fiel Jàu. 

Desdobremos, porém, sobre taes scenas 

Do olvido o espesso véo, 

Esqueçam-se hoje cousas tão pequenas. 

Esqueça-se o labéo 

Dessa mesquinha geração ingrata, 

Que um tão nobre filho assim maltrata. 
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Mas basta ! ... eis já cumprido o santo voto l ... 

Oh, immortal Camões, 

Aceita os hymnos do cantor ignoto ; 

São fracas oblações . 
De quem·arrasta miseros andrajos 

Aos pés de quem vestio sublimes trajos. 

E que importa ao fulgor de tua gloria 

A pallida lucerna, 

Que apenas bruxolêa merencoria 

Em lobrega caverna?!. .. 

Apague-se uma vez; quebre-se a lyr.a, 

Que a celebrar teu nome em vão aspira. 
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CELEBRAR-SE o TERCEIRO CENTENARIO no GRANDE EPICO POR

TUGUEZ. 

Aqucllc, cuja lyra sonorosa 
Será mais affamada que ditosa. 

Que sombra illustre vê-se hoje pairando 

Nos horisontes fulgidos da historia !. .. 

É nobre o porte, o aspecto venerando; 

Traz impresso na fronte merencoria 

Sello fatal, que bem está revelando, 

Que foi homem fadado para a gloria, 

Poeta heróe de uma nação passante, 

Como na Italia fôra outr' ora o Dante. 
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Foi poeta e heróe esse, que vejo 

Pelo clarim da fama apregóado. 

Des dos mares da India á fóz 1lo Tejo 

Offerece á patria o peito d1modado, 

E cysne alth·o de valente adPjo 

Soltando aos ares canto sublimado, 

No lumiar elo templo da memoria 

Está cantanclo de seu povo a historia. 

Uma das mãos repousa sobre a espada, 

A outra brandamente empunha a penna, 

Que des da infancia ás musas foi sagrada ; 

Uma combate em sanguinosa arena 

Pelo esplendor da patria sua amada ; 

A outra em uma esphera mais serena 

Em versos de ouro aos seculos proclama 

Do Portugal antigo o nome e a fama. 

No largo peito a rigida armadura 

Dando realce ao rosto seu severo 
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A vida do soldado aspera e dura, 

De mil tribulações o peso austero, 

Patria, amor, poesia e desventura, 

Ei!'l o trophéo do lusitano Homero, 

A quem ao par do engenho peregrino 

Coube em partilha mi:.;;ero destino. 

Somno de gloria á sombra de seus louros 

Ha tres seculos, que dorme no jazigo 

Aquelle, que entre o silvo dos pelouros, 

Longe da Patria, errante e sem abrigo 

Soube enviar aos seculos vindouros 

Nobre epopéa, em que o mundo antigo 

Reconta aos filhos deste mundo novo 

Altas façanhas de um heroico povo. 

Ao vivo sol das plagas indianas 

Suas palidas faces se crestaram ; 

.Crueis vexames, dores sobre-humanas 

Nos labios os sorrisos lhe murcharam; 
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Em rija pugna as balas mauritanas 

O lume em um dos olhos lhe apagaram, 

Mas nada disso o alento lhe esmorece, 

E nem do engenho as chammas lhe amortece. 

Deus, a Patria, o a mor tendo por norte 

Emboca a tuba epica e derrama 

Em sonoroso verso, altivo e forte 

Por toda a parte a gloriosa fama 

Daquelles, que affrontando o mar e a morte, 

Guiados pelo audaz, inclito Gama 

Foram fundar entre remota gente 

Novo imperio na extrema do oriente. 

Escuta, com que sons harmoniosos 

As suas gentis Tagides invoca; 

Castro, Albnberque e outros heróes famosos 

Dos gloriosos tumulos evoca; 

Depois vibrando accentos vigorosos 

Nos faz tremer quando nas magoas toca 
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Do Adamastor feróz, torvo gigante, 

Que em vão defende os mares do levante. 

Da triste lgnez o caso lamentoso 

Com que sentidas vozes rememora ! ... 

Já não é mais o écho clangoroso 

De epica tuba, que se ouve agora, 

Mas uns sons de alaúde lamentoso, 

Que em píedoso carpir a sorte chora 

Dessa infeliz tão bella, quão mesquinha, 

Que só depois de morta foi rainha. 

Ainda hoje as filhas do Mondego 

Choram da mãe e amante a sorte escura; 

Onde ella foi buscar vida e socego, 

Só éncontron a morte e a desventura; 

Ainda a voz de lgnez em triste offego 

Parece soluçar na fonte pura, 

Que sempre com saudade rega as flores, 

E o nome tem de s.eus fieis amores. 
FOLHAS DO OUT0 
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Mas calam-se os gemidos bem depressa 

Desses amores mal afortunados;-

De novo a tuba os cantos recomeça 

Celebrando os heróes assignalado:::: ; 

Na bellicosa lida, que não cessa ; 

Vêde, como se arrojam denotlados 

Já contra as fortes lanças castelhanas, 

Já espancando as hordas mauritanas. 

E depois com que mimo e que frescura 

Aos olhos mostra a ilha dos amores! . . . 

A lympba clara, as sombras, a verdura 

Desse asylo, que aos luzos lidadores 

Faz esquecer a guerra e a má ventura, 

Descançando dos asperos labores. 

Refugio enganador, treda miragem! 

Pois de novo os espera atra voragem. 

Ao vate escapa as vezes com tristeza 

Um sarcasmo de magoa acerba e funda 
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Quando fulmina os vícios e a rudeza 

Dos tempos seus, a fronte lhe circumda 

Altivez genial. Com que franqueza 

Essa musa immortal, nobre e fecunda 

Verbera aqnelles, que ao fatal jazigo 

Levaram logo o Portugal antigo !. .. 

Porém, com desbotada, fraca. tinta 

Não desmaiemos o painel sublime, 

Em que essa musa altiva agora extincta 

Tanta grandeza com verdade exprime. 

É fraco o engenho meu ; a custo 'pinta 

O que a alma sente; tanto pezo o opprime, 

E mal póde entoar debeis canções 

Ao glorioso nome de Camões. 
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<DEDICADAS AO SR. JOSÉ TINOC01 ESPIRITUOSO E ILLUSTRADO CRRO• 

NISTA DO e JORNAL DO COllllllERCIO ., QUANDO PASSOU PELO OUl!.0 

PRETO ACOMPANHANDO SS. M:ll. II. EM SUA VISITA Á ESTA PRO· 

VINCIA, 

Viajor, que visitas nossas plagas 

Alpestres e sombrias, 

E do Itacolomy nas duras fragas 

Vens pousar alguns dias, 

Eu t~ saúdo; tua mão aperto, 

E ás expansões achas um peito aberto. 
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Que vês aqui? ... de altissimas montanhas. 

Os topes sobranceiros, 

De rochas collossaes formas estranhas, 

Furnas, despenhadeiros, 

E agua clara jorrando aos borbotões 

Entre sombrios, frigidos grotões. 

Si a vista estendes pelos horisontes, 

Vês negras serranias, 

Erguendo ao céo as denteadas frontes 

pe nuas penedias, 

Elevando-se em grupos caprichosos 

Por sobre socavões vertiginosos. 

O patrio ribeirão aqui se espalha 

Por sobre a fina areia, 

E se estendendo em nítida toalha 

Sonoro serpenteia, 

Como fimbria de prata alvinitente, 

Que orla do monte a tunica virente. 
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Eil-o que além de altíssimos· fraguedos 

Despenha-se ruidoso, 

E mais longe se embebe entre penedos 

Rosnando furioso, 

Qual ferido jaguar, que busca a tóca, 

Pondo-se a salvo em solapada róca. 

Aqui tu vês a historica cidade 

Entre combros allnidos 

Ainda recordando com saudade 

Os tempos já Yolvidos, 

Quando entornava ás regiões estranhas 

Ouro a grnnél das mádidas entranhas. 

Eil-a se encosta de escalvado morro 

Ao flanco lacerado, 

Por onde a alluvião cahindo em jorr<> 

No valle escalavrado 

Derramava qual magico thesouro 

Entre fino esmeril palhetas de ouro. 
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Além o monte imita altas cimalhas 

De templos denegridos, 

Pendentes torreões, rotas muralhas, 

Castellos derrnidos, 

Que no aspecto severo e venerando 

Estão éras antigas recordando. 

Ergue os olhos : por sobre a tua fronte 

Verás a catadura 

Do gigantesco, asperrimo Itarnonte, 

Que pela esphera pura 

Mergulha a grimpa qual cerulea pluma, 

Que sobre um elmo collossal se apruma. 

A' sombra dessa rude penedia 

Outr' ora flammejon 

Clarão libertador, que no outro dia 

Em sangue se apagou; 

Commettimento audaz, santo delyrio, 

Ao qual só coube a gloria do martyrio! 
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De Xavier a inclita cabeça 

Alli plantada estava, 

E como um sol rompendo a treva espessa 

Aos ventos balouçava 

Aos vindouros mostrando em crise horrenda 

Da liberdade a luminosa senda. 

Além, naquella encosta vicejante 

· Gonzaga ainda suspira 

Cantando as graças da formosa amante 

Na maviosa lyra; · 

Cuida-se alli ouvir a voz dolente 

Do desditoso e nobre inconfidente. 

Muitas outras lembranças gloriosas 

Na mente levarás, 

Que em teu paiz, em horas mais ditosas 

Um dia contarás, 

Sem te esqueceres do singelo abrigo, 

Que vieste encontrar em seio amigo. 
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Adeus ! ... doce memoria guardl\.remos 

Da rapida passagem,· 

Em que nos lares nossos te acolhemos ; 

Adeus, boa viagem ! : .. 

E em signal da saudade que nos deixas, 

Leva em teu coração estas endeixas. 

Ouro-Preto, Julho de 1~81. 



Aº MEMORIA ºª DR. FRArnsco CARtOS DE MAGALHÃES 

POESIA ESCRIPTA NO ALBUM DA EXMA, SRA. D. AMBROSINA AUGUSTA 

DE MAGALHÃES. 

Escusae-me, senhora, si entre as flores 

Ledas, formosas, que este livro enfeitam 

De gala festival, 

l\Iinhas tremulas mãos apenas deitam 

Um goivo sepulchral. 
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Perdão, si vou aos risos da ventura 

Entre as rosas do amor com triste canto 

Entremear abrólhos, 

Provocando talvez amargo pranto 

Em vossos lindos olhos. 

Hoje triste lembrança me convida 

A entretecer um ramo de cypreste 

Nas paginas mimosas, 

Onde se ostentam com fulgor celeste 

Anémones e rosas. 

Mas ... que tem isso? ... lá onde viceja 

A flor do riso e da felicidade, 

Que o zephiro bafeja, 

Tambem vejeta a livida saudade, 

Que lagrimas goteja. 
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Uma saudade! .. . eis o que diz meu canto. 

Uma saudade ! ... é esta a flor sagrada, 

Que em vosso jardim planto, 

E que sempre será por vós regada 

De amargurado pranto. 

Aceitae pois esse piedoso emblema, 

De angustia e dôr imagem merencoria, 

Voto de um coração, 

Dentro do qual existe ainda a memoria 

De vosso extincto irmão. 

Era um bello mancebo, uma alma pura; 

Na fronte juvenil lhe refulgia 

O louro da sciencia, 

Que entre labores conquistado havia 

A' luz da intelligencia. 
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Em plena primavera ao desalento 

Curvou a fronte pallida, e deitou-se 

Dormindo o eterno somno ; 

Debil planta, que á luz do sol mirrou-se 

Sem esperar o outono. 

Si tão triste lembrança vos magôa, 

Ao vate perdoai, qne tambem chora 

O pranto, que cl1oraes, 

E a lagrima, que aqui deponho agora, 

Levae a vossos Jiaes. 

Ouro-Preto, Julho de 1881. 

---~<Ç-· ---
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Dormias. Da innocencia os véos risonhos 

Guardavam tua fronte. 

Porém velava amor, e entre teus sonhos 

Abrio novo horizonte, 

Onde um futuro de prazer infindo 

Entre esplendores despontou sorrindo. 
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Entre esplendores despontou sorrindo 

O anjo do hymeneu, 

E sobre a neve de teu rosto lindo 

O vôo suspendeu, 

E disse-te em segredo : - « Accorda, oh bella, 

De teus suaves sonhos de donzella. » 

« De teus suaves sonhos de donzella 

O tempo é já passado, 

Que vem roubar-te a virginal capella. 

O esposo aventurado, 

Que vae levar- te, oh anjo de candura, 

Pelas sendas do amor e da ventura. » , 

« Pelas sendas do amor e da ventura 

Nova estrella te guia, 

. Novo horizonte em tua vida pura 

Resplende neste dia, 

Em que ditoso thalamo te espera 

Tenra e mimosa flor da primavera. » 
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<I( Tenra e mimosa flor Ja primavera 

Accorda de teu somno ; 

Do arJente estio vem cheg·ando a érn ; 

Depois virá. o outono, 

Em que tu colherás por entre flores 

Fructos gentis de teus castos amores. » 

4: Fructos gentis de teus castos amores 

A vida te engrinaldem, 

Os claros dias teus em mar de flores 

Serenos se desfraldem ; 

E n'um porvir de amor e de bonança. 

Se convertam teus sonhos de esperança. ,. 

Assim fallon-te o anjo; em doce enleio 

Despertas a. sorrir, 

E com olhar tranquillo e sem receio 

Encar~s o porvir, 

Vendo o esposo, que a fida mão te olferta 

E para sempre ao seio seu te aperta. 

FOLHAS DO OUT. 

97 

7 

oigitized by Google 



oigitized by Google 



~O .4lfll1VERSA&IO NATALICIO DE lllNHA SOBRINHA IU&IJ. CAMUTA, 

JIJ.BILIBBlllA PIJ.NISTA 1C CAMTOaJ., FILHA DE llEU 1a11Io 

DB8BllBA&GADOa .TOAQUl>l CAETANO DA SILVA GUlllAÜES. 

Entre nuvens côr de rosa 

Desponta o festivo dia, · 

Que mais um élo auuuncia 

Na cadeia venturosa 

Pe teus annos, oh formosa. 

Ah ! sejam elles, senhora, 

Sejam sempr~ como agora, 

Guirlanda de eternas flore:", 

De sorrisos e fulgores 

Perpetua, florentt'\ aurora. 
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Como cantando a avesinha 

Por horisontes sem véo 

Vae rompen<lo o azul do céo, 

E do céo mais se avisinha, 

Assim tu, minha sobrinha 

Sobre as campinas amenas 

De primavéras serenas 

Docemente resvalando, 

Os jardins vaes procurando 

Das eternas assucenas. 

Essas flores, que cultivas 

Com tanto engenho e primor, 

Derramando o puro o<lor, 

Vicejaráõ sempre vivas 

Sem serem por mãos lascivas 

Desfolhadas · pelo chão ; 

E em qualquer estação 

De tua vida dito::a, 

As filhas da arte engenhosa. 

Viçosas te sorriráõ. 
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Qual passarinho entre flores, 

Do teu talento a scintilla 

Do lar na sombra tranquilla 

Lança vividos fulgores. 

Por mares encantadores 

Voga a tua phantasia, 

Qual condão de alta magia, 

Que através da vida ingrata 

Descuidosa te arrebata 

Sobre as azas da harmonia. 

10 de Maio de 1882. 
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Olha, ó poeta ! lá pelo occidente 

Que oceano luminoso ! ... 

Que painel seductor o sol poente 

Esboça pelo espaço vaporoso ! ... 

E o sol é já sumido além dos montes 

Buscando outro hemispherior 

E ainda nos dourados horisontes 

De seus fulgores alardeia o imperio. 
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Em sumptuosa campa ei-lo deitado. 

Sobre imm9nso cochim ! ... 

Vasto sudario o cobre, recama<lo 

De ouro e de carmim; 

E um anjo do Senhor com mão occulta 

Entre luzes e flores o sepulta. 

A selva, o rio, a viração,sonorn 

Lhe manda um triste adeus ; 

O passarinho, que o saudou na aurora, 

Sagra-lhe agora os ternos cantos seus, 

E toda a terra, cheia de saudade, 

Lhe entôa o hymno da immortalidade. 

* * * 

Mas no zenith que nuvem tormentosa 

Seu brilho escureceu!? .. . 

E o despenhou por senda tenebrosa 

Na caplpa, que o escondeu!? ... 
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Quanto bulcão sinistro e temeroso 

O precedeu no occaso glorioso ! ? .... 

De vil poeira e sordidos vapores 

Espessos turbilhões ao céo remontam ; 

E querendo apagar-lhe os esplenaores 

Ao astro, que descamba, a face affrontam; 

Mas não consegue tetrico negrume 

Extinguir o pharol de eterno lume. 

Ei-lo se esconde bello e grandioso, 

Qual foi em sua aurora ; 

Com hymno alegre, ou canto suspiroso 

A natureza o rei da luz adora. 

* * * 

Tal foi, tal é, poeta, o teu destino. 

Sorrio-te o céo pela manhã da vida, 

E gorgeando o harpejo matutino 

Na selva florecida 
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Cantaste o amor, a gloria, e a dor tão bella., 

Que os sagrados mysterios nos revéla. * 

Depois, mais alto erguendo o pensamento, 

Buscaste a solidão, 

Para escutar os mysticos accentos 

Das harpas de Sião, 

E na f órma de um hymno encantador 

Nos ensinaste o Verbo do Senhor. 

Pairou-te então por certo sobre a fronte 

A chamma do Sinai, 

E te mostrando a sacrosanta fonte 

Dos hymnos de A_donai 

Na mente te accendeu santo delyrio. 

Para cantar do Golgotha o martyrio. 

* A /for do maric11já ~ o titulo de uma mimosa poesia 
ligeh·a do falleeido poeta. 
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Foi assim, que na verde Galiléa, 

Pela voz de Jesus 

Se propagou a generosa i<léa, 

Que elle sellou com sangue em uma cruz ; 

E a voz, que ouviram nazarenas relvas, 

Echoa agora nàs brasilias selvas. 

Foi a tua manhã serena e pura, 

Foi teu zenith brilhante; 

Porém ao declinar, tormenta escura 

Pairou-te sobre à mente, como ao Dante, 

E te inspjrou, sqblime anachoreta, 

Esse immortal poema, -- o Anchieta. 

* * * 

Mas já da noite o véo silencioso 

Se estende sobre o mundo, 

E mil estrellas tremulas fulguram 

Do céo no azul profundo. 
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Volve ainda, 6 poeta, os olhos teus 

Ao palido occidente; 

Por onde o sol se foi, não vês surgindo 

Estrella refulgente? ... 

Que suave clarão fagueira entorna 

Por montes e por valles ! ... 

Gotta a dirieis de celeste orvalho 

De flor azul a scintilar no calix. 

E' Vesper, que lá mostra a meiga face 

Qual candida assucena, 

Por céos e terra a frouxo derramando 

Luz placida e serena. 

O sol sumio-se, ardente e luminoso 

Entre canções, envolto em resplendores; 

E ella sósinha vem velar-lhe á campa 

Com seus meigos fulgores. 
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~ assim a gloria ; traz sempre na vida 

Um travo de amargura; 

E só sobre o silencio elos jazigos 

Resplende calma e.pura. 

* * * 

Varélla, como o sol tu te sumiste, 

Envolto em luzes no horisonte extremo; 

Em um hymno immortal, formoso, immenso 

, Déste o clarão supremo. 

Hoje da gloria a lampada perene 

Resplende sobre tua humilde louza, 

Aos seculos dizendo : 

-O cantor de Anchieta aqui repousa.-

Ouro-Preto, maio de 1878 •. 

--->O<---
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Á MORít DA INNOOE:Nít MARIA 

FILHA DO HEU AlllGO PEDRO QUF.IBOGA 

Como gotta de orvalho, que na aurora, 

Brilhando um só momento, 

Do calix da bonina ·se evapóra, 

E se perde no azul do firmamento, 

Ao maternal regaço assim fugiste, 

Mimo~a creatura, 

A todos nós deixando, em hora triste, 

Cheios de dó, transidos de amargura. 
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Eras anjo, bem sei ; o vôo alçaste 

Para o throno de Deus ; 

Mas em saudade infinda cá deixaste 

Os que não gozam mais sorrisos teus. 

Maria, pede a Deus, que das alturas, 

P'ra onde tu voaste, 

Envie refrigerio ás amarguras 

Daquelles, que tão cedG abandonaste. 

Junho-1880. 
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(BALATA) 

I 

SEREIA 

C'est la sirene, 
Quí va chanter 
La cantilene, 
Qui fait aimer. 

Viver aqui eu não posso 

Nem no valle, nem na serra; 
Eu não sou filha da terra, 

Eu sou sereia do mar. 

Correi, ondas,. brandamente, 
Correi, vinde me buscar. 

FOLHAS DO OUT. 8 
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Nasci no seio das vagas, 

N'uma gruta. de crystal; 

Em columnas de coral 

O meu berço se embalou. 

Ondas, levae-me comvosco, 

Que eu desta terra não sou. 

O amor creou-me entre perola.s 

Sobre fulgidas areias, 

Mago canto de sereias 

Meus somnos acalentou. 

Ondas, levae-me comvosco, 

Que eu tam bem sereia sou. 

Eu não sou filha da terra, 

Vivo triste nestas plagas; 

Embalada sobre as vagas, 

Só no mar quero viver. 

Correi, vinde, 6 minhas ondas, 

A' meus pés vinde gemer, 
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No regaço crystalino 

Brandamente me tomae; 

Aos palacios de meu pae 

Vinde, vinde me levar. 

Correi, ondas, · prP-ssurosas, 

Levae a filha do mar. 

E si alguem na terra ingrata 

Sentindo loucos amores, 

Meus encantos e favores 

Insensato desejar, 

Em torno a mim, bravas ondas, 

Vinue em fnria rebentar. 

Em solitario rochedo, 

Batido pelas tormentas, 

Ide, ó ondas turbulentas, 

Ide longe me occultar. 

Rugindo alli noite e dia, 

Guarda'e a filha do mar. 
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II 

Sentada ao pé de um rochedo, 

Com os pés na branca areia, 

Assim cantava a sereia, 

A linda filha do mar. 

E a onda mansa, gemendo~ 

Os pés lhe vinha beijar. 

Pescador, que além vogava, 

No seu batel escondido, 

Absorto prestava ouvido 

A tão sau~oso cantar, 

E a vela e o remo esquecia. 

Ouvindo a filha do mar. 

oigitized by Google 



FOLHAS DO OUTONO 

III 

PESCADOR 

Não mais la.mentes 

Em tom magoado 

Teu triste fado, 

Filha do mar. 

Vem a. meu barco, 

Nos braços meus 

Aos lares teus 

Te irei levar. 

De novo os bellos 

Paços reaes, 

Entre os crystaes 

Irâs saudar, 
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E sobre as finas, 

Fulvas areias, 

Entre as sereias 

Irás cantar. 

Embora sejão 

Teus. ermos lares 

Entre os algares 

Do fundo mar. 

Sejão embora 

Negro alcantil, 

Que monstros mil 

'Stão a guardar, 

Onde as tormentas 

Sempre batendo, 

Com ronco horrendo 

Vão rebentar. 
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Irei, se queres, 

Agora mesmo, 

Sem medo, á esmo 

Te acompanhar. 

Meu barco é leve, 

Meu braço é forte, 

E a propria morte 

Sabe affrontar. 

Só peço em paga 

Da doce lida 

Passar a vida 

A te adorar, 

E a teus joelhos 

Sempre prostrado 

Teu ro!!to amado 

A contemplar. 
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Oh! vem commigo, 

Vem pressurosa, 

Vem, 6 formosa 

Filha do mar. 

IV 

Calou-se o barqueiro amante; 

1d:as depois ouvio, tremendo, 

Um canto, que mais ao longe, 

Mais ao longe foi morrendo. 

A cantar· e a fugir 

A sereia ia dizendo : 

SEREIA 

Eu sou perola das vagas, 

Que não sei, nem quero amar ; 

O meu peito é como a rocha, 

Onde em vão esbarra o mar. 

Mancebo, vae n'outra parte 

Teus amores suspirar. 
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Do que existe sobre a terra 

Nada me pôde agradar; 

Só amo a Deus nas alturas, 

E a liberdade no mar. 

Mancebo, vae n'outra parte 

Teus amores suspirar. 

V 

Desta canção fugitiva 

Os echos ainda duravão, 

E nas praias suspiravão 

Entre os bramidos do mar; 

E o pescador entre angustias 

Sentia o peito estalar. 
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PESCADOR 

Porque foges, branca fada 

De formosura sem par? 

Porque me escondes teu brilho, 

Formosa estrella do mar? ... f 

Ronca em torno a tempestade, 

Meu barco vae sossobrar. 

Só tu pôdes no meu peito 

Uma esperança plantar; 

E as tormentas, que me cercão, 

Com tua luz applacar. 

Nestes medonhos abysmos 

N o me deixes sossobrar. 

Ferve o mar, o céo em chammas 

Vem abysmos aclarar ; 

Nestas aguas .desastrosas 

Vae meu barco sossobrar. 

Vem salvar-mt> por piedade, 

Formosa estrella do mar. 
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VI 

Longos dias se passárão ; 

Ninguem mais ouvio cantar 

A linda filha das aguas 

Nem na praia, nem no mar. 

E vi via o pescador 

Triste e só a definhar. 

Si ousava nas ermas praias 

Seu queixoso canto alçar, 

Só ouvia longe, longe 

Uma voz a lhe bradar : 

« Mancebo, vae n'outra parte 

Teus amores suspirar. » 
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VII 

Passárão mais dias, mezes ; 

Já cançado de p·ensar 

O pescador sem ventura 

Seu barco soltou ao mar. 

Eil-o sem norte e sem rumo 

Nas ondas a resvalar. 

Eil-o que vae mar em fóra. 

Nas ondas do mar bravio 

Seu amor louco e somkio 

Quer comsigo sepultar. 

Contra uma rocha empinada 

Vae seu barco espedaçar. 

Mas eis soa-lhe aos ouvidos 

Voz celeste e ma viosa, 

Em toada lamentosa 

Tristes copias a cantar. 

Aos accentos suspirosos 

Cala a briza, e geme o mar. 
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VIII 

SEREIA 

Sou moça e sou formosa ; 

Dos_ mares sou princeza. ; 

Em graças e belleza. 

J ámais achei igual. 

E vivo aqui sósinha, 

Ai céos ! para meu ma.1. 

E vivo aqui sósinha 

No seio de esplendores; 

Ninguem quer meus amores, 

Ninguem me vem buscar. 

E eu sou a mais formosa 

Das filhas deste mar. 

l2S 
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E eu sou a mais formosa 

E a mais alva assncena, 

Que sobre a onda serena 

Balança o airoso hastil. 

Mas nesta solidão 

Que serve ser gentil? 

Mas nesta solidão 

Nin~em vem consolar-me; 

E sempre a lastimar-me 

Aqui morrerei só. 

Ai triste de mim ! triste ! 

Ninguem de mim tem dó. 

IX 

Ouvindo a canção chorosa 

O barqueiro estremeceu, 

E entregue a seus devaneios 

o leme e a vela esqueceu. 

E com olhar desvairado 

O horisonte percorreu. 
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Nem no mar, nem no rochedo 

Vulto humano percebeu; 

E esta phrase piedosa 

Pelos labios lhe tremeu : 

« Esta triste, que assim chora, 

É infeliz, como eu. » 

Depois firme· e resoluto 

Em pé na proa se ergueu, 

E para ás alheias maguas 

Juntar o queixume seu, 

Alçando a voz sobre as vagas 

Desta sorte respondeu : 

X 

PESCADOR 

Por entre as ondas bravias, 

De mil tormentas batido, 

Em busca de um bem perdido 

Voga em vão o batel meu. 

Voga, voga, até sabermos 

Onde a, ingrata se escondeu. 
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Houve um dia, uma sereia ... 

Oh! que linda ella não era! ..• 

Porém tão ingrata e fera, 

Que de amor me enloqueceu. 

Dizei, nuas penedias, 

Onde a ingrata se escondeu. 

Ella deixou-me, - a cruel! -

Entregue a negros pezares, 

Lastimando sobre os mares 

O triste destino meu. 

Dizei-me, ó ondas sonoras, 

Si ella de mim se esqueceu. 

Si nas azas do tufão 

Devassando o mar profundo 

Na raia extrema do mundo 

A meus olhos se escondeu, 

Neste barco aventureiro 

Lá mesmo voarei eu. 
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Si entre monstros marinhos, 

Lá no mais fundo dos mares, 

Em crystalin0s algares 

Se occulta o retiro ·seu, 

Em meu amor confiado 

Lá tambem descerei eu. 

Si entre rochas malditas, 

Entre grossos vagalhões, 

Defendidos por dragões 

Seus palacios escondeu, 

Mil mortes desafiando 

Lá mesmo chegarei eu. 

Por entre as ondas bravias, 

De mil tormentas batido, 

Em busca de um bem perdido 

Voga, voga, ó batel meu. 

Voga! ... um dia saberemos, 

Onde a ingrata se escondeu. 
l'OUL\8 DO OtJT. 

129. 
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XI 

SEREIA 

Nestas praias solitarias, 

Que procuras, pescador? ... 

Vens buscar perolas finas, 

E coraes de alto valor? ... 

Si taes thesouros desejas, 

Voga além, ó pescador. 

Que e~trella por estes mares 

Te conduz, ó pescador? ... 

Queres ser nauta valente, 

Destes mares ser senhor? ... 

Si tal ambição te occu11a, 

Passa além, ó pescador. 
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()s mysterios saber queres 

Desta ilha, ó pesfador? ... 

E deste asylo os segredos 

Aos olhos do mundo exp-0r? 

Si é esse o desejo teu, 

Vae-te embora, ó pescador. 

Mas si perigos insanos 

Affrontando sem pavor, 

Nesta ilha solitaria 

'Tu vens procurar amor, 

A meus braços sem det~nça, 

Corre, voa, ó pescador. 

XII 

Na base da penedia 

O vulto branco surdio 

De uma donzella formosa, 

C< mo igual nunca se vio. 

Para lá o pescador 

O ba1 co seu impellio. 
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Saltando na branca areia 

Aos pés da bella cahio ; 

Mas ella com brando riso 

Meigas phrases proferio, 

Beijou-lhe a fronte incendida. 

E os alvos braços lhe a brio. 

O batel abandonado 

No pego se submergio, 

E o ditoso par amante 

Entre as rochas se sumio, 

E por aquellas paragens 

Nunca mais ninguem os vio. 

As vezes por horas mortas, 

Pelas noites de luar 

Ao largo vê-se um barquinho 

Solitario a velejar. 

Quem vae dentro não se sabe, 

Nem se vê ninguem remar • 

• 
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Apenas ouve-se um canto, 

· Tão triste, que faz chorar ; 

E os pescadores, que o ouvem, 

Começão logo a rezar, 

Dizendo com:::igo : - é ella, 

É ella, a filha do mar ! -
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BOBTA DE AllAUJO E PEDllO DE MOUBA ESTEVÂO 

Oh! é já tempo de depor a lyra 

A um canto pendurada, 

Como esfriada cinza de uma pyra 

Que jaz quasi apagada, 

Ou como flor sem viço e sem perfume, 

Que cáe no pó, e murcha e se consume. 
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Sim, é já tempo-Do zenith brilhante 

De ardente inspiração 

Vae declinafülo o astro fecundante 

Que em magica illusão 

Me innundava de luz e de harmonia 

A juvenil, ardente phantasia. 

Assim pensei, e a voz do desalento 

Em minha alma echoava, 

E ao peso de tão triste pensamento 

A -fronte me vergava; 

Em vil marasmo eu ia adormecer, 

E assim viver ... viver at~ morrer. 

Viver? !-Oh! não isso não era vi da, 

Só era vegetar; 

Isso era ver minha alma apodrecida 

Sem crer e sem amar. 

Melhor é dar o corpo á sepultura 

Do que deixar a mente em treva escura. 
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E entretanto ao morbido marasmo 

O coração cedia ; 

A esperança, a crença, o enthusiasmo. 

De mim longe fugia ; 

E eu me julgava como esteril tronco, 

Que o vendaval prostou em sitio bronco. 

Mais eis que uma briosa mocidade 

Em generoso empenho 

Vem despertar da triste ociosidade 

O meu inerte engenho, 

Que em taciturna, languida apathia 

Do mundo e de si mesmo se esquecia. 

Vós, meus amigos, despertar viestes 

A chamma quasi morta 

Da inspiração, e entre clarões celestes 

Me franqueais a porta, 

Por onde entra arrojada a phantasia 

Nos alcaceres da magica poesia. 
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Já não são para mim da juventude 

Os risos e os folguedos, 

Pelas cordas de erotico alaúdé 

Não mais brincão meus dedos ; 

Ao declinar do sol cantos mais graves 

Ensina o céo até ás proprias aves. 

Mas se as meigas visões, os ledos sonho! 

Da quadra juvenil · 

Já não me enfeitão de clarões risonhos 
\ 

Um céo de puro anil, 

Se as cordas de minha harpa emmudecerão 

Para as rosas de amor, que emmurchecerão, 

Acima disso eu vejo no horisonte 

O mundo, a humanidade; 

Acima. disso sobre a minha fronte 

Ha Deus e a. immensidade; 

Do universo o espectaculo solemne 

É de alta inspiração fonte perenne. 
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Inda em meu peito não rompeu-se a fibra 

Do amor e da amisade, 

E em minha lyra ao menos inda vibra 

A corda da saudade ; 

Do passado me resta uma lembrança. 

E ainda fulge além uma esperança. 

Quando na azul abobada scintilão 

As lucidas estrellas, 

Ainda para mim ledas rutilão, 

Ainda posso vel-as, 

E a eburnea lua, e os paramos ethereos 

Fallão commigo a lingua dos misterios. 

Lá. onde freme a viração sonora 

Na tremula folhagem, 

Onde ao clarão de resplendente aurora 

Inflamma-se a paisagem, 

Onde á tardinha o sabiá suspira 

Saudoso adeus ao sol,. que se retira; 
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Onde por baixo de vérgel sombrio 

Sereno serpenteia, 

E mal murmura cristallino rio 

Lambendo a branca areia, 

E entre os ramos ledos passarinhos 

Tecem cantando seus mimosos ninhos ; 

Lá está minha alma; lá ouço tranquillo 

Da natureza o hymno; 

E no suave, perfumoso asylo 

Da lyra os sons afino 

Para cantar os céos e a immensidade, 

E os enlevos do amor, ou da amisade. 

Vêde Castilho, o lusitano pardo, 

Do Tejo cisne ingente; 

Nem a cegueira, nem da idade o fardo 

Lhe apaga o engenho ardente, 

E a musa que o embalou na meninice 

Só á margem da campa-adeus lhe disse. 
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Milton, que deixa na posteridade 

Um nome ennobrecido, 

Milton já cego, ao declinar da idade 

Decanta o Eden perdido, 

Deplorando na lyra harmoniosa 

Do par primeiro a queda lamentosa. 

Ainda vive Hugo octogenario 

Sem ter quebrado a lyra, 

E a pujança de um genio extraordinario 

No seu cantar respira; 

É grave a voz, mas é voz de poeta, 

Sente-se ainda o musculo do athleta. 

Assim tambem no meio da jornada 

Não devo esmorecer, 

No chão deixando a lyra desmontada 

Sem gloria adormecer; 

Devo seguir na começada senda, 

Até que a morte me desmanche a tenda. 
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De vosso applauso ao tepido bafejo 

A lyra adormecida 

Accorda e ergue com modesto harpejo 

A voz agra1lecida 

Para saudar-vos, nobre mocidade, 

Da patria em nome, e em nome da amisade. 

Assim, quando no bosque sopra a aragem 

Da fresca primavera, 

Mais vivo esmalte e nitida folhagem 

O tronco recupera, 

E meneando o tope seu som brio 

J;:>errama em torno brando murmurio. 

O porvir vos pertence ; em vossa fronte 

Fulgura' a intelligencia; 

A' viva luz de esplendido horisonte 

O templo da sciencia 

Vos franqueia reconditos thesouros, 

E vos acena com virentes louros. 
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Bem feliz serei eu, se com meus hymnos 

Pudér vos saud~r, 

Quando vos vir em prosperos destinos 

Na paz de vosso lar 

De tão nobres esforços e labores 

Colhendo á farta fructos entre flôres. 

Ouro Preto, 20 de Agosto de 1881. 
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Hmo A LEI DE 28 DE SETEMBRO DE 1871 

(EMANCIPAÇÃO DA PROLE DAS ESCRAVAS) 

Quebrou-se a tremenda algema, 

Que o pulso do homem prendia, 

E resolveu-se o problema, 

Que tanto horror infundia. 

Esta data gloriosa 

Em lettras de ouro grava: 

-Em nossa patria formosa. 

Não nasce mais prole escra.va. 
FOLHAS DO OUT, 10 
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Na terra da liberdade 

Destruio-se o jugo vil ; 

Onde impera a christandade, 

Não ha mais raça servil. 

Esta data gloriosa, etc. 

Graças ao sabio Monarcha, 

Da nação chefe eminente, 

Não ha mais do escravo a marca 

No Brazil independente. 

Esta data gloriosa, etc. 

De Rio-Branco á memoria 

Rendamos eterno culto ; 

Ergam-se hosanas de gloria 

A seu venerando vulto. 

Esta data gloriosa, etc. 
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Ao Estadista eminente 

Erga a patria este padrão : 

-No Brazil independente 

Extirpou a escravidão. 

Esta data gloriosa, etc. 

Destruio cruel vexame, 

Que tanto nos humilhava; 

Apagou labéo infame, 

Que a fonte nos malsinava. 

Esta data gloriosa, etc. 

Da liberdade ao ruido, 

Ante a nova gera~ão, 

É uma voz sem sentido 

A palavra- escravidão. 

Esta data gloriosa, etc. 
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Não mais nasceráõ escravos 

Sobre o solo brazileiro; 

Não mancha a terra dos bravos 

O estygma do captiveiro. 

Esta data gloriosa 

-Em lettras de ouro grava: 

-Em nossa patria formosa 

Não nasce mais prole escrava. 

Ouro-Preto, 28 de Setembro de 1882. 



IlllO A TIR!DIBTIS 
(;0KPOSTO POR OCCASIÂO DA COIOIEMORAÇÂO DO 9, o DECENAB.10 DA 

EXECUÇÃO DO INFELIZ MARTYR DA LIBERDADE1 E POSTO EM MUZICA 

PELO BABIL E INSPIRADO MAESTRO o SR. EMILIO SOARES DE GOU

VEIA HORTA. 

Salve, salve, inclit.o martyr, 

Resplandescente pharol ! 

Da aurora da liberdade 

Foste o sangrento arrebol. 

Em soberbos monumentos 

Grave a mão da patria historia: 

-Maldicção á teus algozes 

Ao teu nome eterna gloria. 
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A tua cabeça heroica . 

Sobre vil poste hasteada 

-Liberdade-lndependencia 

Até hoje inda nos brada. 

Em soberbos monumentos, etc. 

Do teu mutilado corpo 

Os membros esquartejados 

Foram echos rugidores, 

Aos quatro ventos lançados. 

Em soberbos monumentos, etc. 

De teu sangue generoso 

Esta terra rociada 

Fez brotar da independencia 

A semente abençoada. 

Em soberbos monumentos, etc. 
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Esse sangue derramado 

Pelo brutal despotismo 

Foi da patria brazileira 

O sacro-santo baptismo. 

Em soberbos monumentos, etc. 

Desde então á tyramnia 

O ferreo braço adormece, 

E o formoso sol dos livres 

No borisonte resplandece. 

Em soberbos monumentos, etc. 

Salve, salve, inclito martyr, 

Sanguinolento pbarol, 

Que accendeste no borisonte 

Da liberdade o arrebol ! 

Em soberbos monumentos, etc. 

Ouro-Preto, Abril de 1882. 

151 

oigitized by Google 



oigitized by Google 



• 

Saudades do sertão do Oeste de Minas 

PBANTASIA DEDICADA AO llEU PARTICULAR AMIGO O DR. FRANCISCO 

LEllOS1 ENGENHEIRO PROVINCIAL DAQUELLA ZONA 

Tenho inveja de ti1 meu caro amigo, 

Inda que fosse só por um momento, 

Oh! quem déra me achar juncto comtigo1 

Respirando vivaz e novo alento 

Nesse sertão formoso, 

Do qual me lembrarei sempre saudoso. 
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A teu lado nlelhor te pintari~ 

As fundas impressões, 

Que deixaram em minha phantasia 

Essas risonhas, vastas solidões; 

Porém que hei de eu fazer, sinão cançar-te 

Com estes versos meus, despidos de arte ! ... 

Tudo por lá é bello, é grandioso ; 

Vasto é o campo, funda é a floresta, 

O rio caudaloso. 

Lá de Deus o poder se manifesta 

De um modo, que arrebata, que seduz, 

Nos boleados, vicejantes montes, 

Do céo na viva, resplendente luz, 

Nas murmurantes, crystalinas fontes, 

Nos umbrosos vergeis, veigas floridas, 

Dos palmares nas longas avenidas. 

Quão formosas que são essas paragens! 

Que meiga luz se esbate nas campinas, 

Descortinando esplendidas paisagens, 

Quando a -brisa nas horas matutinas, 
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Ou no Íevante o fulgido arrebol 

Nos vem dizer que vae nascer o sol! ... 

Pelos ramos os passaros gorgeiam 

O canto festival da madrugada, 

Emquanto pelas proximas devezas 

Mil floridos arbustos balanceiam 

A co.ma perfumada, 

Como rancho de airosas camponezas, 

Que em folguedos alegres bamboleiam 

A fronte engrinaldada. 

Tudo então é prazer, é luz, é vida, 

Tudo canta e sorri, tudo resplende; 

Pelas orlas do céo manso se estende 

Roseo clarão, e a terra agradecida 

Aos affagos do sol abre contente 

O seio palpitante, 

Como noiva ·gentil, que a face ardente 

Entrega aos beijos de extremoso amante. 
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E quando em morna tarde entre fulgores, 

Na purpura do occaso o sol se deita 

Abafado em diapbanos vapores, 

Em que suaves scismas se deleita 

A pbantasia, e como que adormece 

~obre um Eden, que ao longe transparece. 

Emquanto vagueando pela vargem 

O canto agudo solta a syriema 

E do ribeiro na sombria margem 

Regouga, como em horrida pocema 

A turba dos bugios, 

No tronco excelso do jequitibá, 

Por onde o sol nos ramos luzidios 

A frouxo os raios tepidos resvala, 

Aos mil rumores meiga se intercala 

A voz do sabiá, 

Com pausada, plangente melodia 

Embalando no occaso o rei do dia: 
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Scisma o poeta, o sabiá suspira 

Canções, que vagaroso cadenceia, 

E emquanto o arroio a murmurar se estira. 

Por sobre a branca areia, 

A donzella, entreabrindo um meigo riso, 

Sonha ... o que Eva sonhou no Paraíso. 

Mas tambem, quando a colera celeste 

Restruge nesses páramos formosos, 

Tremenda se reveste 

Dos attributos seus mais temerosos, 

E o vento, a chuva, os horridos trovões 

Fazem calar a voz das solidões. 

Tremula e muda então a natureza 

Como tímida pomba anciosa arqueja, 

Inerme, sem defeza 

Supplíca, e geme, emquanto o céo troveja, 

E com rijos tufões varrendo a terra 

Da if& sua os cofres desencerra. 
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Mas dura pouco o tetrico negrume, 

E o céo despindo as vestes pavorosas 

Seu ar sereno assume, 

Desdobrando um sendal de azul e rosas, 

Si fulge o dia; mas si é noite escura, 

Entre estrellas resplende a esphera pura. 

Dir-se-ia, que Deus apiedado 

De terra tão gentil manter não pôde 

O senho carregado; 

As armas e o furor longe sacode, 

E como quem doeu-se do castigo, 

Com que verbéra tímida creança, 

Já com sorriso amigo 

Manda o perdão nas azas da bonança. 

Ao longe, pelo cinto do horisonte 

Que lindas serranias ! 

Não são montanhas de enrugada fronte, 

De inaccessiveis, broncas penedias, 

Erguidas como horrendos bastiões 

Sobre medonhos, negrJs boqueiri:'Jes. 
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Parecem antes collossae.s terraços, 

Ou parques altaneiros 

De grandiosos, encantados paços, 

Se alongando em viçosos taboleiros, 

Ora cobertos·de virente relva, 

Ora toucados de ondnlil;nte selva. 

Nos vastos chapadões campeia a· ema 

Erguendo sobranceira o esbelto collo; 

Os ares co'as possantes azas rema, 

Correndo quasi sem tocar o solo, 

Pelas infindas, torridas macégas 

O mais veloz, mais déstro cavalieiro, 

Soltando as redeas e voando ás cégas, 

Em vão tentára acompanhar-lhe o esteiro. 

Alli, na fal<la de virente encosta 

Risonha se recosta 

Do fazendeiro a commoda vivenda. 

Vês na frente o curral e o manso gado, 

E no fundo o pomar, fr.mdosa tenda, 
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Umbroso labyriritho 

De mil fructos e flores carregado, 

Encantadq_r recinto 

De jambeiros em flor, de larangeiras, 

E de folhudas jaboticabeiras. 

No centro o lar, singela habitação, 

Asylo do trabalho e da virtude, 

Pacifica mansão, 

Que na tosca apparencia, quasi rude 

Nos faz rememorar as priscas éras, 

Que hoje nos parecem vãs chimeras. 

Além canta o vaqueiro, arrebanhando 

As luzidas, innumeras manadas, 

Que ao longe estão pastando 

Pelas pingues devezas derramadas, 

Emquanto pelas varzeas vem chiando 

O carro atroador, que a passos lentos 

Em longa fila vem bois truculentos 

Para os vastos celeiros arrastando. 



FOLHAS DO OUTONO 

Saudosas solidões! sertão querido l 

Bello Araxá, risonho Patrocinio, 

Uberrimo Uberaba, 

Onde na leda infancia hei percorrido . 

Da vida o tirocinio, 

Em minha alma a lembrança: não se aeaba 

De vossos lindos vales, verdes montes, 

De vossos claros, largos horisontes. 

Foi nesse céo de magicos fulgores, 

Nessas vargens interminas, fecundas 
. , 

De perennaes verdores, 

Entre os solemnes, misticos rumores 

Dessas matas profundas, 

Que da poesia na sagrada fonte 

Pela primeira vez banhei a fronte. 

Si á sombra vossa, bosques gigante~cos, 

Palmeiras graciosas, 

Si sobre esses relvados sempre frescos, 

Que orlam as torrentes sonorosas, 
J'OLHAB DO OUT. 11 
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Pousar já não me é dado, 

Em suas azas ao menos branda aragem 

Vos leve de meu canto desleixado 

A simples homenagem. 

Ouro-Preto, Maio de 1882. 



A 

~. D. o Imperddor e a Imveratru do Brazil, oor occasiao de sua visita 
á ouro-Preto em 1881. · 

Quando no horizonte o sol espalha 
Sobre a face da terra n luz do dia, 
Ninguem o admira, todos o conhecem; 
Mas, si eelypsado acaso !ill perturba, 
Nesse instante infeliz to los se assustam, 
Todos o observam, toclos o receiam . 
T..ogo, si pre1niPi smupre a virtutle, 
Si o~ vi cios castiguei, uada mereço. 

(D. PEDRO II) . 

Tu és, 6 Peclro, deste hnperio novo 
O primeiro Monarcha ver•hdeiro ; 
Teu µ..ie creou-o. e foi 1le l\ () o primeiro, 
Ma;; tu és o patrício de teu povo. 

(JoÃo JOAQUIM DA SILYA Gurn .rn.~11><). 
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SAUDAÇÃO 

A Sua Magestadc o Sr. D. Pedro II 

Salve, Senhor! as auras do Itamonte 

Alegres te saudam ; 

As tristes nevoas da rugosa fronte 

Em galas de prazer hoje se mudam. 

A velha Villa-Rica de contente 

No petreo leito jubilosa freme, 
, 

E um hymno puro, de lisonja extreme, 

'fe envia d'alma, ó Hospede Eminente. 
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De Ouro-Preto as portas vos esperam 

De par em par abertas, 

Mil corações e frontes descobertas 

Te cortejam, Senhor, e te veneram ; 

Bem pouco vos offertam, 

l\Ias nesse pouco vae penhor seguro, 

De que em seu peito generoso e puro 

Em fraternal amplexo elles te apertam. 

Não achareis aqui pompas custosas, 

Palacios seculares, 

Em que as bellas artes engenhosas 

Alardeam prodígios aos milhares ; 

:N'em vos abrigaráõ a fronte augusta 

Soberbos coruchéos 

De architectura esplendida e venusta, 

A magestosa grimpa erguendo aos céos. 

Não pisarás marmoreos pavimentos 

De regio perestylo, 

Entre arcadas de antigos monumentos 

De grandioso estylo, 
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Nem parques recortados 

De aléas e jardins: maravilhosos, 

Entre vergeis e lagos encantados, 

De altos genios productos engenhosos. 

Encontrarás porém franca hospedagem, 

Sincera e jubilosa, 

Não de servil, ignóbil vassalagem, 

Mas sim pura homenagem, 

Que ao Rei humano, sabio e justiceiro 

Hoje rende o fiel povo mineiro. , 

Entra, ó Senhor! os festivaes rumores 

Deste bom povo alegre, vos cü:cundam, 

Luzes, perfumes, harmonia e flores 

Em honra tua o ambiente innundam. 

Na vetusta cidade, oh! sê bem vindo, 

Magnanimo Imperante ! 

Esta singela voz, que estás ouvindo, 

Tão fraca e vacillante, 

Das vozes deste povo agradecido 

É apenas um ecbo amortecido. 
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FOUIAS DO OUTONO 

Bem como astro de luz serena e pura, 

Em bonançoso, limpido horisonte, 

O regio diadema assim fulgura 

Em tua augusta fronte. 

A fronte tu já ergues circundada 

De louros incruentos, 

Mais bellos que os trophéos sanguinolentos, 

Que immortalisam os heróes da espada, 

Pois não ha para um rei gloria nenhuma, 

Melhor que a gloria de uni Lycurgo ou Numa . 

O teu presente, como o teu passado 

Vão cobertos de gloria; 

Sempre será teu nome abençoado 

Nos futuros annaes da patria historia. 
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SAUDAÇÃO 

A SUA MAGESTADE A IMPERATRIZ DO BRAZIL 

Por o~io de IU& Tiaila á capil&I da promcia de llilw-GtruL 

Eia, ó musa ! ... de tua humilde lyra 

Vibra as sonoras cordas, 

E hoje em cantos festivaes respira 

O affecto, em que transbordas, 

Aos pés do solio augusto de Thereza, 

A pia, a boa, a inclyta Princeza. 
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Imagem da virtude· 

Sobre um throno sentada ella fulgura. ; 

Estrella de bonança em noite pura 

rrem sereno fulgor, que não illude, 

Aureola mais bella e resplendente, -

Que a regia c'roa, que lhe cinge a frente. 

Sua alma é um thesouro de nobreza, 

Um ninho de bondade, 

Seu coração refugio de pureza, 

Sacrario da piedade. 

Saúda, ó musa, um dia tão feliz ; 

Flores derrama aos pés da Imperatriz. 

Acceitae, ó Senhora, esta homenagem, 

Que o bom povo mineiro 

A' tão augusta, amavel Personagem 

Offerta prasenteiro, 

Não de lisonja, mas sincero preito, 

Que nos irrompe do intimo do peito. 
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· Nós vos saudamos com singelas phrases, 

Despidas de artificio, 

Como a ave, que em canticos fugazes, 

Sauda o astro propicio, 

Que traz aos corações paz e alegria, 

E enche a terra de luz e de harmonia. 

Não achareis aqui, como na ltalia, 

Os bellos horisontes de ouro e rosa, 

E nem vergeis, como da selva idalia, 

Aqui podem trazer-vos á memoria 

De Napoles !ormosa 

Doces recordações, famosa historia. 

Nem tão pouco paineis maravilhosos 

De arte antiga e pura, 

Estatuas, nem palacios magestosos 

De vasta architectura, 

Vos acolhem aqui, qual mereceis, 

Nobre progenie de preclaros reis. 
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Mas vós sois Brasileira, e a obscura terra, 

Que agora visitaes, 

A' virtude, que vosso peito encerra, 

Offerta como fortes pedestaes 

Firmes dedicações 

De livres e sinceros corações. 

Tendes ao lado no brasileo solio 

Magnanimo Monarcha, 

Da nação venerando Patriarcha, 

Que um firme capitolio 

De amor, de lealdade e de respeito 

A' muito tem, erguido em nosso peito. 

Aqui tendes por vós um vasto imperio, 

E um povo generoso, 

Que os fructos deste esplendido hemispherio 

Vos offerta espontaneo e jubiloso, 

Um povo, que se ufana 

·Em ter por mãe tão boa Soberana. 
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Em hora venturosa 

Do Itamonte pousastes entre as frag11-s ; 

Dia feliz vos trouxe a estas plagas, 

Princeza virtuosa ! ... 

Sendas floridas, luz serena e clara 

Vos conduzam de novo á Guanabara. 
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A S. M. I. O SR. D. PEDRO II 

(cantado perante ss. n. II. pelas alumnas da Escola Iormal do ouro-Preto>. 

Em transportes de alegria 

Exulta, ó povo mineiro, 

Rendendo justa homenegem 

Ao monarcha bra~ileiro. 

Salve, ó Pedro, rei amado 

Deste povo, que te adora; 

De ventura e de bonança 

Teu reinado é longa aur<>ra. 
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Qual !ris de paz celeste, 

Novo pae do novo mundo 

Mostra o ramo de oliveira 

No Brazil Pedro Segundo. 

Salve, ó Pedro !. .. és no presente 

Nossa firme confiança, 

Nossa gloria no passado, 

No porvir nossa esperança. 

Qual fulgor de luz serena 

Esclarecendo o horisonte, 

Da sciencia o laurel puro 

Lhe circunda a augusta fronte. 

Salve, ó Pedro ! ... do teu povo 

Tu és o chefe e o irmão ; 

Tu és o élo sagrado 

Da brazileira união. 
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A virtude se sentou 

Nos degraus do throno seu, 

E a justiça e a clemencia 

Como socias escolheu. 

Como astro de luz propicia, 

Que fulge sem deslumbrar, 

Assim teu nome querido 

No futuro hade brilhar. 

Faça Deus prospero e longo 

Teu benefico reinado ; 

E o Brazil repita ufano 

O seu nome abençoado. 

Salve, ó Pedro!... inclito nome 

Deixarás na patria historia ; 

E entre louros incruentos 

Fulgirá tua memoria. 
FOLHAS DO OUT, 
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Aceita, Excelso Mon&rcha, 

Nossa modesta .oblação, · 

Q,ue espontanea em honra vossa 

Nos rompe do coração. 

Esta sincera homenagem 

De nosso -amor e respeito, 

Guarda bondoso, ó Monarcha, 

Em teu generoso peito. 

Aceita as singelas flores, 

Que deposita a innocencia 

Aos pés elo throno, onde impera 

A virtude e a sapiencia. 

Salve, ó Pedro, rei amado 

Deste povo, que te adora; 

De ventura e de bonança 

Teu reinado é longa aurora. 

Ouro-Preto, Abril de 1881. 
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1878 

• 

Balão, balão, balão, perdão te imploro, 

Si outr' ora te maldisse, 

Si contra ti em verso mal sonoro 

Soltei muita sandice. 

Tu succumbiste, mas de tua tumba 

Ouço uma gargalhada, que retumba. 
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« Atraz de mim virá inda algum dia, 

Quem bom me hade fazer! > 

Tal foi o grito, que da campa fria 

Soltaste com satanico prazer. 

Ouvio o inferno tua praga horrenda, 

E peior que o soneto veio a epienda. 

Astro sinistro no momento extremo 

De ·teu occaso trist~, 

Do desespero no estertor supremo 

O bojo sacudiste, 

E surgiram de tua vasta roda 

Os burlescos vestidos hoje em moda. 

Moda pyramidal, moda enfezada, 

Que o donairoso porte 

Da moça a mais esbelta e bem talhada 

Enfeia por tal sorte, 

Que a torna semelhante a uma chouriça, 

Que em pé desageitada se inteiriça. 
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* * * 

Si vires pelas ruas aos saltinhos 

Mover-se um obelisco, 

Como quem vae pisando sobre espinhos, 

Com a cauda varrendo immenso cisco, 

181 

Do espectro esguio a fórma não te espante, 

Não fujas, não, que ahi vae uma elegante. 

Mas si de face a moça assim se ostenta 

Esguia e impertigada, 

Sendo por um dos lados contemplada 

Diversa perspectiva se apresenta, 

E causa assombro ver sua garupa 

Que área immensa pelo espaço occupa. 
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Formidavel triangnlo desenha-se 

Com base igual á altura, 

De cujo agudo vertice despenha-se 

Catadupa, que atraz se dependura, 

De fôfos e babados 

Com trezentos mil nós empantufados. 

A linha. vertical pura e correcta 

Eleva-se na frente; 

Atraz a curva, a linha do poeta 

Em fõfos ondulando mollemente 

Nos apresenta na suave escarpa. 

A figura perfeita de uma harpa . . 

Pela esguia fachada nua e lisa, 

Qual massiço pilar, 

Si brincar co'a roupagem tenta a brisa, 

Não acha em qne pegar; 

E só o sopro de um tufão valente 

Pôde abalar da cauda o peso ingente. 
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* ... * 

Onde vaes, virgem candida e formosa, 

Assim cambaleando-?! ... 

Que zombeteira mão despiedosa 

O teu donoso porte torturando, 

Te amarrou á essa cauda, que carregas, 

Tão atufada de medonhas prégas? ! ... 

Trazes-me á idéa a ovelha timorata, 

Que tremula e offegante 

Do tosquiador se esquiva á mão ingrata, 

E em marcha vacillante 

Vae arrastando a lã despedaçada 

Atraz em rotos vélos pendurada. 
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Assim tambem a corsa malfadada, 

Que ás garras do jaguar 

A' custo escapa toda lacerada, 

Co' as visceras ao ar, 

De rojo pela senda das montanhas 

Pendentes leva as tépidas entranhas. 

* * * 

Onde estão os meneios graciosos 

De teu porte gentil? 

O nobre andar, e os gestos magestosos 

De garbo senhoril? ..• 

Abafados morreram nessa trouxa, 

Que assim te faz andar cambeta e couxa. 

E a fronte, a bella fronte, espelho d' alma, 

Throno do pensamento, 

Que com viva expressão, turvada e calma, 

Traduz o sentimento, 

A fronte, em que realça-se a belleza 

De que prodiga ornou-te a. natureza.. 
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Tua fronte onde está?... Teus lindos olhos 

Brilhar eu vejo apenas 

Na sombra por debaixo de uns abrolhos 

De aparadas melenas .... 

Ah ! modista cruel, que por chacota 

Te poz assim com cara de idiota. 

Ouro-Preto, Agosto de 1877 • 
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HYMNO Á PRtGUIÇA 

.... Viridi projectus in antro .... 
(VlRGILJO), 

lf eiga Preguiça, velha. amiga minha, 

Recebe-me em teus braços, 

E para o quente, conchegado leito 

Vem dirigir meus passos. 

Ou, si te apraz, na rêde somnolenta, 

A' sombrs. do arvoredo, 

Vamos dormir ao som d' agua, que jorra 

Do proximo rochedo. 
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Mas vamos perto; á orla solitaria 

De algum bosque visinho, 

Onde haja relva molle, e onde se chegue 

Sempre por bom caminho. 

Ahi, vendo cahir uma por uma 
:--

As folhas pelo chão, 

Pensaremos comnosco: -são as horas, 

Que aos poucos lá se vão. -

Feita esta reflexão sublime e grave 

De sã philosophia, 

Em desleixada scisma deixaremos 

Vogar a phantazia, 

Até que ao doce e tepido mormaço 

Do brando sol do outono 

Em santa paz possamos quietamente 

Conciliar o somno. 
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Para dormir á sêsta ás garras fujo 

Do improbo trabalho, 

E venho em teu regaço deleitoso 

Buscar doce agasalho. ' 

Calumniam-te muito, amiga minha, 

Donzella inoffensiva, 

Dos peccados mortaes te collocando 

Na horrenda comitiva . 
• 

O que tens de commum com a soberba? . .. 

E nem com a cobiça? .. . 

Tu, que ás honras e ao ouro dás as costas, 

Lhana e santa Preguiça? 

Com a palida inveja macilenta 

Em que é que te assemelhas, 

T~, que, sempre tranquilla, tens às faces 

Tão nédias e vermelhas? -
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Jámais a feroz ira sanguinaria 

Terás por tua igual, 

E é por isso, que aos festins da gula 

Não tens odio mortal. 

Com a. luxuria sempre dáS uns vizos, 

Porém muito de longe, 

Porque tambem não é do teu programma 

Fazer vida de_ monge. 

Quando volves os mal abertos olhos 

Em frouxa somnolencia, 

Que feitiço não tens!.:. que effluvios vertes 

De morbida indolencia ! ... 

És discreta e calada como a noute ; 

És carinhosa e meiga,. 

Como a luz do poente, que á tardinha 

Se esbate pela veiga. 
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Quando appareces, coroada a fronte 

De roxas dormideiras, 

Longe espancas cuidados importunos, 

E agitações fragneiras ; 

Emmudece do rispido trabalho 

A atroadora lida; 

Repousa o corpo, o espirito se acalma, 

E corre em paz a vida. 

Até dos claustros pelas cellas reinas 

Em ar de santidade, 

E no gordo toutiço te enthronisas 

De rochonchudo abbade. 

Quem, sinão tu, os sonhos alimenta 

Da candida donzella, 

Quando sósinha vago amor delira 

Scismando na janella? ..• 
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Não é tambem, ao descahir da tarde, 

Que o vate nos teus braços 

Deix& á vontade a phantazia ardente 

Vagar pelos espaços? ... 

Maldigam-te outros ; eu, na minha lyra 

Mil hymnos cantarei 

Em honra tua, e ao pé de te\lS altares 

Sempre cochilarei. 

Nasceste outr'ora em plaga americana 

A' luz de ardente sésta, 

Junto de um manso arroio, que corria 

A' sombra da floresta. 

Gentil cabocla de fagueiro rosto, 

De índole indolente, 

Sem dôr te concebeu entre as delicias 

De um sonho incons'ciente. 
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E nessa hora as auras nem boliam 

Nas ramas do arvoredo, 

E o rio a deslisar de vagaroso 

Quasi que estava quedo. 

Calou-se o sabiá, deixando em meio 

O canto harmonioso, 

E para o ninho junto da consorte 

Voou silencioso. 

A aguia, que, adejando sobre as nuvens, 

Dos ares é princeza, 

Sentio frouxas as azas, e do bico 

Deixou cahir a preza. 

De murmurar, manando entre pedrinhas 

A fonte se esqueceu, 

E nos immoveis calices das flores 

A brisa adormeceu. 
l'OLBAll DO our. 
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Por todo o mundo o manto do repouso, 

Então se desdobrou, 

E até dizem, que o sol naquelle dia 

Seu gyro retardou. 

E eu tambem já vou sentindo agora 

A magica influencia 

De teu condão; os membros se entorpecem 

, Em branda somnolencia. 

Tudo a dormir convida ; a mente e o corpo 

Nesta hora tão serena 

Languidos vergam ; dos inertes dedos 

Sinto cahir-me a penna. 

Mas ai ! ... dos braços teus hoje me arranca 

Fatal necessidade! ... 

Preguiça, é tempo de dizer-te adeus, 

O' céos !. .. com que saudade! 
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7 DE SETE:MERO 

(A JOSÉ .BONIFACIO) 

1 

Salve, Ypiranga, glorioso ninho, 

Donde expandindo os vôos altaneiros 

No espaço por insolito caminho, 

O genio tutellar dos brazileiros 

De captiveiro atroz, rude e mesquinho 

Quebrou sem custo os elos derradeiros. 

Salve, Ypiranga !. .. hoje-a posteridade 

Já te sagrou-Altar da Liberdade! 
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II 

Salve, immortal collina sacrosanta ! 

Tres vezes salve, encosta vicejante, 

Tu, que ouviste da válida garganta 

Irromper o bramido do gigante, 

Que contra seus tyranos se levanta!... 

Em ti ergueu-se eterna e rutilante 

Da lndepemlencia a aurora prasenteira 

A se expandir na terra brazileira. 

III 

Erga-se em ti soberbo monumento, 

Em que se exalce-nacional Palladio

Da liberdade o vulto em bronzeo assento, 

Não empunhando sanguinoso gladio, 

Mas sim co'a palma, o symbolo incruento, 

Nos apontando o glorioso estadio, 

Onde ella veio ao tropical gigante 

Abrir as sendas de porvir brilhante. 
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IV 

Desse tranquillo berço a liberdade 

Surgio sorrindo á patria brazileira; 

Do vasto sólo em toda a immensidade 

Se propagou a nova lisonjeira, 

Como luz de celeste claridade, 

Que n'um momento invade a terra inteira, 

E quasi por encanto um novo imperio 

Se ergue de Colombo no hemispherio. 

V 

Sim, foi alli, nos visos de um outeiro, 

A cuja falda placido deslisa 

Lambendo a areia placido ribeiro, 

Por onde brinca sussurrando a brisa 

A farfalhar nos leques do coqueiro, 

Em campo, que de flores se matiza 

A' luz de um sol, que purpureia os montes 

Innundando serenos horizontes ; · 
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VI 

Foi lá no seio de um recesso ameno, 

Em face da festiva natureza, 

E não da guerra ao carrancudo aceno, 

Ao troar dos canhões em luta accesa, 

Que um heróe com altivo olhar sereno 

Affrontando dos fados a incerteza, 

Aos écos dos Brazil de sul a norte 

Soltou o brado - lndependencia ou morte! 

VII 

E o éco entre clamores de alegria 

Vai retumbando do Oyapok ao Prata, 

Des dos topes da erguida serrania 

Té ás profundas solidões da matta ; 
~ 

E como por si mesma, em um só dia 

Da escravidão a algema se desata, 

E sem luta, sem dôr~ sem commoção 

Quebra-se um jugo, e surge uma nação. 

Ouro-Preto, Setembro de 1882. 
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ALGUMAS PALAVRAS AO LEITOR 

O motivo, que me leva a dar publicidade em 

seguida ao pequeno volume de poesias, que agora 

publico, algumas producções de meu pae e de meu 

irmão, ambos já ba bem tempo fallecidos, não é 

tanto o desejo de otf erecer ao publico essas poucas 

amostras do talento daquelles dous cultores das mu

sas, como mais ainda para tributar uma homenagem 

de saudade e respeito ás cinzàs de dous entes, que 

me forão tão caros, e que podendo deixar de si, não 

só no percurso da vida, como na memoria dos pos

teros, vestígios luminosos de sua carreira litteraria, 

finarão-se deixando seus nome.s envoltos no olvido e 

na obscuridade. 
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Infelizmente são bem poucas essas producções, 

que consegui salvar, e essas mesmas ter-se-hião de 

todo perdido, si não fosse o delicado e obsêquioso 

cuidado de um distincto e particular amigo meu, o 

Sr. Conselheiro João Cardoso de Menezes e Souza. 

Este bom e generoso amigo, poeta distinctis

simo, cujo nome tão vantajosamente conhecido na 

republica das lettras é uma das mais brilhantes glo

rias da poesia contemporanea no Brazil, sabendo do 

fallecimento repentino de meu irmão, do qual tam

bem era amigo, fallecimento, que teve lugar no Rio 

de Janeiro em 1870, estando o fallecido longe dos 

parentes, e em estado de ·grande pobreza, além de 

encarregar-se do seu funeral, teve a delicada e feliz 

lembrança de arrecadar alguns poucos papeis, que 

deixou, e de obsequiosamente m'os remetter. O meu 

amigo bem comprehendeu, que esses poucos papeis, 

a que olhos indifferentes nenhuma importancia li

garião, não podião deixar de ser para mim de ines

timavel e subido valor. São flores mirradas e sepul

chraes, que elle, o prestimoso e excellente amigo, 
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o mavioso poeta do sentimento, colheu com mão 

piedosa á margem de um jazigo, onde dous outros 

poetas descuidosamente as largarão, e veio offerecer 

áquelle, a quem sobretudo incumbia guardai-as, 

e fazel-as reflorir á luz da publicidade. 

Minha gratidão para com João Cardoso é inex

primível, só posso dizer, que essa circumstancia veio 

estreitar mais, se é possível, os laços de gratidão e 

amisade, qtie des dos bancos da Academia de S. 

Paulo, apezar da ausencia, me ligão ao illustre 

poeta. 

Os papeis, que o meu amigo arrecadou, consta.

vão de rascunhos de poesias, entre as quaes só posso 

dar publicidade agora á duas poesias de meu irmão, 

e a um numero mais consideravel de poesias de meu 

pae, das quaes meu irmão estava de posse. 

Os authographos, tanto de um como de outro, 

não erão copias, a que tivessem dado a ultima 

demão ; erão simplesmente rascunhos, cheios de 

emendas, de palavras riscadas, e substituidas por 

outras, etc., etc. 
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Mas como a lettra de ambos era bastante clara 

e legivel,.não me foi difficil decifrai-as, fazendo al

gumas correcções ou alterações, que não vale a pena 

mencionar. 

Seja-me licito agora dizer algumas palavras a 

respeito do merito .dessas poesias. Si fosse desfavo

ravel o juízo que dellas faço, é excusado dizer, que 

as não publicaria. Mas entendo, qu{l ellas têm me

rito real, e que não é só o estreito laço de parentesco, 

que me · liga a seus autores, que me leva a fazer 

dellas elevado conceito e julgai-as dignas da luz da 

publicidade. 

Meu pae, que falleceu a 24 de oinnho de 1858, 

na idade de 80 annos, era um poeta educado na pura 

escola classica, e como tal deve ser julgado. Entre

tanto parece-me, que tem um cunho original, que o 

torna bem differente dos classicos da época, que o 

vio nascer. Não faz abuso das allusões mythologicas, 

em que tanto se apprasião seus contemporaneos, 

quer do 13razil, quer de Portugal; inspira-se sempre 

nos princípios de uma philosophia eminentemente 
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ehristã, que revelão os nobres sentimentos de um 

coração bem formado, e as qualidades de um caracter 

puro e honrado. 

Sua linguagem, a meu ver, tem a severa cor

recção dos quinhentistas unida ªº· apurado gosto e 

elegancia dos ultimos poetas da escola classica em 

Portugal. Em seus versos o leitor, que os ler com 

alguma attenção, descobrirá. ás vezes o atticismo e 

a sã philosophia de Sá de Miranda, a galhofa in

genua de Nicoláo Tolentino, e quasi sempre essa 

grave melancolica e singela elevação de linguagem, 

que nos faz le.mbrar Camões. 

Para que a elegia feita á morte de D. Pedro 1 

seja bem comprehendida, torna-se mister advertir ao 

leitor, que ella foi escripta logo depois da morte do 

heróe, época de grande super-ex_citação politica, em 

que os animos de gl-ande parte da população brazi

leira, exacerbados pelas ultimas e fataes impruden

cias do Imperador, andavão revoltos e ameaçadores 

contra todos aquelles, que ainda ousavão por qual

quer maneira manifestar sympathia e admiração 
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pelo fundador do lmperio. Meu pae. era um desses, 

e é por essa razão, que elle se exprime pela maneira 

que se verá no começo da elegia, procurando para 

scenario de suas inspirações um sitio bronco, al

pestre e quasi inaccessivel, o Itacolomi, onde, longe 

dos olhos do munclo foi exhalar sua magua, e render 

homenagem á memoria do varão, cujos heroicos feitos 

admirava, si bem .que não desconhecesse os graves 

.senões, que lhe mareavão o caracter, os inexcusa

veis erros dessa politica nefasta, que trouxe em re

sultado o memoravel 7 de Abril. 

Ainda hoje as opiniões se divhlem, e ao lado 

dos que glorificão, não falta quem estigmatise a 

memoria do duque de Bragança. Seja como fôr, 

ninguem póde contestar a grandiosa e providencial 

missão, que D. Pedro 1 foi chamado a desempenhar, 

e a poderosa influencia, que exerceu sobre os desti

nos de duas nações, erguendo uma do berço, levan

tando outra do abysmo de sotfrimentos, em que 

jazia quasi agonisante, e deixando assim sua figura 

estampada na téla da historia em brilhante e 
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· prestigioso relevo. Dous vultos culminantes da lÍtte

ratura portngueza, Castilho e Alexandre Herculano, 

que ninguem poderá acoimar de poetas cezarianos, 

renderão culto de admiração, e consagrarão eloquen

tes e sentidas homenagens ás cinzas do heroico duque 

de Bragança. Não é pois para estranhar, que um 

poeta brasileiro extrahisse de sua lyra threnos dori

dos em honra do homem, que tanto contribuio para 

accelerar o movimento emancipador e fundar a na

cionalidade brasileira. E' porém certo, que a musa 

de meu pai tornou-se prophetica, quando assim se 

explime nos seguintes tercetos : 

Si curvados commigo ao fado injusto 

Mnitos não unem hoje aos meus lamentos 

Preces, que votão ao varão mais justo, 

Eu sei, que um dia puros sentimentos 

Saudosos lhe daráõ ; - eu sei, que gratos 

Lhe hão de erguer honrosos monumentos. 
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'Alguma cousa tatnbem poderia aqui dizer sobre 

a indole e qualidades do talento poetico de meu ir

mão; mas creio, que seria inteiramente descabido 

extender-me.sobre este assumpto, não podendo infe

lizmente offerecer agora ao leitor sinão duas de suas 

producções, e essas mesmas não sendo das mais pri

morosas de entre tantas, que escreveu. Inspirava-o 

principalmente a musa do idylio. Os enlevos da 

solidão, cr espectaculo da. natureza risonha e gran

dios'.I' de nossos sertões, as scenas singelas e as puras 

emoções da vida campestre namoravão-lhe a phan

tasia, e lhe extrahião dalyra canções cheias de suave 

harmonia e da mais encantadora simplicidade. Não 

reinava nellas o cansado tom buéolico das eglogas 

antigas, e nem tão pouco esse indianismo, que por 

algum tempo se pretendeu enxertar na litteratura 

como uma especie de poesia. nacional. Erão, a meu 

ver, um brilhante ensaio do que se poderia chamar 

o idylio brasileiro. 

Infelizmente, a não ser uma ou outra dessas 

producções, que por ventura tenhão sido divulgadas 
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nos jorna.es do Rio-Grande do Sul, onde meu -irmão 

residio ultimamente por algum tempo, todas ellas 

sumirão-se para sempre nas trevas do sepulchro com 

seu infeliz autor. 

Não devo terminar sem fazer aqui publica resti

tuição de umas lindas estrophes, que roubei a meu 

finado irmão. Ellas figurão neste volume no começo 

de uma poesia minha, que tem por titulo - Não 

queiras morrer. Entre os poucos papeis approveita

veis, que deixou, deparei o rascunh·o das oito ou 

nove estrophes, de que me apropriei, e a que o 

autor parecia querer dar seguimento. Achando-as 

lindíssimas e perfeitamente applicaveis ao assumpto, 

de que eu tinha de tratar, servi-me dellas como de 

uma epigraphe, a que dei mais amplo desenvolvi- • 

mento. 

Ouro-Preto, 15 de Março de 1883. 

l'OL: .. U DO OtJT. 14 
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DE MEU PAI 

João Joaquim da Silva Guimarães 

oigitized by Google 



• o;9;1;zed by Google 



. Ei-las, · poeta, as flores desbotadas, 

Que tu roubaste ao tumulo medonho; 

Em tuas mãos de novo hoje as deponho 

De meus sentidos prantos orvalhadas. 

Tn as colheste palidas, mirradas, 

Com mão piedosa á margem de um jazigo ; 

Por ti salvas do olvido: ó caro amigo, 

Não serão pelo tempo devoradas. 
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Bafejadas por ti ah ! possão ellas 

De novo reflorir 

Alardeando as pétalas singelas 

Nos campos do porvir. 
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A UM CRAVO ACHADO NO CHÃO 

SONETO 

Creou-te a natureza tão mimoso, 

Tão fragante, gentil e rubicundo, 

Que outro melhor não vegetou no mundo, 

Nem tão lindo talvez, nem tão cheiroso. 

E como houve malvaclo despiedoso, 

Que o thesouro de Flora pudibundo 

Lança sem pejo em um lugar immundo, 

Qual si elle fôra germen venenoso? t 

• 
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Vem, ó cravo infeliz, vem a meu peito; 

Nelle acharás humor, que te conforte, 

Ninho de amor, sacrario de respeito. 

Consola-te, que essa indigna sorte 

Muita alma nobre e coração 'bem feito 

Soffre no mundo, até que venha a morte . 
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AO li.EU AMIGO, O CAPITÃO DE ENGENHEIROS PAmO BARBOZA DA 

SILVA, QUANDO BAHIO DO RIO DE JANEIRO A 16 DE MARÇO DE 

1825, A CONCLUIR SEUS ESTUDOS EM FRANÇA 

Vai, amigo, beber no claro Senna. 

De gloria e de saber licor bastante, 

Seguir com gosto e terminar constante 

Fadiga honrosa, que o Brazil te ordena. 

Assim do mundo antigo a vária séena 

Recopilou Lycurgo divagante, 

E no regresso esclareceu prestante 

C' os fachos da razão a patria amena. 
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Não é á luz da jovial beldade, 

Nem posto á sombra em paternaes abrigos, 

Que util se torna o moço á sociedade. 
> 

Correndo terras sem temer perigos 

Assim é que-serás na longa idade 

Honra da patria, e gloria dos amigos. 
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A' KOBTE DE UMA FORMOSA E CELEBRE KEBETBIZ1 CONHECIDA PELO 

APPELLIDO DE LUKillABIA 

Já se apagou emfim a luminaria, 

Que mais de lustres oito esteve accesa, 

E qual o sol, no foco da belleza, · 

Deslumbrava do mundo a gente vária. 

Hontem de amor a turba perdularia 

Tinha na sua luz a mente presa ; 

Hoje de horror a fragil natureza 

Se esconde dessa, que adorou precaria. 
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Eis aqui, ó mortaes, a humana sorte ! 

Murcha-se a flor apenas é colhida, 

E a formosura segue a mesma sorte. 

Breve a luz fica em trevas confundida, 

E só não causa ao mundo horror a morte, 

Quando a virtude nos adorna a vida. 
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Se vires sobre tosca campa fria, 

Orando junto lacrimosa gente, 

N~o perguntes quem jaz; pois certamente 

Ahi jaz quem occupou Contadoria. 

Si o dó a saber mais te desafia, 

Sabe, que o morto deixa pobremente · 

Familia grande, triste e descontente, 

Herdeira do pão-nosso cada dia. 
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Sabe mais, que apêzar de honroso porte, 

Si não é ginja, si não é solteiro, 

Nunca ó triste empregado muda a sorte. 

Sempre doente, sempre em captiveiro 

Vive bem pouco, e vê chegar a morte 

Sem prazeres, sem gloria, e sem dinheiro. 
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LUIZ XIII 

SONETO 

Já co'a vida Luiz treze não contava; 

Gemendo quasi só em sala escura, 

Ao creado fiel, que ainda o atura, 

Do mundo e sua côrte se queixava. 

Si pois a um rei, que o sceptro inda empunhava, 

Succede tal despreso e desventura, 

Como póde uma humilde creatura 

Lamentar-se de um mal, que a um rei pesava? 
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Foge do ~steril tronco o passarinho, 

E si o sol já seccou a agua da fonte, 

Homem nem bruto vês em seu caminho. 

Quem não vale no mundo, não se conte; 

Embora gema, morrerá sósinho,. 

Pois hoje já não é o que foi bonte. 

- • cS2;f 
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No seio dessa terrea cova fria 

.T az escondida a sem igual e.ffigie, 

Que pura conservou no mundo a orige, 

Que lá do céo, onde voltou, trazia. 

Foi dar no empyreo aos anjos alegria, 

<luem cá na terra o coração me afflige, 

Quem lá do céo agora me dirige, 

-Sem culpa-a séta, que a saudade affia. 
)'Ol.llAS DO OUT. ]5 
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Negro cipreste, vegetal figura, ' 

Que obumbras triste o casto moimento, 

Que com ella contem minha ventura, 

Ah! tu cresces subindo ao :firmamento, 

E eu, só baixando a essa sepultura 

Allivio posso achar a meu tormento.· 
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'SONETO 

1•P&OV18ADO DEPOIS DE UHA &EP&EBE!ITAÇÂO DA T&AOEDU. DV. 

IO!IEZ DE CABT&O-PO& FERREIRA 

Si nas van-glorias deste mundo penso, 

Da bella Ignez me exempla o triste fado, 

E o coração sensível, magoado, 

Só de o pensar, supporta. um peso immenso. 

Si na historia vou lêr o caso intenso, 

Si no gram vate o encontro retratado, 

Então de seus suspiros penetrado, 

Com os meus a seus manes recompenso. 
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Porém, si vejo ao vivo sobre a scena 

O fero amante, o forte Affonso triste ... 

Ignezjá morta!! em pranto o que a condemna, 

Em furia Pedro, que em vingança insiste ... 

De susto, de pezar, de amor, de pena, 

A's lagrimas minha alma nfw resiste. 



SONtf O 

A UM AMIGO DA ROÇ:\. 

Comprai constante caro o mantimento, 

O vinho, o só prazer, que ao triste resta, 

Pagai como juiz do santo a festa; 

Vestido apparecei ao cumprimento. 

Aos filhos dai na escola o vestimento, 

1.'ratai familia com decencia honesta; 

Ao pobre dá, ao desvalido empresta, 

E <los tributos faze o pagamento. 
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Sobre estas ajuntai mil outras castas 

De despezas, a que ando condemnado, 

De que tu, lá na roça, bem te affastas, 

E julga, qual é mais affortunado, 

Si tu, que tudo plantas, nada gastas, 

Ou eu, que tudo gasto do ordenado. 

- -; ,,.,, ... -.-, ,· ...... . -----
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A BUENA-DICHA 

MADRIGAL 

Trazem, Marília bella, 

As moças todas no signal da palma 

Retratada sua alma, 

Seu coração, seu fado, sua estrella. 

Chamão-lhe-buena-dicha

E a sorte· a lêl-a me ensinou prolixa. 
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Nesses, que tens, dispersos 

Raros emblemas pela. mão mimosa, 

A sciencia segredoza 

Muitos fados descobre em ti diversos! 

Ou és feita de outra arte, 

Ou a tua alma em outra já tem parte. 

Seja o que fôr, sem medo, 

Já que queres saber tua. ventura, 

Eu dessa formosura 

Fiel te explicarei todo o segredo .. 

Tu já não tens mais fado, 

o meu que vejo nessas mãos traçado. 
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APOLOGO 

,N'um anuo, em qu~ excessiva fôra a secca, 

Contão, que os animaes hervi-vorazes 

Descião das montanhas ressecadas 

Buscando um fresco prado. ' 

Tornarão-se porém ao cume esteril, 

Porque das margens da ribeira amena, 

Unica, onde verdejava a herva, 

Tomára um leão posse. 

Nella o carni-voraz atalaiado 

Tinha como infallivel sempre !\ presa 

Da corça, vacca ou boi, cabrito ou lebre, 

Do burro, ou do cavallo. 
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Não lhe cahião nas sangrentas garras 

O tigre, o.lobo, e outros desta casta., 

Que dispersos no monte, murmurando 

Dos leões, como elles matão. 

A' vista de tal fome e guerra, os miseros 

Juntos no serro esteril consultavão, 

Qual seria o remedio a tanto males, 

E o ultimo recurso. 

VEADO 

« Vós sabeis, que o leão tem altos brios; 

Tem horas de serão. Si está bem farto, 

Outra presa não faz. Si está doente, 

É pacifica ovelha. » 

« Sigamos todos juntos á ribeira. 

Certo o leão está em um dos casos, 

Vamos, antes que o lobo, ou tigre, ou fome 

Aqui nos mate a todos. » 
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BOI 

.- Si o leão não estiver nem são, nem ~to?! ... ... 
A mim~ que sou maior, e mais pezado, 

Se avança.; fico, e o lepido veado 

Foge-lhe alegre ál'I garras !.. . » 

«Oh! não me agrada o alvitre.» Do conselho 

Sabendo os coelhos vinhão de lotada .. 
Entrar nelle por ver si a fome extinguem 

A sombra dos Milords. 

Ao vel-os, eis que zurra um velho burro : 

« Amigos! eu descubro agora um meio 

Para não acabarmos todos juntos 

Em desgraçada fome . .,. 

«Um de nós sobre quem cahir a sorte, 

Deve como espião baixar ao prado, 

E nos dar do leão noticia certa, 

Si está doente, ou farto.» 
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O conselho agradou. Lançou-se a sorte; 

Cahio,-.,...já se previa,--sobre um coelho. 

'!'ardo~ vão dous, vão tres, vão quatro, e ficá.o; 

Vão mais, e nunca voltão. 

O burro alegre diz : Descer podemos;, 

De certo os coelhos ao leão fartarão ; 

Pois si um só não voltou do nosso mando, 

Comem, ou são comidos. ,. 

Descerão. Virão quêdo o monstro farto. 

Fartarão-se.-Padecem pelos grandes 

Desta sorte os pequenos, si com elles 

Emparelhar pretendem. 
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ELEGI.A. 

Â .MORTE DE D. PEDRO 1 

Deus, a quem sagra o Tempo este Penedo, 

Que ás nuvens tocar vejo so1itario, 

Imagem da Gramleza e do Segredo, 

Aqui me tens sosinho e temerario, 

Buscando neste espaço sinuoso 

Verter occulto um pranto necessario. 

Tenho este voto, que cumprir piedoso; 

Dá-me, que o faça nesta est.ancia escura, 

Propicia á mágoa, e ao tempo perigoso. 

Si em Roma já se vio á morte dura 

Ser conJemnada a mãe, por que chorara 

Do extincto filho a infausta desventura, 
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Não se renove em mim a scena ignara, 

Por lastimar um. povo, a quem o susto 

Faz hoje atassalhar, o que honte honrára. 

Si curvados commigo ao fado injusto 

Muitos não unem hoje aos.meus lamentos, 

Preces, que votão ao varão mais justo .... 

Eu sei, que um dia, puros sentimentos 

Saudósos lhe darão. Eu sei, que gratos 

Hão-de lhe erguer honrosos monumentos. 

Vós, da tristeza lugubres retratos, 

Negras sombras, lethal melancolia, 

Turvos paineis de dor, de angustia ornatos, 

Eu vos imploro, me sejaes propícios ; 

E na triste expressão de minha penna, 

Vós mesmo, de pezar dareis indícios. 
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Si a lei, que á morte o corpo nos condemna, 

A vida eterna 'd' alma não marcasse, 

Funesta de uma i>erda fôra a scena. 

Talvez um fido amigo não achasse 

Outra consolação, que a lastimosa 

De acabar com aquelle, que acabasse. 

Porem a mão suprema, assás piedosa, 

Com sabia precaução envia o meio, 

Mitigador da magoa venenosa. 

Deixar o ignobil mundo, o humano enleio, 

E pela das virtutles esperança 

Ir do em.pyrio habitar o claro seio, 

Abandonar do barro a intemperança 

Os fados, os trabalhos, e entre os santos, 

Santo gozar da bemaventurança, 
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Deixar de ouvir enternecidos prantos, 

Intrigas, odios, lastimas, gamidos, 

Para dos anjos escutar os cantos, 

Obter na gloria eternamente nni<los, 

Sem o favor de humanas creaturas, 

Os premios cá no mundo merecidos, 

O' Pedro, ó grande heróe ! são estas puras 

Imagens, que do céu me estão chegando, 

Pa1:a allivio de tantas amarguras ! ... 

Porém ... que nova dor me vai passando 

Da idéa ao peito!. .. vendo em triste aperto 

Lysia, a Esposa, os filhos solu~çando? ! ... 

Os luzos lá descubro em desconcerto, 

Sem que na acerba dor attingir possão, 

Si accaso um tal heróe morreu de certo ! ... 
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Vejo uns, que c'o a incerteza a magoa adoção, 

Outros, que ao todo já desenganados 

Do rrejo as aguas com seu pranto engrossão; 

E lá vejo os do heróe socios honrados 

Trajando dó, em torno ao monumento 

Co' as mãos no rosto, de pezar cortados. 

Ah ! ... rei, amigos, filhos, cara esposa, 

Tudo acaba no mundo! ... a morte dura 

Impune perenal triumpho goza: 

Ou torva guerra, ou febre lenta, impura 

Faz que um palmo de terra se não pise, 

Onde não haja humana sepultura, 

Que uma só obra a vista não divise, 

Sem que de seu autor memoria triste 

Nossa alma não confranja e penalise. 
FOLHAS QO OUT. 16 

oigitized by Google 

• 



2!2 FOLHAS DO OUTONO 

Mas, si á serie fatal não se resiste, 

Si o curso inevitavel não se muda 

Para que tanta magoa em nós existe?! .. ; 

Fôra por certo menos carrancuda 

Qualquer perda, buscando no transporte 

Do amigo idéa, que a saudade illuda. 

Si a magoa traz antes do tempo a morte, 

·E com ella nós damos insensatos 

Da dor ao gume mais buido córte, 

Fujamos destes lugubres retratos, 

E á lnz do sol, que do zenith dardeja, 

Das lagrimas se enchuguem os regatos. 

Sim ! do futuro o arcano amplo se veja. ; 

Nunca mais o pezar em nós influa 

A perda de um mortal, que em gloria esteja. 
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Musa consoladora em mim reflua · 

Mais segura christã philosophia, 

Que da santa razão minha alma instrua.. 

Em vez de esteril, vã melancolia 

Os feitos me resurjão á lembrança 

Do justo, que viveu como 'devia. 

Assim futuro genio se abalança 

Co'exemplo a praticar acções, que dobrem 

Do mundo as honras, e dos céos a herança. 

243 

Si em pouca terra os restos teus se encobrem, 

Os teus heroicos feitos, teus talentos 

Nos hemispherios ambos se descobrem. 

Não carecem heróes de monumentos; 

Durão mais que as estatuas, que as coluinnas, 

Exemplos nobres1 sabios documentos. 
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Nem são os feitos seus, p'ra que os reunas, 

o· fama, co'esses dos heróes antigos, 

Roubadores de estados e fortunas. 

Pompêos, Cezares são do céo castigos, 

Como são premios, quando á terra envia. 

Franklins amaveis, da igualdade amigos. 

Si livre um Deus no mundo o homem cria, 

Aquelle, que o reverte ã liberdade, 

Faz o que um Deus já fez, e ainda faria. 

Tal cheio de valor e humanidade 

A patria vindicaste o seu direito, 

Patriarcha da luza liberdade. 

Nem ha feito maior do que este feito, 

No mundo uma tal obra concluída, 

Nos céos achaste o premio satisfeito; 

Nem .te era mais precisa a mortal vida. 
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S!UD!DI DI 1nuu. ALDIU. 

1 

O' minha aldeia, meu risonho valle, 

Montes, campinas, que deixei tão longe 

Tão longe das tormentas, com que ruge 

O oceano do mundo ! 

Vós sois para minha alma desolada 

Oasis deleitoso, 

Meiga luz de estrellinha solitaria 

Na escuridão da noite scint.illando, 

Ou ilha verdejante, que desponta 

Risonha aos olhos de perdido nauta 

Em mar tempestuoso. 
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O' minha aldeia, meu risonho valle, 

Minha vargem tão linda, meus arroios, 

Tão puros, tão serenos, 

Longe de vós só póde a minha lyra 

Vibrar gemendo um hymno de saudade. 

Como surge formosa nesses montes 

A aurora com seu manto perfumado 

Abrindo as portas do rosado oriente 

Nos lindos céos de annil, onde resplende 

Galgando nuvens de ouro, e brandamente 

Sorrindo á natureza! 

Virgem floresta, que negreja ao longe 

Nas abas da montanha remurmura 

Concertos inefaveis, que repete 

A voz dos echos na amplidão dos ermos. 

Aves, insectos, virações, arroios, 

Tudo palpita, tudo canta a aurora, 

oigitized by Google 



:FOLHAS DO OUTONO 

A aurora, que resplende no horisonte 

Entre nuvens cheirosas, que lhe envião 

Rorejadas das lagrimas da noite, 

Como um tributo, as flores do deserto. 

Oh! como é grnto, ao pé da moliana, 

Lá onde a fonte murmurando corre 

Pela relva mimosa, que verdeja 

Na vargem solitaria, 

Como é grato, vibrando a pobre lyra, 

Cantar co'a natureza, unir meus hymnos 

Ao ciciar da brisa nas folhagens, 

Ao gorgeio das aves na floresta, 

Ao canto alegre, que na aldeia solta 

Saudando a aurora o gallo do camponio. 

Como é bello e sublime em tarde estiva., 

Quando o sol já descamba no occidente, 

Dourando as grimpas de elevado serro, 
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O quadro arroubador, que me apresentão, 

Móntes e valles, campos e florestas 

De minha cara, suspirada aldeia ! ... 

Oh ! como encanta nessas breves horas, 

Quando já niveas graças, rouxas pombas, 

Azues araras, verdes maitacas · 

Da mata escura procurando a sombra, 

Caladas vão sulcando em manso adejo 

Do ar sereno as ondas perfumadas, 

Quando já desses páramos sem termo, 

Dessas vastas planuras verdejantes, 

Que vão perder-se ao longe no horisonte, 

Oceano tranquillo, onde só reina 

Silencio, solidão, immensidade ... , 

Pela gramma florida margeando 

Lagoas côr do céo, entre palmeiras, 

Que embala a viração, garbosa ema, 

Rainha das campinas, 

Com passo magestoso e altivo collo 

Livremente passeia. 
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E nessas brandas horas 

Ouve-se a voz da jurity, que geme 

Sosinha e triste á sombra da espessura, 

E a fonte a suspirar, e aquelle canto 

Vago e saudoso, de sentidos quebros, 

Qu(docemente o sabiá modula 

Do ipé frondoso na mais alta rama; 

- Depois tudo calou ... vem o crepusculo, 

E ao mugido das vaccas, aos rumores 

Longinquos das cascatas, ao balido 

_Das ovelhas do valle vem mesclar-se 

O lento som do bronze piedoso 

Chamando á prece o morador dos campos. 

E quando a noite vem sobre os desertos 

Calada desdobrando o manto escuro, 

Quando o orvalho do céo cae rociando 

A rouxa flor do manacá no bosque, 

Quando tudo repousa, como é doce 

Dormir ao som do arroio, que trepida 

-251 

oigitized by Google 



252 FOLHAS DO OUTONO 

Junto do umbral á sombra do jambeiro, 

Ouvindo o écho das singelas tróvas, 

Que alegre canta o camponez ditoso! 

O' minha aldeia tão serena e bella 

Com tua pobre, mas risonha, ermida, 

Alvas pombas do lar, rolas do bosque, 

Que arrulando brincaes na mesma relva 

Desse adro f éliz, ó minha aldeia, 

Doce abrigo de paz, minha saudade, 

Permitta o céo, que breve torne a ver-vos, 

Sim ver-vos para nunca mais 'deixar-vos. 
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O sol á prumo abrasadores raios 

Despeja do zenith : - pelas campinas 

Amplas, viçosas, que lá vão perder-se 

No puro azul da extrema do horizonte, 

Não canta um passarinho, e nem a brisa 

Os leques da palmeira embala ao menos. 

Detem-te, ó caminhante; vem sentar-te 

Vem repousar teu corpo affadigado 

A' sombra deste mato, entre as ruínas, 

Que o tope alastram deste linclo outeiro. 

Santo A11gelo aqui fói, aqui ergueu-se 

Formosa e florescente em outras éras 

Aldeia guarany, hoje tapéra, 

Hoje saudade só, hoje chorando 

Na voz dos ventos, no piar fnuereo 

Dos passaros da noite. 
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Por cima desses troncos, que a rodeião, 

lmmovel, taciturna, negrejante, 

Qual escura cabeça, que levanta 

Pbantasma sepulchral, vêde a fachada 

De um templo, que cal1io- resto eloquente, 

Que falla do passado, e nos recorda 

Os filhos de Loiola. 

O tempo, as guerras, 

Dos homens a avidez, e o desamparo 

Derrocaram-no emfim ; hoje dispersos 

Debaixo deste mato estão columnas, 

Restos de altar, estatuas em pedaços 

De custoso lavor, obras formosas 

De esmerado cinzel, ah ! tudo, tudo 

Profanas mãos do impio espedaçárão ! ... 

Olhai além. Cobertos de espinheiros 

Os restos de um portal... Por elle entravão 

Ao som do bronze, ao murmurar das preces 

Finados Guaranys ... Hoje alli dentro 
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Só vejo um matagal, onde calcados 

Aos pés do cervo estalão frios ossos, 

E em vez da prece só mnrmurão ventos, 

E geme da sundau a voz funerea. 

Perdão e paz áquelles, que já dormem 

Dos mortos na mansão o somno eterno ! 

Uma scena porém, que mais afflige, 

Que de pejo e de dor confrange o peito, 

Vem ver, ó caminhante. 

De ti um pio olhar ella reclama. 

Que martyr desgraçado, 

No colmo, que alli está, pobre e sósinho 

Lá dentro encontrarás, sem cor, sem força. 

Mirrado o corpo, do esqueleto imagem, 

Crivado de feridas, · que inda sangrão, 

Entre dores crueis alli suspira 

Immovel, sobre andrajos estendido. 
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A magra mão pedinào com voz debil 

Por compaixão esmola á um sem ventura. 

Quem é elle? ... quem é? ... Oh! caminhante, 

Quanto custa dizei-o! É um guerreiro 

Que por nós combateu-um desses bravos, 

Que primeiro correu contra o inimigo, 

E o sangue derramou, quando em C_asêros 

De gloria se cobrio nosso estandarte. 

Ao troar dos canhões, ao som (las tubas, 

Entre nuvens de pó, onde, quaes raios 

No bulcão da tormenta, lampejavã.o 

A espada, a lança, o fogo das bombardas, 

Elle cahio de balas traspassado. 

Cahio !. .. depois ergueu-se!. .. antes tivesse 

De todo sucumbido ! ... 

Não seria qual é, pobre solàado, 

De todos esquecido ! ... 
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