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GONÇALVES DIAS

GONÇALVES DIAS
I

SUA VIDA

Gonçalves Dias é, no consenso geral da critica, o vulto mais eminente
do lyrisrno romântico no Brasil. Foi
elle, por certo, numa phase typica da
nossa evolução literária, o maior dos
poetas brasileiros. Nenhum melhor que
elle comprehendeu e executou as leis
desse gênero difficilinio de composição
poética
o lyrico. Nos seus inspirados carmes nitidamente se espelha a
sua bella alma de poeta e, com ella, a
sua vida sempre travada de amarguras .
Eis porque os cantos de Gonçalves
Dias, mais que os dos seus compa-

nheiros da, t r í a d e romântica
Magalhães e Porto-Alegre
vivamente
nos falam ao espirito e fortemente nos
tocam o coração.

Antônio Gonçalves Dias nasceu, a
10 de agosto de 1823, em humilde
choupana, no sitio denominado BoaVista, terras de Jatobá, a pequena distancia de Caxias (Maranhão). Foram
seus pães o negociante portuguez
João Manoel Gonçalves Dias e a mestiça Vicencia Mendes Ferreira.
Estava o nosso i l lustre patrício destinado á carreira commercial; tal foi,
porém, o talento precoce que revelara
na escola de primeiras letras, que seu
pae, mudando de intento, eriviou-o
para Coimbra, em cuja Universidade
se formou em philosophia e direito.
De volta á sua província, estavalhe abi reservado um cargo publico

o de procurador-geral. O novo júrisconsulto, entretanto, para dar expansão ao seu gênio poético e seguir as
suas tendências literárias, preferiu
trocar por urna cadeira de Historia o
honroso lugar que, logo após o seu
regresso, lhe offereciam na magistratura do paiz.
Foi ainda em Coimbra que Gonçalves Dias compoz grande parte das
suas poesias lyricas. De volta ao Maranhão, em 1845, na sua viagem pelo
Itapicurú, e em Caxias, escreveu elle
quasi todas as suas Poesias Americanas e a Meditação, - ligeira composição em prosa que, no tom e simplicidade do estylo, muito se assemelha
ás do gênero biblico.
A conselho de amigos, partiu Gonçalves Dias, em 1846, para o Rio de
Janeiro. Ali, fez elle imprimir os seus
Primeiros Cantos, que foram recebidos
com geral applauso, sendo, logo de-

pois, saudado o seu singular talento,
fim Portugal, por Alexandre Herculano. Sem embargo, porém, da celebridade que desta saudação lhe provinha
celebridade ainda augmentada com
a publicação dos seus Segundos Cant,os —, levou Gonçalves Dias, no Rio
de Janeiro, uma vida de privações e
soffrimentos moraes. Mais penosa lhe
fora, ali, a sua situação como homem
de letras desprotegido da fortuna, si
o melhor das suas horas elle o não
empregasse em redigir ou concertar as
discussões das Câmaras, publicadas,
então, ora no Jornal do Commercio,
ora no Correio Mercantil.
A principio, exerceu Gonçalves
Dias o cargo de secretario do Lyceu de
Nictheroy; mas, nesse lugar, o seu
mesquinho ordenado mal lhe chegava
para a subsistência.
Em 1849, foi nomeado professor
de Historia e Latim do Collegio Pe-

dro 11 e, depois, ern 1852, official da
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros,
lugares que, por lhe
proporcionarem melhor retribuição, já
lhe davam para viver com decência e
sustentar farnilia. Encarregado pelo
governo de estudar o estado da instrucção publica em nossas províncias,
fez elle, por esse tempo, uma excursão
ao norte do Império.
Em 1854, foi enviado em commissão á Europa para estudar o estado
da instrucção publica nos paizes mais
adeantados, examinar os archivos e,
nelles, extrahir copias de documentos
relativos á Historia do Brasil.
Em 1860, Gonçalves Dias fez parte
da commissão scientifica enviada ao
Ceará, sendo elle encarregado dos trabalhos ethnographicos e relatórios da
mesma.
Em 1862, partiu gravemente enfermo (tuberculoso; para a Europa,

a ponto de, nos jornaes, pouco depois, se lamentar como íacto averiguado a sua i n o r t e ( l ) . Entretanto, o
poeta, ali, apesar do seu mau estado
de saúde, foi de novo encarregado de
extrahir copias em archivos portuguezes. Aggravando-se-lhe, porém, os padecimentos, regressou da França no
brigue Ville de Boulogne, que naufragou nos baixos dos Astins, já, quasi á
vista daquellas, por elle, tão decantadas palmeiras «onde canta o sabiá»!
E assim, com quasi 41 annos de idade,
a 3 de novembro de 1864, se apagou
para sempre um dos mais belJos talentos do Brasil,
sem que, ao menos, lhe fosse dada a satisfação, ou
consolo, de fechar os olhos na terra
do seu berço ( 2 ) .
d) - Graças a esta falsii noticia, teve Gonçalves Dias u
iueíTavel ventura de se ver gloriíicado ... em vida. Conheoeu
elle, a seu respeito, anteeipadíiraonte, pelo necrológio dos jornaes, o juizo da posteridade, t'. Xotas sttpplevne.iitares.
(2) — Gonçalves Dias, corno se vê de algumas produecões suas, tinha o presentimento de (jue morreria num naufrágio. V. Notas su-pplemeiitcfres.

A vida de Gonçalves Dias, como se
sabe, foi sempre cortada de amarguras.
Já nos seus tempos de estudante, em
Coimbra, após o fallecimento de seu
pae, de cerfo interromperia os estudos,
si amigos seus do Maranhão generosamente o não amparassem com auxílios pecuniários. Aqui, no Brasil, a
existência lhe não correu menos despeada de difficuldades financeiras.
Tanto assim, que elle, ao ver-se desprotegido na sua desventura, não obstante poder julgar-se muito feliz pelo
seu. talento peregrino, cada ve/> mais se
retrahia e afastava do convívio social.
Elle próprio o declara no prefacio dos
seus Primeiros Cantos. Vejamos, como
documento psychologico e literário,
apenas este excerpto :
, «Com a. vida isolada que vivo, góslo do
afastar os olhos de sobre a nossa arena pó-

litica para ler em minha alma, reduzindo á
linguagem harmoniosa e cadente o pensamento
que me vem de improviso, e as idéas que em
rnim desperta a vista de uma paizagem ou do
oceano — o aspecto, emfim, da natureza. Ca
sar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento, — a idéa com
a paixão, — colorir tudo isto com a imaginação, — fundir tudo isto com o sentimento
da religião e da divindade, — eis a Poesia, a Poesia grande e santa, — a Poesia como eu
a comprehendo sem a poder traduzir.»

Realmente, quasi todos os cantos
de Gonçalves Dias são expansões lyricas propriamente ditas. Portanto,
não são insinceros ou fingidos; não
são meros productos artificiaes de
uma imaginação ociosa. Pelo contrario, trazem todos o cunho de uma inspiração verdadeira. Vemos, por elles,
que o poeta se abysmou na contemplação da natureza e que lealmente nos
conta as suas impressões estheticas.
E já não é pouco...
Como as de Magalhães, as poesias
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de Gonçalves Dias são, no fundo, elegíacas; distinguem-se, porém, daquellas por uma circumstancia caracter"istica: nellas, a imaginação e o
sentimento occupam mais lugar que
a reflexão ou o raciocínio.
Gonçalves Dias cantou, também, o
amor,; as suas alegrias e os seus sofírimeritos,
soffrimentos que elle,
tantas vezes, experimentou. Sim: também cantou o amor, - - mas sem a leviandade e desenvoltura de Anacreonte, ou sem a ingenuidade e ternura
convencionaes dos pastores da Arcadia... Deveras, cantou o amor, mas...
de uma maneira seria, elevada, ideal,
e não com o fervor impulsivo de
certos meridionaes... Sirva de exemplo o seu -- Si se morre de amor...,peça poética digna de Schiller.
Embora, nos versos e estrophes,
rompesse de todo com a tradição clássica, nem por isso Gonçalves Dias dei-.
11

x o ii de distinguir-se quanto á fôrma:
a sua versificação é fluente; a sua dicção, harmoniosa; os seus rythinos,
antes de tudo, musicaes. Haverá] em
lingua portugueza, algo de mais melodioso e encantador que as suas/ poesias
Seus olhos e Olhos verdes?
Cremos que não.
Gonçalves Dias provou, jainda,
quanto era senhor do idioma luso nas
Sextilhas de Frei Ântão. Ahi, imitou
muito bem o phrasear clássico do século XVI. O seu lugar distincto na lyrica brasileira, porém, elle bem o
mereceu e conquistou com as Poesias Americanas. Entretanto, nem estas, nem aquellas, por intencionaes,
nos deixam conhecer a alma do excelso poeta, - - alma que melhor se retrata
na polyanthéa deste iivrinho. Ahi encontraremos, em suggestivas producções, melhor do que numa biographia,
urn transurnpto perfeito da sua vida.
12
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Em 1846, como dissemos, publicou
Gonçalves Dias, no Rio de Jrfneiro, os
seus Primeiros Cantos. A estes versos,
repassados de suavissima e terna melancolia, succederarn os Segundos
(1848) e os Últimos Cantos (1851).
Em 1857, confiou elle aos prelos o
Diccionario da lingua Tupy e os quatro primeiros cantos de uma epopéa
americana - - Os Tymbiras. Escreveu,
também, quatro dramas: Patkul, Leonor de Mendonça, Beatriz Cenci e
Boabdil, ern prosa. Na Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro acham-se registradas Memórias suas de elevado merecimento.

Avantajam-se, dentre ellas, pela importância dos assumptos e mestria/da/
execução, as intituladas - - As Amazo-l
'tuas e O Brasil e a 'Oceania, reproduzidas nas suas Obras Posthnftnas.
Dois trabalhos interessantíssimo
Para as produccões poeticaá que
em seguida transcrevemos - valiosos
documentos psychologicos
- chamamos a attenção dos nossos joveps leitores.
SEUS OLHOS

Seus olhos tão negros,, tão bellos, tão puros.
De vivo luzir,
Estrellas incertas, que as águas dormentes
Do mar vão ferir,
Seus olhos tão negros, tão bellos, tão puros,
Têm meiga expressão,
Mais doce que a brisa, - - mais doce que o
[pauta
De noite cantando, — mais doce que a flauta
Quebrando a sói dão.
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Seus olhos tão negros, tão bellos, tão puros,
De vivo luzir,
?ão meigos infantes, gentis, engraçados,
Brincando a sorrir.
São fpeigos infantes, brincando, saltando
Em jogo infantil,
Inquietos, travessos: - causando tormento,
Com beijos nos pagam a dor de um momento,
Com modo' gentil.
Seus olhos tão negros, tão bellos, tão puros,
Assim é que são;
Ás vezes luzindo, serenos, tranquillos,
Ás vezes vulcão!
ÁS vezes, oh ! sim, derramam tão fraco,
Tão frouxo brilhar,
Que a mim me parece que o ar lhes fallece,
E os olhxfe tão meigos, que o pranto hurne[dece,
Me fazem chorar.
Assim lindo infante, que dorme tranquülo,
Desperta a chorar,
E mudo e sisudo, scismarido mil coisas,
Não pensa
a pensar.
15

.\;is almas l ao p u r a s da v i r g e m , do i n f a - n l e .
As vezes do céo
Cáe doce h a r m o n i a d ' n m a Harpa celeste,
Um vago desejo; e a mente se veste
De p r a n t o co urn véo.
/
Qner sejam saudades, quer sejam des,éjos
Da pátria melhor,
li u amo seus olhos que choram sen} causa,
Um pranto sem dor.
K n amo 'seus olhos, tão negros, tão puros,
De vivo íulgor ;
Seus olhos que exprimem tão doce harmonia,
Que f a l a m de amores com tanta poesia,
Cnni tanto pudor.
Seus olhos tão negros, tão bellos, tão puros.
Assim é q u e são;
J')u : amo esses olhos <|ue faJani de amores
Com t a n t a paixão.

OLHOS V K H D E S
filies verdes são:
"E têm por usança
Na cor — esperança,
E nas oteas — nüo.
OA MO ES.

São uns olhos verdes, verdes,
Uns olhos de verde-mar,
Quando o tempo vae bonança;
Uns olhos cor de esperança,
Uns olhos por que morri;
Que, ai de mi!
Nem já sei q u a l fiquei sendo
Depois que os vi !
Como duas esmeraldas,
Iguaes na fôrma e na cor,
Têm luz mais branda e mais forte:
Diz uma - vida-; outra - - morte;
Uma - loucura; outra - - amor.
Mas, ai de mi !
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi !
São verdes da cor do prado,
Exprimem qualquer paixão,
Tão facilmente se i n f l a m m a m ,
17

Tão meigamente derramam
Fogo e luz do coração;
Mas, ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi !
São
Que
Não
Mas
Mas

uns olhos verdes, verdes
podem também brilhar;
são de um verde embaçado,
verdes da cor do prado,
verdes da cor do mar.
Mas, ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi!
Como se lê num espelho
Pude ler nos olhos seus !
Os olhos mostram a alma. Que as ondas postas em calma
Também reflectem os céos;
Mas, ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendu
Depois que os v i !
Dizei vós, ó meus amigos,
Se vos perguntam por mi,
Que eu vivo só da lembrança
De uns olhos cor de esperança.
18

De uns olhos verdes que vi !
Que, ai de mi !
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi !
Dizei vós : - Triste do bardo
Deixou-se de amor finar!
Viu uns olhos verdes, verdes,
Uns olhos da cor do mar :
Eram verdes sem esp'rança,
Davam amor sem amar!
Dizei-o vós, meus amigos,
Que, ai de m i !
Não pertenço mais á vida
Depois que os v i !

O BAILE

As salas vão-se enchendo, as luzes brilham
Nos prismas de crystal repercutidas,
Emquanto as flores
Dos hufeles nas jarras coloridas
Acres odores
Soltam; ao mar de luzes misturando
D'innocente perfume outro mar brando,
Com. requebros de amor gentis donzellas,

Em riso e festa,
Medindo os passos
Aos sons da orchestra
Pendem dos braços
Do namorado, lépido galan !
Esta, r i s o n l i a , aquella. perisativa.
Outra menos esquiva,
A t t e n t a ás vozes, que o prazer lhe entranham,
E á phrase corte z ã.
Que lhe entorna, a lisonja nos ouvidos:
Vão descuidosas,
Nos lahios risos,
Nas faces rosas,
Dando fé a protestos fementidos.
Triumpho ás beilas ! O prazer começa :
Correm nas taças vinhos espumosos,
Gratos licores ;
Tangida pela mão dos Trovadores,
Desfaz-se a lyra, em sons melodiosos,
Em cântico de amores.
Soltam mais viva luz as brancas velas,
Melhor perfume as flores.
Activa-se o prazer; triuinpho ás beilas!
A q u i , ali, atem, mil rostos meigos,
Da valsa, ao gyro rápido se mostram,
20

De gemmas e n n a s l r a d o s os c a b e l l o s ;
E o peilo que a n h e l a n t e
Palpita entumecido
.Xás ondas de prazer ebrifeslante;
Dum leve colorido
Banha, o semblante,
Que mais e mais co'a noite se enrubece:
Triumplio ás beilas! O prazer reeresce!
Perdido, em tanto, neste mar de luzes,
Mar de amor, de perfumes, que me inunda,
Contemplo indifferente
Quanto em redor diviso:
E entre tanto ruído e tanta gente,
Nem um sorriso
Verdadeiro, iiinocente-!
Nem um sincero raio de alegria,
Nem um peito contente
Neste mar de perfumes e harmonia l
Então, digo entre mim :
Talvez aquella,
Que tem melhores cores,
Que mais leda se mostra,
Que mais feliz no gesto se revela,
Sente m a i s f i n a s dores;
O intimo desgosto,
A febre que a devora
Lhe dá calor ao rosto,
21

de

E no silencio chora,
ia afflicção devoradora.

Uma tristexa funda, itiexprimivel,
O coração me anceia;
li triste e solitário num recanto,
Nunca mais solitário, nem mais triste
Do que entre a multidão que me rodeia,
Não encontro maior, mais doce encanto
Que deixar-me arrastar por urna idéa,
Que me avassalla a mente.
Que me importa esta gente,
Estes rostos que vejo e não conheço,
E o riso a que mil outros dão apreço ?
Esta fingida alegria,
Esta ventura que mente,
Que será dellas ao romper do dia?
Destas virgens louças, as mais mimosas
Mortas serão, talvez, antes que murchem
Do branco rosto as encarnadas rosas!
Grinaldas festivaes, que a morte espalha
No lugubre terreiro;
O pó as enxovalha,
Murchas aos pés do esquálido coveiro!

22

SAUDADES
(A minha Irmã)

I

Eras criança ainda; mas teu rosto
De ver-me ao lado teu se espanejava
A luz fugaz de um infantil sorriso!
Eras criança ainda; mas teus olhos
De uma brandura angélica, indizivel,
De sympathicas lagrimas turbavam-se
Ao ver-me o aspecto merencorio e triste ;
E amigo refrigerio me sopravam,
Um balsamo divino sobre as chagas
Do coração, que a dor me espeda,çava !
A luz de uma razão que desabrocha,
As leves graças, que a innocencia adornam.
Os infantis requebros, as meiguices
De uma alma ingênua e pura - em ti bri[Ihavam.
Eu, gasto pela dor antes do tempo,
Conhecendo por ti o que era a infância,
Remoçava de ver teu rosto bello.
Pouco era vel-o ! - em ti me transformava;
Bebendo a tua vida em longos tragos,
Todo o teu ser ern mim se transfundia :
Meu era o teu viver, sem que o soubesses,

Tua innocencia, fuás graças m i n h a s :
Não, não era ditoso em taes momentos,
Mas, de que era infeli/ me deslembrava.!
E linhas sobre mim poder immenso,
indizivel condão, e u não sabias !
Assim da tarde a brisa corre á terra,
Ernbalsarnando o ar e o roo de aromas:
Enreda-se entre flores suspirosa,
(!eme entre as flores que o Lua.r prateia,
E não sa.be, e não vê, quantos queixumes
Apaga í - quantas magoas a l l i v i a !
Assim, durante a noite, o passarinho
Em moita, de jasmins derrama ocrulto
Mereneorias canções nos mansos ai'es ;
E não sabe, o feli/c, de quantos olhos
Tristes, ruas doces lagrimas, arranca !
II

Perderam-te os meus olhos um m o m e n t o !
E na volta o meu rosto transtornado,
As vestes lutuosas, que eu trajava,
O mudo, amargo pranto que eu vertia,
A.nnunrio triste foi de uma desdita,
Q u a l jamais sen t i r a s : teus tenros a n n o s
Poupa rã m-te essa dor, que não tem nome,
De q u a n d o sobre as hordas de um sepulcro
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A n r e i a um filho, e nas feições queridas
Dum pae, dum conselheiro, dum amigo
O sei Io eterno vae gravando a morte!
E s c u t e i suas u l t i m a s palavras,
Ilepassado de d o r !
p i n t o ao sou l e i t o .
De joelhos, em l a g r i m a s banhado,
líecebi os seus últimos suspiros.
E a l u'/, f u n e r e a e triste que lançaram
.Seus olhos t u r v o s , ao p a r t i r da vida,
De p a l l i d o c l a r ã o cobriu meu rosto,
.iVo meu amargo pranto reflecthido
(.) cansado porvir que me aguardava.!
Tu nada viste, não; mas só de vêr-me,
Flor ([lie sorrias ao nascer da aurora
:\'o denso musgo dos teus verdes annos,
A procella imminente presentiste,
Curvaste o leve h a s t i l , e sobre a terra
Da noite o p u r o a l j ô f a r derramaste.
III

( ) e n r a n l o se q u e b r a rã ! Duros fados
I n d a o u t r a vê/ de li me separavam.
Assim dois ramos verdes j u n t o s crescem
.\iini mesmo t r o n c o ; mas, se o r a i o os toe,
Lascado o m a i s robusto cáe sem graça
De rojo sol>ro o chão, emquanfo u outro
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Da primavera as galas pavoneia!
Já não ha quem de novo unil-os possa,
Quem os force a vingar e a florir juntos !
Parti, dizendo adeus á minha infância,
Aos sítios que eu amei, aos rostos caros,
Que eu já no berço conheci, - - áqueíles
De quem, maugrado a ausência, o tempo, a
[morte
E a incerteza cruel do meu destino,
Não rne posso lembrar sem ter saudades,
Sem que aos meus olhos lagrimas despontem.
Parti! sulquei as vagas do oceano ;
Nas horas melancólicas da tarde,
Volvendo atrás o coração e o rosto,
Onde o sol, onde a esp'rança me ficava.
Misturei meus tristíssimos gemidos
Aos sibilos dos ventos nas enxárcias !
Revolvido e cavado, o negro abysrno,
Rugia indomito a meus pés : sorvia
No fragor da procella os meus soluços.
Vago triste e sozinho sobre os mares,
- Dizia eu entre mim - - na companhia
De crestados, de rispid.os rnarujos,
Mais duros que o seu concavo madeiro !
Ave educada nas floridas selvas,
Vim da praia beijar a fina areia.
Subitaneo tufão arrebatou-me,
26

Perdi a verde relva, o brando ninho,
Nem jamais casarei doces gorgeios
Ao saudoso rugir dos meus palrnares;
Porém a branca angélica mimosa,
Com seu candôr enamorando as águas,
Floresce ás margens do meu pátrio rio.
IV

Largo espaço de terras estrangeiras
E de climas inhospitos e duros
lnterpo/-se entre nós!
Ao ver nublado
Um céo de inverno e as arvores sem folhas,
De neve as altas serras branqueadas,
E entre esta natureza fria e morta
A espaços derramadas pelos valles,
Triste oliveira, ou fúnebre cypreste,
O coração se me apertou no peito.
Arrasados de lagrimas os olhos,
Segui no pensamento as andorinhas,
Nos invejados vôos!
Procuravam,
Corno eu, também, nos sonhos que mentiam,
A terra que um sol cálido vigora,
E em frouxa languidez extende os nervos.
Pátria.da luz, das flores! - - Nunca eu veja
O sol, que adoro tanto, ir afundar-se
Nestes da Europa revoltosos mares;
27

Nem tibia l u a , envolta cm n u v e n s densas,
Luzindo m o r t u a r i a sobro os campos
De frios snes queimados.
Ai! d i z i a ,
Ai daquelle que um fado aventureiro.
Qual destroço de mísero naufrágio,
A longínqua e remota plaga arroja !
Ai daquelle que em terras estrangeiras
Corta nas azas do desejo o espaço,
E m q u a n t o a realidade o vexa entorno
E oppress.0 o coração de dor estala !
Onde a pedra, onde o seio em que descanse?
Que arbusto ha de prestar-lhe grata sombra
E olentes flores derramar co'a brisa
Na fronte encandecida? Peregrino,
Em toda a parte forasteiro o chamam !
Insensível á dor, na sua marcha,
Não, não attende ao termo da jornada;
Mas volta atrás o rosto,
e,entre as sombras
Confusas do horizonte
enxerga apenas
O débil fio da esperança teso,
.E da i n g r a t a d i s t a n c i a adelgaçado !
l.1! todavia a m e i ! Pude um momento
Ver de perto a doce imagem debruçada
Nas águas do Mondego, •- ouvir-lhe um t e r n o
Suspiro do imo peito, mais ameno,
Mais saudoso que as auras encantadas,
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Que entre os seus salgueiraes moram lo[quaces!
Foi um momento só! - • Talvez agora
Nas mesmas águas se repete a imagem
Dos meus sonhos de então ! - Talvez a brisa,
Nas folhas dos salgueiros murmurando,
Meu nome junto ao seu repete aos ecos,
Que eu, triste e longe delia, escuto ainda!
Sim, amei; fosse embora um só momento!
Meu sangue, requeimado ao sol dos trópicos,
Em vivas labaredas conflagrou-se.
Feliz naquelle incêndio ardeu minha alma,
Um anno, talvez mais! Qual foi primeiro
A soltar, a romper tão doces laços,
Não pudera dizel-o, em que o quizesse.
Tão louco estava então, - - dores tão cruas,
Magoas tantas depois me acabrunharam,
Que desse meu passado extincto a idéa
Deixou-me apenas um soffrer confuso,
Como quem de um mau sonho se recorda!
Assim, depois de arder um denso bosque,
Dos ventos á mercê revoa a cinza
Num páramo deserto! Nada resta;
Nem sequer a vereda solitária,
A cuja extremidade o amor velava!

v
Rotos na, infância os laços de f a m í l i a ,
Os fados me vedavam reatal-os,
Ver a meu lado urna consorte amada,
Rever-me na affeição dos filhos caros,
Viver nelles, curar do seu futuro
E neste empenho consumir meus dias;
Mas, ao menos, pensava, - - ser-me-á dado
Animar e suster nos meus joelhos
Da minha irmã querida a tenra prole,
Inclinal-a á piedade, e, ao relatar-lhe
Os successos da minha vida errante,
Inocular-lhe o dom fatal das lagrimas!
Essa mesma esperança não me illude ;
Ave educada nas floridas selvas,
Um tufão me expelliu do pátrio ninho.
As tardes dos meus dias borrascosos
Não terei de passar, sentado á porta
Do abrigo de meus pães, -- nem longe delle,
Verei tranquillo approximar-se o inverno.
E o pôr-do-sol dos meus cansados annos !
SE SE MOREE DE AMOR...

Se se morre de amor ! • - Não, não se morre,
Quando é fascinação que nos surprende

De ruidoso saráu entre os festejos;
Quando luzes, calor, orchestra e flores
Assomos de prazer nos raiam n'alma,
Que embellezada, e solta em tal ambiente
No que ouve, e rio que vê prazer alcança!
Syrnpathicas feições, cintura breve.
Graciosa postura, porte airoso,
(Jma fita, uma flor entre os cabellos, •
Um quê mal definido, acaso podem
Num engano cTamor arrebatar-nos.
Mas isso amor não é ;• isso é delírio,
Devaneio, illusão, que se esvaéce
Ao som final da orchestra, ao derradeiro
Clarão que as luzes no morrer despedem;
Se outro nome lhe dão, se amor o chamam,
D'amor igual ninguém succumbe á perda.
Arnor é vida; é ter constantemente
Alma, sentidos, coração -- abertos
Ao grande, ao bello; é ser capaz d'extremos,
D'altas virtudes, 'té capaz de crimes!
Coinpr'hender o infinito, a irnmensidade,
E a natureza, e Deus; gostar dos campos:
D'aves, flores, murmúrios solitários;
Buscar tristeza, a soledade, o ermo,
E ter o coração em riso e festa;
E á branda festa, ao riso da nossa alma

IMPRENSA NA01ONAL
Biblilteca do S e r v i ç o
Fontes de pranto intercalar sem custo;
Conhecer o prazer e a. desventura
No mesmo tempo, e ser no mesmo ponto
O ditoso, o miserrimo dos entes:
Isso é amor, e desse amor se morre!
Amar, e não saber, não ter coragem
Para dizer que amor que em nós sentimos;
Temer qu'olhos profanos nos devassem
O templo, onde a melhor porção da vida
Se concentra; onde aváros recatamos
Essa fonte de amor, esses thesouros
Inesgotáveis, d'illusões floridas;
Sentir, sem que se veja, a quem se adora,
Compr'hender, sern lhe ouvir, seus pensa[mentos,
Seguil-a, sem poder fitar seus olhos,
Amal-a, sem ousar dizer que amamos,
E, temendo roçar os seus vestidos,
Arder por afogal-a em mil abraços:
Isso é amor, e desse amor se morre!
Se tal paixão, porém, emfim transborda.
Se tem na terra o galardão devido
Em reciproco aifecto; e, unidas numa,
Dois seres, duas vidas se procuram,
Entendem1-se, confundem-se e penetram
Juntas — em puro céo d'êxtasis puros:
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Se logo a mão do fado as torna estranhas,
Se os duplica e separa, quando unidos
'A mesma vida circulava em ambos ;
Que será do que fica, e do que longe
Serve ás borrascas de ludibrio e escarneo ?
Pôde o raio num pincaro cahindo,
Tornal-o dois, e o mar correr entre ambos;
Pôde rachar o tronco levantado
K dois cimos depois verem-se erguidos,
Signaes mostrando da allianca antiga;
Dois corações, porém, que juntos batem,
Que juntos vivem, — se os separam, morrem;
Ou se entre o próprio estrago inda vegetam,
Se apparencia de vida, em mal, conservam,
Ancias cruas resumem do proscripto,
Que busca achar no berço a sepultura!
Esse, que sobrevive á própria ruina,
Ao seu viver do coração, - ás gratas
Illusões, quando em leito solitário,
Entre as sombras da noite, em larga insomnia,
Devaneiando, a futurar venturas,
Mostra-se e brinca a appetecida imagem ;
Esse, que a dor tamanha não succurnbe,
Inveja a quem na sepultura encontra
Dos inales seus n desejado l ermo!

A NOITE
Noite, melhor que o dia, quem nào te atoa!
Quem não vive mais brando em teu regaço !
P1L1NTO.

Então pa.rere que mais pura, a brisa
Corre. — que então mais funda e leve a fonte
Mana,, - e que os sons então mais doce e
[triste
Da musica se espargem.

Eu arno a noite solitária e muda,
Quando no vasto céo- fitando os olhos,
Além do escuro, que lhe tinge a face,
Alcanço deslumbrado
Milhões de soes a divagar no espaço,
Como em salas de esplendido banquete
Mil tochas aromaticas ardendo
Entre nuvens d'incenso!

O peito aspira sôfrego ar de vida,
Que da terra não é; qual flor nocturna.
Que bebe orvalho, elle se embebe e ensopa
Em êxtasis de amor:
Mais direitas então, mais puras devem.
Calada a natureza, a terra e os homens,
Subir as orações aos pés do Eterno
Para afagar-lhe o throno!

liu amo a noite taciturna e q u e d a !
Amo a doce mudez que ei Ia derrama,
K a fresca aragem pelas densas folhas
iJo bosque murmurando :
Então, maugrado o véo que envolve a terra,
A vista do que vela enxerga mundos,
E, apesar do silencio, o ouvido escuta
Notas de ethereas harpas.

Assim é que no templo magestoso
Rebôa pela nave o som mais alto,
Quando o sacro instrumento quebra a augusta
Mudez do santuário ;
Assim é que o incenso mais direito
Se eleva na capella que o resguarda,
R na chave da abobada topando,
Como um docél, se expraia.

Ku amo a noite taciturna e queda!
Então parece que da vida as fontes
Mais fáceis correm, mais sonoras soam.
Mais fundas se abíem;

li u amo a. noite solitária e muda,
('orno formosa dona em regios paços,
Trajando ao mesmo tempo luto e galas,
Majestosa e sentida ;
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Se no dó attentaes. de que se enluta,
Certo sentis pesar d p a ver tão triste:
Se o rosto lhe fitaes, sentis deleite
Df a. vê i1 tão bellfi e grave!
Considerue, porém, o nobre aspecto,
E o porte, e o garho senhòril e altivo,
R as falas pcracas, e o olhar sob'rano,
E a fonte levantada:
No silencio que a veste, adorna e honra,
Conhecendo, por fim, quanto cila é grande,
Com voz humilde a sandareis rainha
Curvado e respeitoso.
Eu amo a noite solitária e muda,
Quando, bem como em salas de banquete
Mil tochas aromaticas ardendo,
Giram íúlgidos astros!
Eu amo o leve odor que ella diffunde,
E o rorante frescor cahindo em per'las,
E a inagica mudez que tanto fala,
E as sombras transparentes!
Oh! quando sobre a terra ella se extende,
Corno em praia arenosa mansa vaga;
Ou quando, como a flor dentre o seu musgo,
A aurora desabrocha :
Mais forte e pura a voz humana soa,

E mais se accórda ao hymno harmonioso,
Que a natureza sem cessar repete,
E Deus gostoso escuta.
ADEUS!
Aos meus amigos do Maranhão

Meus amigos, adeus ! Já rio horizonte
O fulgor da manhã se enlpurpurece:
É puro e branco o céo, - - as ondas mansas,
- Favorável a brisa; - - irei de novo
Sorver o ar puríssimo das ondas,
E na vasta amplidão dos céos e mares
De vago imaginar embriagar-me!
Meus amigos, adeus!
Verei fulgirido
A lua em campo azul, e o sol no occaso
Tingir de fogo a implacidez das agoas;
Verei hórridas trevas lento e lento
Descerem, como um crepe funerário
Em negro esquife, onde repoisa a morte;
Verei a tempestade quando alarga
As negras azas de hulcões, e as 'vagas
Soberbas encastella, esporeando
O curvo bojo de ligeiro barco,
Que geme, e ruge, e ernpina-se insoffrido
Galgando os escarcéos, - - bem larga esteira
De phosphoro e de luz trás si deixando:
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Generoso corsel, que sente as cruzes
Agudas de teimosos acicates
Lacerarem-lhe rábidas o ventre.
Inda uma vez, adeus! Curtos instantes
De ineffavel prazer - - horas bem curtas
De ventura e de paz fruí comvosco:
Oásis que encontrei no meu deserto,
Tépido valle entre fragosas serras
Virente derramado, foi a quadra
Da minha vida, que passei comvosco.
Aqui, de quanto amei, do que hei soffrido,
De tudo quanto almejo, espero, ou temo
Deslembrado v i v i ! - - Oh! quem me dera
Que entre vós outros me alvejasse á fronte,
E que eu morresse entre vós ! Mas força oc[culta,
Irresistível, me persegue e inipelle,
Qual folha instável em veritoso estio
Do vento ao sopro a esvoaçar sem custq;
Assim vou eu sem tino,
aqui pegadas ,
Mal firmes assentando,
além pedaços
De mim mesmo deixando. Na floresta
U lasso viandante extraviado
Por todo o verde bosque extende os olhos,
E cansado esmorece, - cáe, medita,
Respira mais de espaço, cobra alento,
E nas soidões de novo eil-o se entranha.

Vestígios mal seguros sopra o vento,
Ou nivella-os a chuva, ou rei vá os cohrc:
Talvez que folhas ásperas -de arbusto
Mordam vellos da túnica, e denotem
. Duvida o viajor, que os vê com pasmo)
Que e r r a n t e c a n u i i l i c i r o a.li passasse.
l1' eu p a r t i ! ••- Não chorei, que do meu pranto
A larga fonte jaz de ha muito exhausta;
Ha muito que os meus olhos rirão gotejam
O repassado f ei d'acre amargura;
E o pranto no ineu peito represado
Em cinza o coração me ha convertido.
Ê assim que um vulcão se torna fonte
De lympha amarga e quente ; e a fonte em
[ermo.
Onde não crescem perfumadas flores,
Nem tenras aves seus gorgeios soltam,
•Nem triste viajor encontra abrigo.
Kasgado o coração de pena acerba,
T: '^nsído de afflicções, cheio de mágoa,
Miserando parti! tal, quando réprobo,
Adão, cobrindo os olhos co'as mãos ambas,
Em meio á sua dor só descobria
Do Archanjo os candissimos vestidos,,
E os lampejos da espada fulminante,
Que o Éden tão mimoso lhe vedava!

Porém, quando algum dia n colorido
Das vivas illusões que inda conservo,
Sem força esmorecer, e as tão viçosas
Esp'ranç.as, que eu educo, se afundarem
Em mar de desenganos, - - a desgraça
Do naufrágio da vida ha de arrojar-me
A praia tão querida, que ora deixo.
Tal parte o desterrado: um dia, as J vagas
Hão de os seus restos rejeitar na praia,
Donde tão novo se partira, e onde
Procura a cinza fria achar jazigo.

QUADRAS DA

MINHA

VIDA

Sol chi nou lasoia ereditá cFaffetii
Poça gloria ha- dell'urnít.
FQSCOtO.

l

Houve tempo em que os meus olhos
Gostavam do sol brilhante,
E do negro véo da noite,
E da aurora scintiílante.
Gostavam da branca nuvem
Em céo de azul espraiada,
Do terno gemer da fonte
Sobre pedras despenhada.
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'Gostavam das vivas cores
De bella flor vicejante,
E da voz immensa e forte
Do verde bosque ondeante.
Inteira a natureza me sorria!
A. luz brilhante, o sussurrar da brisa,
O verde bosque, o rosiclér d'aurora,
Estrellas, céos, e mar, e sol, e terra,
D'esperança e d'amor minha alma ardente,
De luz e de calor meu peito enchiam.
Inteira a natureza parecia
Meus mais fundos, mais Íntimos desejos
Perscrutar e cumprir; - - almo sorriso
Parecia enfeitar co'os seus encantos,
Com todo o seu amor compor, doiral-o,
Porque os meus olhos deslumbrados vis[sem-no,
Porque minha alma de o sentir folgasse.
Oh ! quadra tão feliz ! - - Se ouvia a brisa
Nas folhas sussurrando, o som das agoas,
Dos bosques o rugir; - - se os desejava,'
- O bosque, a brisa, a folha, o trepidante
Das agoas murmurar, prestes, ouvia.
Se o sol doirava os céos, se a lua casta,
Se as tímidas estrellas scintillavam,
Se a .flor desabrochava envolta em musgo,
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- Era a flor que eu amava, — eram estrella?
Meus amores somente, o sol brilhante,
A lua merencória - - qs meus amores!
Oh! quadra tão feliz! doce harmonia,
Accôrdo extremo de vonta.de e força,
Que atava minha vida á natureza!
E lia era para mim bem como a esposa
Recem-casada, pudica sorrindo;
Alma de noiva - - coração de virgem,
Que a minha vida inteira abrilhantava.!
Quando um desejo me brotava n'alma,
'El!a o desejo meu satisfazia;
E o quer que ella fizesse ou me dissesse,
Esse era o meu desejo, essa a voz minha,
Esse era o meu sentir do fundo d'alma,
Expresso pela voz que eu mais amava.
U

Agora a flor que m'importa,
Ou a brisa, perfumada.,
Ou o som d'amiga fonte
Sobre pedras despenhada?
Que m'importa a voz confusa
Do bosque verde-frondoso,
Que m'importa a branca lua,
Que m'importa o sol formoso'?
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Que m'importa a nova aurora,
Quando se pinta no céo;
Que m'importa a feia noite,
Quando desdobra o seu véo?
Essas scenas, que amei, já me não causam
Nem dor e nem. prazer ! - - Indifferente,
Minha alma um só desejo não concebe,
Nem vontade já tem!... Oh ! Deus ! quem pôde
Do meu imaginar as puras azas
Cercear, desprender-lhe as niveas plumas,
B.ojal-as sobre o pó, calcal-as tristes?
Perante a creação tão vasta e bella
Minha alma é como a flor que pende murcha;
Ê qual profundo abysmo : — embalde estrellas
Brilham no azul dos céos, embalde a noite
Extende sobre a terra o negro manto:
Não pôde a luz chegar ao fundo abysmo,
Nem pôde a noite ennegrecer-lhe a face;
Não pôde a luz á flor prestar mais brilho,
Nem viço e nem frescor prestar-lhe a noite.
III

Houve tempo em que os meus olhos
Se extasiavam de ver
Ágil donzella formosa
Por entre flores correr.
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Gostavam de um gesto brando,
Que revelasse pudor;
Gostavam de uns olhos negros,
Que rutilassem de amor.
E gostavam meus ouvidos
De uma voz - - toda harmonia
- Quer pesares exprimisse,
Quer exprimisse alegria.
Era um prazer, que eu tinha, ver a virgem
índolente ou fugaz - - alegre ou triste,
Da vida a estreita senda desflorando
Com pé ligeiro e animo tranquillo:
Impróvída e brilhante parecendo
Seus dias desfolhar, uns após outros,
Como folhas de rosa; - - e no futuro Ver luzir-lhe somente a luz da aurora.
Era deleite e dor vêl-a tão leda
Do mundo ás afflicções, angustias, prantos
Affrontar co'um sorriso; era um descanso
Interno e fundo, que sentia a mente,
Um quadro em que os meus olhos repousa[vam,
Ver tanta formosura e tal pureza
,Em rosto de mulher com alma d'a,njo!
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IV

Houve tempo em que os meus olhos
Gostavam de lindo infante,
Com a candura e sorriso
Que adorna infantil semblante.,
Gostavam do grave aspecto
De magestoso ancião,
Tendo nos lábios conselhos,
Tendo amor no coração.
Um representa a innocencia,
Outro a verdade sem véo;
Ambos tão puros, tão graves,
Ambos tão perto do céo!
Infante e velho! -- principio e fim da vida Um entra neste mundo, outro sáe delle,
Gosando ambos da aurora; •• um sobre a
[terra,
E o outro lá rios céos.
O Deus, que é
[grande,
Do pobre velho compensando as dores,
O chama para si; o Deus clemente
Sobre a innocencia de continuo vela.
Amei do velho o magestoso aspecto,
Amei o infante que não tem segredos,
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Nem cobre o coração co'os folhos cTalma.
Amei as doces vozes da innocencia,
A ríspida franqueza amei do velho,
E as rígidas verdades mal sabidas,
Só por lábios senís pronunciadas.

Houve tempo, em que possível
Eu julguei no mundo achar
Dois amigos extremosos,
Dois irmãos do meu pensar;
Amigos que compreendessem
Meu prazer e minha dor,
Dos meus lábios o sorriso,
Da minha alma o dissabor;
Amigos, cuja existência
Vivesse eu co'o meu viver:
Unidos sempre na vida,
Unidos - 'té no morrer.

Um amigo l h e , f a l t a ?
um doce amigo,
Que sinta o seu prazer como elle o sente?
Que soffra a sua dor como elle a soffreV
Quando a ventura lhes sorri na vida,
fni a p;u1 d'outro -- eil-os lá vfio felizes;
Quando um sente aíflicção, nos bra.ços do
[outro
,\ aíflicção, que é só d'um, carpirido juntos,
lincontra doce allivio o desditos*)
No thesouro que encerra um peito amigo.
Cândido par de cysnes, vão roçando
A face azul do mar eo'as níveas azas
li m deleite amoroso;
acalentados
Pelo sereno espreguiçar das ondas,
Aspirando perfumes mal sentidos,
For vespertina aragem bafejados,
í'', jogo o seu viver; porém, se o vento
No frondoso arvoredo ruge ao longe,
Se o rnar, batendo irado ás ermas praias,
Cruzadas vagas em novello enrola,
Com grito de terror o par candente
.Sacode as níveas azas, bate-as, - fogem.

Amizade ! união, virtude, encanto
Consórcio do querer, de força e cTalma Dos grandes sentimentos cá da terra
Talvez o mais reciproco, o mais fundo!
Quem ha, que diga :
Eu sou feliz ! - se
[acaso
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VI

Houve tempo em que eu pedia
Uma mulher ao meu Deus,
Uma mulher que eu amasse.
Um dos hellos anjos seus.
Em que eu a Deus só pedia
Com fervorosa oração
Um amor sincero e fundo,
Um amor do coração.
Ou'eu sentisse um peito amante
Contra o meu peito bater.
Somente um dia... somente!
E depois delle morrer.

De a ver não se cansavam , lábios dliomens
Não poderão dizer como eu a amava!
E achei que o amor mentia, e que o meu anjo
Era apenas mulher! chorei! deixei-a!
E aquelles, que eu amei co'o amor cTamigo,
A sorte, boa ou má, levou-m'os longe,
liem longe quando eu perto os carecia.
Conclui que a amizade era uni phantasma,
Na velhice prudente - hábito apenas,
ATo jovem — doudejar ; em mim — lembrança;
Lembrança ! - - porém tal que o não trocara
Pelos gôsos da terra; ';— meus prazeres
Foram só meus amigos, - - meus amores
Hão de ser neste mundo elles somente.

Vil
Amei! e o meu amor foi vida insana !
Um ardente anhelar, cauterio vivo.
Posto no coração, a remordel-o.
Não tinha uma harmonia a,natureza
Comparada á sua voz; não tinha cores
Formosas como as delia, -'- nem perfumes
Como esse puro odor qu'ella esparzia
D'angelica pureza." - Meus ouvidos
O feiticeiro som dos meigos lábios
Ouviam com prazer; meus olhos vagos
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Houve tempo em que eu sentia
Grave e solenne afflicção,
Quando ouvia junto ao morto
Cantar-se a triste oração;
Quando ouvia o sino escuro
Em sons pesados dobrar,
E os cantos do sacerdote
Erguidos junto do altar;
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Quando via sobre uni corpo
A. fria lousa. cahir;
Silencio debaixo delia,,
Sonhos falvoz
e d
l/o l i/ quem dorme sob a lousa amiga,
Tepida talvez com o pranto amargo
Dos olhos da a f f l i c c ã o ;
se os mortos sen[tem,
Ou se almas têm amor aos seus despojes.
Certo dos pés do Eterno, entre a alleluia,
li o goso lá dos céos, e os coros d'anjos,
Hão de lembrar-se com. prazer dos vivos,
Que choram sobre a campa, onde já brota
O denso musgo, e já desponta a rolva.
Lagerri fria dos mortos ! quem me dera
Gosar do teu descanso, ir asylar-me
Sob o teu santo horror, e nessas trevas
Do bulicio do mundo ir esconder-me!
Oh ! lagem dos sepulcros! quem me desse
No teu silencio fundo asylo eterno!
Ahi não pulsa o coração, riem sente
Martyrios de viver quem já não vive.
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NOTAS SÜPPLEMENTARES

1. -~~ Presentimento do poeta. — Gonçalves Dias era atormentado, freqüentemente, pela previsão de que morreria longe da pátria e num naufrágio.
Por exemplo, na poesia Saudade, dedicada a sua irmã, dizia elle:
Ave educada nas floridas selvas,
Um tufão me expelliu do pátrio ninho.
As tardes dos meus dias borrascosos
Não terei de passar sentado á porta
Do abrigo de meus pães...

No Meu sepulcro, comparando-se
a um degredado, observava elle:
. Tal 110 exílio
Contempla á beira-mar o degredado
Devolverem-se as vagas, e saudoso
Da pátria sua - • tão distante
as conta:
Uma por uma as interroga e pensa
Oual daquellas será que o leve e atire,

Naufrago embora., e semi-morto, ás praias
Por que choram seus olhos...

No Adeus aos seus amigos do Maranhão, insiste na mesma nota melancólica:
. .
Oh! quem me dera
Que entre vós outros me alvejasse a fronte,
E que eu morresse entre vós...

E, ao terminar essa queixosa despedida, manifesta claramente o seu funesto presentimento:
Porém, quando algum dia o colorido
Das vivas illusões, que inda conservo,
Sem força esmorecer, e as tão viçosas
Esp'ranças, que eu educo, se afundarem
Em mar de desenganos, - - a desgraça
Do naufrágio da vida ha de arrojar-me
A praia tão querida, que ora deixo.
Tal parte o desterrado; um dia as vagas
Hão de os seus restos rejeitar na praia.
Donde tão novo se partira, e .onde
Procura a cinza fria achar jazigo.

2. -- Apotheose ei»i vida. - - Gonçalves Dias experimentou o ineffavel go-

só de se ver prematuramente glorificado pelos seus contemporâneos. Leu,
antes de Morrer, os elogios fúnebres,
biographias, juízos críticos, etc. que
delle fizeram por occasião do seu jallecimento... O extranbo caso, glosado
pelo sombrio lyrico em alegres cartas
a alguns amigos, deve-se ao facto de,
como se sabe, haver fallecido rio vapor
Conde, durante a viagem, um passageiro que vinha para o Brasil e que,
a bordo, julgaram ser Gonçalves Dias.
Em Pernambuco, logo se espalhou a
funesta nova, que immediatamente se
propagou por todo o paiz, despertando
a'máis profunda rnagua e dando ensejo
ás miais sentidas homenagens. O poeta,
entretanto, naquella occasião, sentia-se
melhor. Quando soube que o tinham
por morto, enviou de Paris, em 23 de
agosto do mesmo armo (o facto do
CVmZé'deu-se a 20 de abri] de 1862),
ao seu amigo Dr. Henrique Leal, para

desmentir a noticia., a seguinte graciosa carta:
« É mentira! Não morri! Nem morro, nem hei de morrer nunca mais.
Non (minis moriar ~ - como dizia o
mestre Horacio. Tenho jornaes do Rio,
Bahia e Pernambuco, que me emprestaram, e, segundo todos elles, - Morttuufi e st pint.us na casca! E necrológios, então ? ! Um collega escreveu :
Deus, num accesso d'amor,
ao poeta soberano,
deu-lhe por berço o Equador
e por túmulo o Oceano!

Trata-se da minha defimtissima
pessoal! O caso é que, depois do infausto passamento, vou passando sem
maior novidade. Aconselham-me que
vá para o estabelecimento hydrotherapico de Marienbad. Partirei breve.
No entanto, escreve-me, quando não
tiveres muita preguiça, para qualquer
das nossas legações em Paris ou Bru-

xellas. Desejo muito a coilecção mais
completa que se possa arranjar de noticias fúnebres, necrológios, etc, O que
se tiver publicado acerca da minha
morte. Corta o que rne disser respeito,
escreve á margem o nome do jornal,
diz o lugar da publicação e sobrescripta com tudo isso para a, minha f aliec i da pessoa. Quero fazer um álbum
negro...»
Dois annos depois, falleceu, deveras, o grande poeta e delle, com justiça, escreveu o vate maranhense Oliveira Santos, seu admirador e amigo:
trivolucro u"uma alma grande e nobre,
Alguns palmos de terra eram mui pobre
Jazigo a gênio tal.
Do Atlântico a vasta sepultura
É mais própria, decerto, e mais na a l t u r a
Do cantor imrnortal!
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