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Lábios Famintos"
Meu primeiro livrinho de versos —
—farrapos de minha illusão...
Punhado de sonhos dispersos
sahidos do meu coração.

Um dia,
quando eu for já bem velhinho
e descrente, apoiado ao meu bastão, —
quasi sem fé, quasi sem esperança...
hei de me pôr deante o meu livrinho
de versos — rosa em botão
e espelho dos meus tempos de creança.

Elle será para mim sempre este espelho
de reflexos luzentes e risonhos...
quando eu já for, então, um pobre velho,
e me morrerem os sonhos.

DIVAGAÇÃO

LÁBIOS FAMINTOS

Desideratum

Si eu fosse poeta, comporia um verso
bem feito, muito triste, bem dolente,
e haveria de tel-o bem immer&o
em minha pobre e tão cansada mente.

Teria de juntar, quando disperso,
minha amargura ou meu viver descrente,
todo soffrer de aspecto bem diverso,
na Poesia — lagrima da gente.
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Si eu fosse poeta, um verso assim faria.
Uma ode triste — linda poesia,
que nunca mais sahisse da lembrança..,

Depois, meus versos transformar queria
numa oração de grande nostalgia,
para rezar na tumba da Esperança.

Praia de Pirâtininga

Piratininga — meu Parnaso santo,
cheio de encanto, amores e harmonia !
Oh ! Praia amiga que eu adoro tanto,
verto meu pranto si esquecer-te um dia.

Tu me ensinaste a amar a Poesia !
Oh ! Que euphoria ! Que prazer ! Que encanto !
Hei de lembrar-te sempre com alegria,
em qualquer dia em que me vier o pranto.
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Hei de guardar-te bem no pensamento !
Que doce alento os versos que eu fazia,
na nostalgia de tão bom momento.

Eu soffrerei atroz melancholia,
monotonia e triste soffrimento...
Si um só momento eu te esquecer um dia.

Natal.

Natal... Natal... o meu olhar é cheio
dessa tristeza branca do luar...
Porque Papae Noel hoje não veio...
Passou e foi bater noutro lugar.

Natal... Tristeza e dor... Martyrio e anseio.
Ai, corno é triste a gente recordar !...
Natal... Ás vezes rio-me e receio

.

de uma vontade grande de chorar.
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Neste Natal, Papae Noel não quiz
trazer mais um boccado de esperança
que me tornasse um pouco mais feliz.
Papae Noel chegcu, emfim... Cansado.
Trazendo um sonho lindo de creança,
e uma saudade immensa do Passado.
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Batei mais leve...
Batei mais leve, coração;
não m'a acordeis !...
Não vedes que ella dorme ?
Seu somno é breve...
Oh ! Não m'a acordeis, não !

E' Saudade. E' Saudade.
Deixae-a dormir
tranquillamente no seu leito,
meu coração...
No seu leito macio e triste,
do meu tristíssimo peito...
Oh ! Não m'a acordeis, não !
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Hora de sotrrer
ff.

Pará que recordar?

Anoitece...
Ai! A dor que me apparece
De que vale rever os tempos idos,

em feitio de oração,

si esses bons tempos não nos voltam mais?.

que eu tremendo vou rezando,

Os tempos bons são cravos resequidos,

tal um pobre moribundo,

ou rosa murcha ao pé dos roseiraes.

em gemidos feios, quando
ella chega lá no fundo

Delírio !... Tempos idos e vividos !

do meu triste coração.

Amores loucos... Beijos sensuaes !...
— Debalde relembrar tempos queridos,
que já se foram, que não voltam mais.

l
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Por isto, não me importo com o passado !
Não sei si apenas tive a alma dorida,
ou fui completamente desgraçado...
Nesta existência cruel e fementida,
não sei si tive amor — si fui amado...
Não sei si fui feliz na minha vida !

noa

Descansa, coração; não chores tanto !
Não vês que ainda nos resta uma esperança ?
De tua vida exila esse teu pranto,
que me consome, me tortura e cansa.
Não batas tanto, coração; descansa,
até que a áurea ventura, por encanto,
venha risonha, branca, suave, mansa,
nos abrigar com seu bemdito manto.
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Tu que foste tão forte antigamente,
e&tás desanimando assim tão cedo,
querendo emfim tornar-me tão descrente I ?
Não desanimes coração; sê forte !
Não chores mais — disfarça esse teu medo,
e sê calino, sereno... até na morte !

Divagação

Só faço ver&os cheics de amargura...
Versos de tédio, maguas e lamento...
Que bem encarne a minha desventura,
que concretize bem meu soffrimento.
Versos assim, no triste pensamento
tenho-os já promptos sempre, com fartura..
Eu não troco os meus versos de tormento,
por versinhos de amor e de ternura.
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E assim mentindo que e.^rs versos [aço,
sinto um remorso ingente que me invade
o coração num crucio e triste abraço.

E' que eu fico pensando assim, tristonho,
num pedaço de minha mocidade...
num beijo de mulher, doce e risonho.

LÁBIOS FAMINTOS

LÁBIOS FAMINTOS

Lábios famintos
loucos de desejes
correndo atraz de lábios fugidios...
Lábios famintos
quentes e em arquejos,
matando a fome em outros lábios frios.
Lábios famintos
procurando ensejos
de se afogarem nuns lábios macios...
sucando de outros lábios
longos beijes,
porque de beijos nunca têm fastios,
Lábios!
carpindo anseios e tormentos,
morrendo a fome e a sede de beijar...
Lábios famintos
e lábios sedentos.
Lábios !
perversos e de maus instinctos,
correndo atraz de beijos sem cessar,
Lábios sedentos e...
Lábios Famintos.
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O Beijo...

O beijo... O beijo ?

Versos de amor

O beijo é tudo !
O beijo
é a vida da Esperança...
- e a morte do Desejo.
M. D. P.

Versos de amor... Com que devotamento
eu os faço, eu os penso, eu os componho..,
Espero-os sem protestos, sem lamento,
no rudimentarismo do meu sonho.
Versos de amor... Do pobre pensamento,
para o branco papel eu o& transponho...
Isto, sorrindo de contentamento,
sempre feliz, alegre e bem risonho.
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Neste estylo de versos, falo em beijos,
mulheres semi-nuas, com ardor...
hypothísando um mundo de desejos.

Eu pinto e bcrdo os versos nesta lida:
— sempre, sempre a fazer versos de amor...
sem nunca haver amado nesta vida.

Espera inútil

Pobre de mim: só eu que nunca tive
uma historia bonita a recordar...
Um romance de amor que se revive
com caricias e beijos ao luar.

Triste de mim: neste meu peito vive
um coração tristonho a soluçar,
como um sino velhinho que &e esquive
de n'uma igreja antiga badalar.
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Pobre que sou... Triste que sou — na vida:
não tenho historia... E' sempre realidade
LI.UÍO o que sinto n'alma dolorida...

Bem singular, emfim, é o meu sentir:
- Um soluçar eterno, de saudade...
daquelia que não vem, nem ha de vir!...

Sonhos cor de Rosa

Um dia ella virá — minha princeza bella,
para o meu grande amor de Sonhos cor de Rosa..
Uma fada encantada... A própria Cinderella,
de pé muito pequeno e face tão mimosa.

Ella virá subtil, muito bella e formosa...
Ha de vir — eu bem sei — e eu espero por ella.
A vara de condão ha de tocar, singella,
no ncsso grande amor de Sonhos cor de Rosa.
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Espero-a muito, muito, e não fico tristonho
pela sua demora. Ella virá — a Bella
Desconhecida, linda e muito carinhosa...
Porque, cada mulher que eu vejo no meu sonho,
dá-me a grande impressão que é a minha Cinderella
que vem trazer-me o amor de Sonhos cor de Rosa.

Resignação

.. .e nunca mais nos vimos... Nunca mais !
Quanta tristeza e dor emocionaes...
Passou-se o tempo e nunca mais nos vimos !
Agora os nossos risos são abrolhos,
,só nos restando lagrimas no& olhos,
e uma saudade immensa que sentimos.
Vou recordar um pouco o nosso amor,
nascido com ternura e resplendor,
do nosso olhar insonte e tão divino...
e succumbiu tão mallogradamente,
por ser o meu destino diíferente,
bem differente desse teu destino.
- Foi bem assim: um dia, soluçando,
vieste me dizer, quasi chorando,
que ias embora... (ai, triste desalento!)
Então eu te pedi não fosses, não...
tivesses pena do meu coração...
Tivesses pena do meu soffrirnento.
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Depois, com tal ternura e com desvelos,
com os meus dedos por entre os teus cabellos,
eu te embalei com doce melodia...
Tendo na voz um mundo de innocencia,
eu te pedi tivesses paciência,
que o nosso amor assim não morreria.
Fazendo dos teus olhos dois brinquedos,
beijei depois as pontas dos teus dedos,
come signal de uma caricia infinda...
E a tudo nesta vida indifferente,
tendo em minha alma risos de contente,
mais uma vez eu te beijei ainda.
Mas, numa tarde, quando o sol morria,
e o sino ia gemendo Ave-Maria,
uma tristeza veio me avisar...
que tu partiste, meu amor, partiste !
Ah ! Eu fiquei assim tão só... tão triste,
e nem siquer adeus pude te dar.
E a nossa primavera fez-se outomno.
Custa-me crer no ríspido abandono,
tendo os meus olhos tão longe dos teus !
Mas o Senhor jamais errou, emflm...
Si Elle afinal te põe longe de mim,
é porque sabe, é bom, é justo, é Deus...

Zíngara

'•Sénior vae ser muito feliz na vida...
"Vae ser também muito feliz no amor !
"Um dia, uma princeza commovida...
"vem traz... felicidade p'ra sénior".
E a voz da ciganinha entristecida,
parecendo soluces de uma flor,
foi despertar minha alma adormecida
para as procellas ríspidas do amor.

33

3-1

ORMINDO MARVILLA

LÁBIOS FAMINTOS

Então, sonhei com o amor. A ânsia que eu tinha
me fez sonhar com todas as mulheres...
até com as odaliscas do Sultão,
l

Hoje desfolho murchos mal-me-queres,
a procurar a linda ciganinha
•que me roubara o pobre coração.

Carta

Querida, hoje lhe escrevo esta cartinha,
esta cartinha escripta com ternura...
Mas, não diga a ninguém, nem porventura,
o que vae ler na derradeira linha.
Já sabe de uma cousa, amada minha ?
Andam dizendo que eu, com a luz escura,
cheio de amor e cheio de loucura,
beijei a sua bocca pintadinha.
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Que pessoal damnado ! E agora creia:
- dizer que nos beijámos no jardim,
sem isto acontecer... Que cousa feia !

Já ia me esquecendo; olha meu bem,
á noite, novamente, você vem
para eu lhe dar mais um beijinho, sim ?

Cinzas

— Bons dias, Colombina. Como vaes ?
Como estás triste, pallida... Que tens ?
Por que padeces tanto em tristes ais ? . . .
Responde-me, querida; de onde vens ! ?

— Eu choro pelo amor que tu manténs
Com quem não te ouve os ternos madrigaes
e o canto e o mel dos beijos que conténs...
Esquece-me, Pierrot; não me ames mais!
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— Mas, Colombina !... Minha ColombinaL.
— Não, Pierrot; não ! Não posso amar-te assim.,
Eu sou de quem a sorte predestina.
Suicida-se Pierrot a punhaladas.
Surge uma sombra tremula... E' Arlequim
a rir em formidáveis gargalhadas.

Poema das tuas mãos
No nosso amor não houve nem um beijo !
Nem um olhar com chammas de.desejo...
Nada, afinal, de cousas obscenas !...
Somente os ncssos gestos de creança,
sentindo na alma sonhos de esperança,
quando eu pegava em tuas mãos pequenas.
Um dia, a passear pelos caminhos,
colhendo flores, vendo os passarinhos
nas tardes outomnaes e tão amenas...
("Tudo acabado !" — o coração me diz).
Eu me julgava o moço mais feliz...
quando pegava em tuas mãos pequenas.
"O céo está todo Ernestinisado" — eu te dizia, ao ver o céo bordado
de estrellinhas bonitas e serenas...
Como recordo-me de tudo, tudo...
— dos teus olhinhos negros, de velludo...
e a maciez de tuas mãos pequenas.
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Quando, de volta da igrejinha branca,
vendo a expressão muito gentil e franca
das tuas faoes lindas e morenas...
Quantos desejos, quantos, eu sentia !
Ai, que vontade grande me invadia...
de dar um beijo em tuas mãos pequenas.
Não foste tu que me disseste, um dia,
que o nosso santo amor não morreria?
— E tu mesma o mataste, agora... Apenas,
deixaste-me de tua crueldade,
esta tristeza amarga de saudade
das tuas mãos macias e pequenas.

Verso antigo de D. Juan

"Meu coração não chega p'ra quem quer...
"Vou pôl-o agora mesmo no leilão !
"— Quem mais dá por meu nobre coração?
"— l mil! 2.000 ! 3.000 ! (Quanta mulher!).
"Com todas vejo um triste mal-me-quer
"desfolhado na angustia da illusão,
"de possuir meu nobre coração...
"Quanta mulher, meu Deus ! Quanta mulher!!!
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"E ao ver tantas mulheres, me aborreço:
"— 6.000 ! 10.000 ! 100.000 ! (alteio o preço),
"e continuam todas na illusão...
"Louras ! Morenas !... Todas com desejo...
"E em cada bocca eu deposito um beijo...
"Mas a nenhuma eu dou meu coração !".

Delirando..,

Não sei porque nunca me esqueço delia...
nem do seu beijo perfumado e doce...
porque, por muito amargo que ella fosse,
seria sempre um beijo de donzella !
Fico tão preoccupado, a pensar nella —
— mulher que amei e em santa transformou-se,
e, agora, temerosa, na capella
da igreja do meu sonho refugiou-se.
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Idalina ! Meu sonho... Meu delírio l
Meu pedaço de amor divinisado...
Só penso em ti nesta hora de desejo!...
Vejo a Idalina clara como um lirio,
sonho o seu vulto esguio transformado
na volúpia fervente do meu beijo !...

Vaes partir...

Soube que vaes partir... Soube que vaes
embora e nunca mais hás de voltar !...
E eu vou ficar tristonho... E eu vou ficar
carpindo a negra magua dos meus ais.
Nem mesmo um triste adeus te posso dar.
Estou doente. Não te vejo mais"...
Só me resta a vontade de chorar,
ao recordar das juras passionaes.
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Vaes partir, vou ficar, tudo resuma
na saudade que resta entre nós dois,
a torturar nossa alma apaixonada.
Mas, o que é muito mais tristonho, em summa,
é eu pensar em tantos beijos, pois,
que havia em tua bocca perfumada.

Quando ei!a passa.

Tudo acabado, emfim... Tudo acabado
de um santo amor... E nada mais existe.
Quanta saudade eu sinto, amargurado,
quando èlla passa ante meu vulto triate.
Si não a vejo, quando passa, linda,
pergunto a cada flor: "tu não a viste ?H
Mas em seguida, sou feliz ainda,
quando ella pa&sa ante meu vulto triste.
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Quando, de longe, a sua imagem vejo,
pergunto assim:"porque não me sorriste?"
Fico a morder os lábios, com desejo,
quando ella passa ante meu vulto triste.
Si ouço a sua voz, meus Deus ! ai, quanto
eu fico alegre, a murmurar "ouviste,
meu coração, que voz tão doce?"... E canto,
quando ella passa ante meu vulto triste.

Teus beijos...

Mas eu sentindo n'alma o ciúme ingenU
a golpear-me qual espada em riste,
ergo a cabeça e finjo de contente...
Quando ella passa ante meu vulto triste..,

Ai! Que delicia a de beijar-te a bocca...
na sensação mais doida do Universo...
Meus lábios com volúpia quasi louca,
tocam nos teus se desmanchando em verso.
Teus lábios — a champagne que se espouca,
quando o meu beijo em tua bocca immerso.
A minha voz se acaba, fica rouca...
E eu sinto o meu destino tão reverso !
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Teus beijos me transportam para um céo
tão lindo e tão distante, que eu me vejo
numa noite vestida em branco véo.
Ai! Que delicia a de beijar-te assim...
A tua bocca só para o meu beijo,
e os teus beijos somente para mim.

Ardor

Nem sei mesmo o que, sinto dentro em mim.
Não sei, pois, si é paixão ou si é desejo,
mas... tenho ansiedade em dar-lhe um beijo,
sucar-lhe os lábios, de mordel-a, emfim !
Fico tão excitado, quando a vejo
de faces, dentes, bocca alvi-carmim...
Quizera possuil-a mesmo assim,
um dia, si tivesse, acaso, o ensejo.
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Então, sugar-lhe-ia toda a bocca,
numa explosão de amor com a alma louca,
e um fogo abrazador dentro do peito...

Sugar-lhe-ia pela bocca o sangue,
até deixal-a por vencida, exangue...
e ver o meu desejo"satisfeito.

D- João cansado

"Todas que passam por ahi, senhores;
"contento-me, hoje, apenas, só com vel-as...
"porque no tempo em que esbanjava amores,
"já foram minhas todas — todas ellas !
"Quantas mulheres tive, entre as mais bellas.
'•em confusão de beijos e de flores !...
"Amantes possui, inda donzellas,
"que me offertavam beijos tentadores !...
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"Hoje, afinal de tudo, já cansado,
"tenho horror de lembrar que fui amado
"nesta vida de dores, magua e tédio.

"E relembrando, eu sinto o meu tormento,
"que não me sae do triste pensamento,
" para que tudo eu soffra sem remédio".

-me-quer.

— Mal-me-quer...
—Bem-me-quer... Quanta lembrança
tenho das flores
— lindos mal-me-queres.
— Bem-me-quer
Mal-me-quer... Minha alma cancã
de te querer... E emíim,
tu não me queres...
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Já tenho a alma sem paz e sem bonança.
Podes zombar de mim,
se bem quizeres,
porque perdi a ultima esperança...
Não posso acreditar mais
nas mulheres.
- Mal-me-quer...
— Bem-me-quer... Ingenuidade

Comme faime 1'ãmour

dos tempos de creança,
e da paixão
que eu tinha pelos lindos mal-me-queres,

E hoje, vivendo em plena realidade,

Gosto do amor que me suf foque em beijos.

não tenho mais amor,

Amores loucos — fortes vendavaes !
— esta illusão...

Para zombar de todas as mulheres.

Amores que saciem meus desejos
voluptuosos, ríspidos, sensuaes...
Só quero amor que me torture em ais,
que me anniquile em tétricos arquejos...
Amores brutos como temporaes —
— satânicos açoites e lampejos.
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Odeio o amor do sentimentalismo,
repleto de esperança e de ternura,
e adoro o amor profundo em cataclysmo !
Si o amor ethereo, sacrosanto, terno,
quasi me leva rumo á sepultura,
prefiro o amor tartareo de um inferno!

Num delíquio

... entrei. A sua alcova era tão quente
como um ninho de pássaros ciumentos...
Havia em tudo um cheiro tão ardente,
que embriagou meus próprios pensamentos.
Quedei-me sem protestos, sem lamentos,
esperando-a formosa, sorridente...
Estava a contar todos os momentos,
quando ella entrou, sorrindo, de repente...
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Fazia gosto vel-a assim, formosa:
- braços nus, quasi nua... o peito arfando.
os seios hirtos — dois botões de rosa...

Tendo nos olhos a volúpia louca,
ella atirou-se ao leito, delirando,
e com soffreguidão, beijou-me a bocca...

SuppliICd

Vem assim mesmo, vem ! Vem toda nua !...
Envolve-te nas vestes dos cabellos,
e dá-me o odor de tua carne crua,
oh ! mata-me estes rispidos anhelos.
Vem minha defensora! Traze tua
espada, — os teus agudos seios bellos,
e crava-os no meu peito, que é onde r.^tua
o atroz desejo — horríveis pezadelos.
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Oh! Vem, querida; vem! Vem mesmo assim,
alliviar todo o meu ser arfante,
numa volúpia, num beijo sem f i m . . .

E, quando vi no céu a argêntea lua,
volvi o olhar á terra, num instante...
ella se achava junto a mim... bem nua.

Menina

Tão pequena esta menina !
Já parece Colombina,
com paixões de um Arlequim.
Sabe ser tão bella e fina
que, apezar de pequenina,
desejava-a para mim.
Ella passa tão formosa,
com um cheiro forte de rosa,
desfolhando uma mal-me-quer.
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— para ver se ainda é creança,
ou si já tem esperança
de algum dia ser mulher.
Suas faces tão morenas !
A mais linda das pequenas
que possuem esta cor...
Ao mundo inteiro ella encanta,
parece até uma Santa
que nascesse para o amor.
Aos domingos ella passa
tão leve como a fumaça,
tão brilhante como o Sol..

Montem, dancei comtigo!

Tem na voz tanta belleza,
que supplanta, com nobreza,
o cantar de um rouxinol.
Tem mysterios quando fala,
ah, não canso de admiral-a,
quando passa de mansinho...
desprende um cheiro tão doce,
como si o amor ella fosse
espalhando em seu caminho.
E' uma Santa esta menina !
Tem no olhar a luz divina...
tudo nella á mesmo assim !..
Sabe ser tão bella e fina
que, apezar de pequenina,
desejava-a para mim.

Hontem, dancei comtigo... Felizmente.
sob a luz do abat-jour cor verde-gris...
Ouvindo, satisfeito, muita gente
dizer baixinho: "Que rapaz feliz !"...

E tu — quasi nervosa, impaciente,
com tua alminha mansa, que não diz...
que nunca diz com que se alegra ou sente,
— julgaste-te, bem vi, também, feliz...
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E, fora, a lua um pouco triste e mansa,
enchendo as nossas almas de esperança,
escondeu-se entre nuvens de matizes...

E com a alegria que em meu ser jorrava,
pareceu-me que a lua assim falava:
— "Fiquem dançando... Sejam bem felizes !..."

Minha Saudade é tão suave e mansa !...
E' uma Saudade cheia de doçura,
com rythmos de amor e de esperança,
aureolando a minha desventura.

Si amei alguém, e trago na lembrança
o amor desventurado e de amargura,
procuro me esquecer... E, com bonança,
murmuro assim, repleto de ternura:
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— Saudade !... Uma igrejinha branca e triste,
onde nasceu uma aífeição bemdita,
da qual agora nada mais existe...
— Saudade!... Um doce alguém que a gente amou.
Uns lábios lindos de mulher bonita,
que a gente quiz beijar... e não beijou.

Consueio

Num dia dt touradas, em Sevilha,
Vi-a passar com um porte esbelto e bello.
tendo nos hombros lindos a mantilha,
e uma rosa vermelha no cabello.

Trajava-se com apuro e com desvelo,
reacendendo um perfume de baunilha...
— Como é teu nome, ó tu, flor de Sevilha ?.
Só respondeu-me rápido: — Consueio I
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Espero-a ansiosamente. E olho, então,
no fim da rua, a vasta multidão
que applaude alguém; talvez algum guerreiro.
E com espanto, vejo a espanholita
que antes por mim passara tão af flicta..,
rindo nos braços do melhor toureiro.

Espero-a...

"Espero-a... e penso, sob a noite escura,
"naquelle beijo que eu lhe dei... (Que bom!...)
"na noite anterior... Quanta doçura
"nos seus lábios mais doces que um bon-bon !
"Nesses seus lábios cheios de frescura,
:
'pintadinhos, mui leve, de baton,
"baila sempre um sorriso de ternura...
"MaLs lindo que o sorriso de Ninou..
"E' muito cedo. Ella virá ainda,
para eu libar, com o meu louco desejo,
todo o dulçor de sua toocca linda,.."

71

72

ORMINDO MARVILLA

LÁBIOS FAMINTOS

"Baixinho, hei de contar-lhe o meu segredo,
"— de tudo que sonhei do nosso beijo...
"Ella virá ainda... E' muito cedo".
E, emquanto espero-a, canto de improviso,
esses versinhos tolos e sem cor...
Fico a contar os dedos, indeciso,
passeando e a pensar em nosso amor.
E as horas vão passando... Os arvoredos
agitam-se com o vento. Olho o infinito.
Ansioso, ponho-me a estalar os dedos...
"— Meu Deus! Ella não vem. Estou afflicto!'

Rosas desfolhadas

Hontem, nós dois num desfolhar de rosas,
brincámos bellamente até fartar:
As minhas mãos em tuas mãos mimosas,
e c nosso amor debaixo de um luar...
E eu te jogava pétalas cheirosas,
com um desejo tão doido de beijar
as tuas faces lindas, perfumosas...
que a lua até sorria ao contemplar...
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Depois das rosas todas desfolhadas,
eu te fitei assim, bem de mansinho,
ao ver as pobres flcres amassadas...
E a rosa que por fim eu desfolhei
com mais ardor... com muito mais carinho.
— a rosa dos teus lábios que eu beijei.

ella não veio...

Suspiro: "Vem. Não vem... Meu Deus, que horror !"
"Por que? Por que será que ella não vem?"
Vejo o portáo se abrir. Ouço um rumor...
E' o vento. E' o vento, sim. Não é ninguém.
- Como seria bom si ella viesse !—
Murmuro suspirando... Tento ouvir
o que não presenti... Faço uma prece:
"— Deus ha de me ajudar que ella ha de vir".

Esperei-a hontem, quasi a noite inteira.
"Vem. Não v e m . . . Vem. Não v e m . . . ai, não vem, não.
Estava escura a noite... De maneira,
que ella não veio. Eu a esperei em vão.
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Eu bem quizera tel-a novamente,
nos meus braços nervosos, com desejo !
Mas nem siquer signal... E tristemente,
volto a pensar de novo no seu beijo..
Naquelle beijo santo, adocicado,
repleto de emoção suave e divina...
que cheio de temor, apaixonado,
eu colhi dos seus lábios de menina.

Esperei-a hontem, quasi a noite inteira...
"Vem. Não vem. Vem. Não vem. Meu Deus, que anseio !"
A noite estava fria... De maneira...
que eu a esperei em vão. Ella não veio.

Arrependido

Pensando em ser feliz com teu amor,
amei-te loucamente apaixonado...
E para expor melhor a minha dor,
amei-te sem por ti eu ser amado.

Hoje, sorvendo o cálix de amargor,
de recordar dos beijos que te hei dado,
vivo carpindo anseios e estertor,
arrependido de te haver beijado.
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Mas, este recordar atroz, de beijos,
aue tenho na minha alma quasi louca,
excita a minha carne e os meus desejos!,

3u sinto o peito cheio de ansiedade!
Trago em meu ser o odcr de tua bocca,
e dos teus beijos trago uma saudade..

Nossos destinos

Quando eu beijar teus lábios nacarinos.
á luz azul... do azul do teu olhar...
Unindo o meu, o t e u . . . nossos destinos
com o destino dos beijos ao luar...
Quando, um dia feliz, a voz dos sinos
vier bem de mansinho nos chamar,
para nos dois iguaes a dois meninos,
jurarmos nosso amor ante um altar,
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verei, então, bem claro e satisfeito
o sonho que possuo no meu peito,
ha muito tempo, desde pequenino:

- Collar a minha bocca em tua bocca,
numa expansão de uma volúpia louca,
e unir o meu destino ao teu destino.

Triste fado
(A D. Juan)

Também, gastei no amor tudc o que havia
em minha mocidade radiosa...
Quantos amores tive! E que harmonia,
nos beijos quentes de alma carinhosa!...

Beijei Dolores, beijei Clara e Rosa!...
Gozei tantas mulheres!... Mas eu via,
que nenhuma, a mais taella, a mais formosa,
matava-me o desejo que eu sentia.
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(Aquella que nos quer, nunca queremos) .
Eu, por exemplo, quando tinha Aurora,
ansiava Ivonne, ou então, queria Esther..,

E' sempre o mesmo o fado que nós temos:
- De desprezar quem tanto nos adora,
e andar chorando por quem não nos quer.

El

A minha amada é uma menina ainda..
Sem ser bonita — é simplesmente linda,
de um todo singular.
Parece até que é feita de bondade,
poscuindo a rara originalidade
- de não saber dançar.
A sua imagem tenho em pensamento,
e não pos.sc esquecel-a um só momento —
— deusa dos meus sonhares.
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Tem tanta singelleza em seu olhar
como uma santa no mais lindo altar
de todos os altares.
Adoro-a loucamente apaixonado
e sou também por ella muito amado...
como o destino quiz.
E apezar de ella ser ainda creança,

Nossa historia de amor

guardo commigo a mais doce esperança
de com ella ser feliz.

Era uma vez... Começa sempre assim
uma historia de amor... (Mas tem belleza).
— Era uma vez, o príncipe e a rinceza,
na quietude mansa de um jardim...
Conta uma historia, poeta — com viveza,
ella pedia, e elle contava, emfim:
— Era uma vez... Meus labics com frieza
em tua bocca quente, de carmim.
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Era uma vez a nossa própria historia...
Um romance de amor cheio de gloria,
e o nosso idylio em noite enluarada...

Conta cutra historia, poeta — tu pediste —
E eu respondi-te: — "Sim; mas esta é triste..."
e deixei-te chorando, abandonada.

De um Pierrot

Vou traçar o perfil de Colombina...
meu ideal que eu vejo sempre em sonho..,
Mas é preciso a graça de Marina,
e o semblante de Ivonne, tão risonho;

a tristeza de Lúcia... A vez de Edina,
os olhos de Glorinha... O olhar tristonho
de Maria... E talvez, até supponho,
o andar meigo e subtil de Guilhermina.
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Agora sim. Talvez não falte nada...
Falta uma cousa ! O que será agora ?
Será o porte esbelto que ha em Ada ?
Meu Deus ! Falta um pedaço de meiguice:
— os gestos de Iracema, o amor de Aurora,
e o sorriso infantil de Doralice.

A alma do Poeta

Cada poema que faço é uma mulher que eu vejo
passar por mini, sorrindo, impressionante e bella.
Levando em sua bocca o gosto do meu beijo,
deixando no meu sonho uma lembrança delia.

Versos que eu faço têm a chamma do desejo
que por vezes me aquece e depois me enregella.
Cada estrophe que sae — uma bocca que almejo,
cada rima bonita — um beijo de donzella...
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E' que a Poesia — irmã gémea do Amor — inspira
o poeta a enganar com carinho, a sorrir —
— desprezando a verdads e cedendo á mentira.

t, sua alma profana, inquietante, esquisita
só se encontra feliz si o poeta mentir
á mulher mais sincera — a mais p u r a , . . e bonita !

Cimme
Tenho um ciúme immenso do luar
que te convida a passear
pelos caminhos tão distantes...
Eu tenho um ciúme immenso
do luar, que, ás vezes, penso
que elle e tu são dois amantes.
Tenho um immenso ciúme,
Que supporto com azedume,
quando o vejo a te beijar...
A beijar os teus cabellos
que com a luz ficam mais bellos
do que as ondas lá no mar.
Tenho inveja do luar,
com raios a scintiilar,
com luzes de diamantes...
Eu tenho um ciúme immenso
do luar que, ás vezes, penso
que elle e tu são dois amantes.
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