
no Soror Maria do eeo 

Na dor de ver-me assim. vou desfazendo, 
Nos sintomas do mal descorsoando, 
Na sezão de meu dano estou tremendo, 
No risco da doença imaginando, 
No fervor de querer-me enardecendo, 
Na tristeza de ver-me soffocando, 
Já morro, já feneço, já termino, 
Vão-me chamar o Medico Divino. 

Vou ao pasmo do mal emudecendo, 
A' sombra da vontade vou cegando, 
Aos gritos do delicto emmouquecendo,. 
No tempo sobre tempo caducando, 
Nos erros do caminho entorpecendo, 
Na maligna da culpa agonizando, 
Já morro, já feneço. já t(~rmino,' 
Vão-me chamar o MedIco Divino. 

Soror Madalena da Gloria 



;, 

DOS «BRADOS DO DESENGANO,. 

I 

Mote. 

Tenho amor, sem ter amores. 

Glosa. 

Filis. póis me perguntais 
Se tenho amores, direi,' 
Que de vós me namorei 
Por ter um amor não mais: 
Mas se in~rata duvidais 
Da minha fé os primores 
Apurai vos!'os rigores, 
Que o meu coração amante, 
Vos responderá con.,tante, 
Tenho amor, sem ter amores. 

II 

Mote. 

Tenho amor, sem ter amores. 

Gwsa. 

Este mal, que não ·tem cura, 
Est~ bem que me arrebata, 
Este rigor, que me mata, 
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Esta entendida loucura Do bem, que na alma retrata 
E' mal, e é bem, que me apura; Minha doce ~audade, 
Se eqllivocando os rigores Que em lagrimas persuade, 
Da fortuna aos desfavores, Como dá vida o que mata. 
E' remedio em caso tal 
Dar por. resposta. ao meu mal: 

Nesta affiição importuna, Tenho amor, sem ter amores. 
Em que meu coração passa, 
Tudo é rigor, que trespassa, 

E' fogo, é incendio, é raio Nada golpe, que desuna: 
Este. que em penosa calma, Que infausta a minha fortuna 
Sendo de meu ,peito alma, Um bem, que me representa, 
De minha vida é desmaio: Cruel da vista me ausenta, 
E pois em mortal ensaio E não sabe a minha dôr 
Da dôr padeço os rigores, Definir em tal rigor 
Pergunta em tristes clamores Como o que consome, alenta. 
A causa minha afflição, 
E respondeu o coração: 
Tenho amor, sem ter amores. 

IV 

Mote. 

m Como dá vida o que mata, 

Mote. 
Como o que consome, alenta. 

Como dá ~ida o que mata, 
Glosa. 

Como o que consome, alenta. BeBa Filis, eu não sei . ~ Entender vosso rigor • 
Glosa. Pois castigais meti amor, 

Porque observa a sua lei: 
: Já que mor(o, ingrata sorte, Se amante vos entreguei 

As mãos da tua porfia, Toda uma alma, como ingrata 
Deixa-me inquirir um dia Vossa fereza me trata, 
A causada minha morte: Onde a esperança defunta 
Se amor com impulso forte A si propria se pergunta, 
Me rendeu, como. me aparta Como dá vida o que mata? 
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Se de meu fino cuidado 
Vosso desdem se, offendeu, 
Como posso emendar eu 
Influencias do meu fado? 
Não queirais, que desgraçado 
Morra affecto, que amedrenta 
No mesmo, que representa 
Ira do vosso rigor, 
Que chega a ignorar amor, 
Como o que consome, alenta. 

V 

OITAVAS 

Esse sono, em que cego vás passando, 
Essa' vida mortal, em que confias, 
Já nas asas do tempo vai voando, 
Porque da vida instantt's são os dias: 
Olha que tu com Deos vás porfiando, 
E não valem com Deus· tuas porfias,· 
Que a vida é vidro leve, a pedra forte; 
E não terás escudo contra a morte. 

Essa gaBa do prado magestosa, 
Que hoje mimo de Flora te parece, 
Perdida a louçania de formosa, 
Murcha na tarde lastimas merece': 
Nasce incendio de grã. purpurea rosa, 
Desengano das flores anoitece; 
Aprenda pois na rosa a formosura 
A temer já no berço a sepultura. 

Essé monte de fogo, que nascendo 
Em campo de safiras luz ardente, ., ' 

Poe,llias 

Em chegando ao zenit, ja vai descendo, 
Quando o viste subir do seu oriente: 
Nasceu luz, cresceu sol ,porem morrendo, 
Nem luz, nem sol se mostra no occidente,·, 
Pois se de vida o sol não tem dous dias, 
MOftal, como em instantes te confi~s ? 

Já que o tempo da vida vai correndo, 
A flor da formosura descahindo, 
Do sol o resplendor desfalecendo, 
E a luz do desengano vem ferindo: 
Quando tudo da vida vai morrendo, 
E tudo emfim a morte desunindo; 
Oh considera em tão penosa sorte, 
Que a vida é feno, sendo raio a morte! 

Ai de ti, se a dar contas vás chamado, 
E a conta não tiveres certa, e justa, 
Se tão largo ,thesouro tens cobrado, 
Como já o temor te não assusta ! 
Olha que então terás juiz irado, 
E que não póde dar sentença injusta; 
Em conta tão estreita, morte certa, 
Quem a brados do susto não desperta! 

VI 

OITAVAS 

Esta ardente prizão, que sepultada 
No concavoda terra mais profundo, 
Arde incendio voraz, Troia abrasada, 
Inextinguível raio furibundo: 
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Foi a eterno sepulcro. destinada 
Pelo summo poder do Autor do mundo. 
AUi arde o delicto viva braza, ... 
Que sem mudar sustancia, sempre abraza. 

Alli~no horror do ábysmo submergidos, 
Porque impossível seja o des.afogo, 
Padecem dano todos os sentidos 
Na terrivel união do bravo fogo: . 
Sendo incendios o peito, a voz gemIdos, 
É a esperança nunca, a pena logo, 
Conjurados ar, terra, fogo e agua 
A fazer dura a pena, ardente a fragoa. 

Vibrando raios de cerulea chama 
Em bruta forma o dragão terrivel, 
A vista assusta, em horrore~ ~rama,. 
Hidra infernal, que c0?'l funa mvenclVel 
Guerras publica, em vInganças da~a ; 
E em densas nuvens de vapor hornvel, 
Monstro cruel, medonho, furibundo 
O ar infesta, ameaça o mundo. 

VlI 

OITAVAS 

Cristal sereno deste manso rio, 
Selvas frondosas,. verdes arvor~dos, 
Tristes ciprestes, alemo sombno, 
Montanhas duras~ desiguais penedos, 
De quem !meu mal entre soluços fio, 
E secretarias sois de meus segredos, 
Partida a vida ao pezo dos pezares, 
Vereis méu peito clôr, meus olhos mares. 

,', J 

Poesiás 

Se o tiranJlo rigor de meu tormento 
A dureZa enternece destas penhas, 
Como, ó sórte cruel, meu sentimento 
Não vence, que a escutá-lo te detenhas? 
Quando aqui de meus ai~ ferido o vento, 
Dôr publicando vai por estas brenhas, 
Durando meu pezar tão sensitivo, 
Que a dôr só vive em mim, que eu lá não vivo. 

Mas onde vou, quem bu~co, a quem me queixo, 
Se o bem, por quem suspIro, é quem me mata? 
Só por conta da dôr minha dôr deixo, 
Que este bem só ficou da sórte ingrata. 
No duro tronco deste triste freixo 
Melhor meu sentimento se retrata 
E em mudo pranto explico a dôr presente, 
Que quem falla,desluz tudo o que sente. 

Sórte cruel,estrella sempre esquiva 
Tiranno sentimento, amarga pena, , 
Esperança defunta em morte viva, 
Dôr, a que o triste fado me condemna : 
Se do bem, que esperava, assim me priva 
O mal, que contra mim a sórte ordena 
Oh ~otte, aonde estás? Tu me socco;re~ 
Que um infeliz descansa quando morre. 

VIII 

, CANÇÃO 

No amargo labirinto, 
Em que i.nfelice meus pezares sinto, 
Don.de mlO(ha eSl?er~\O'l=~fenecida 
A vIda tem perdIda· .. . . 

9 
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Nos alterados golfos da memoria, _ 
Sendo sobrada a pena, escassa a glorIa: 
Aqui meu coração na dôr absorto, . 
Fogindo o risco, desencontra Q porto. 

Estrella sem firmeza 
Prometteu, e faltou por natureza; 
Que a inconstante roda da ventura 
Quando mais favoravel, menos dura: 
Seu favor amanhece, 
Mas nunca sem mudanças anoutece; 
Roda emfim, que não pára, 
E em desandar a sórte não repara. 

Essa, que entre os mais astros é mais bella,. 
Ainda que foi espuma antes de estrella, 
De bella os privilegios . 
Não chegam a conservar os fóros regios, 
Se a finezas constantes 
O credito negou de mais amantes; 
Influencia custosa, 
Que fez a dita incerta, a dôr forçosa. 

Mudou-se o sol brilhante em sombra fria r 

Morreu minha alegria; 
Meu alivio fenece, 
O sofrimento a golpes desfalece, 
E. a vida entre pezares dividida, 
Se desconhece vida, 
No pranto, nos suspiros, no l~mento, 
E .. que só tem firmeza o sofrImento. 

Que dita ha tão segura, 
Que em um dia não mude de figura? 

Poesias . 

Se o favor, que hontem foi minha vangloria; 
Já hoje é desengano da memoná; 
Porque nas inconstancias do destino, 
O que foi esperança é desatino; 
E uma vez a esperança já perdida, 
Que importa, que tambem se perca a vida? 

DaquelJa amada idêa, 
Que de meu peito foi fórte cadêa, 
O duro golpe já da esquiva sórte 
O doce laço corte, 
E acabe o desengano 
A vida, que alentava o mesmo engano; 
Oh desgraça fatal, a que me cerca, 
Ser beneficio aqui, que a vida perca! 

IX 

OITAVAS 

Que é isto, ingrat~ sórte! estr~lIa impia ? 
Como meus olhos veem hOJe echpsada . 
A luz, por quem o campo florescia? 
Traidor cortando a minha propria espada 
Aquella vida, por quem eu vivia, 
AquelJe alento, de que me alentava? 
A mil? me !emerei como inimigo, 
De mIm fogmdo, por estar comigo. 

Passe meu coração a espada dura, 
E do golpe cruel sinta os rigores, 
Chorando as impiedades da ventura, 
As venturas terei por dissabores: 
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Viva morrendo, pois a dôr se apura, 
Se a vida se alimenta só das d?res; 
Mas oh sórte tirana, infausto dia; . ., 
Que em não matar-me, mostras ser Impla . 

Gemendo e suspirando os dias passe 
Nas sombras de meu pranto tenebrosas, 
Desde que o sol espira. até que nasce, 
Só lagrimas acerte laS!lmOSaS; 
E o mesmo ferro o peito me trespasse, 
Que a cinzas reduziu as bellas rosas: 
Acabe ao ferro aqui da espada agora 
Vida, que á propria vida foi traidora. 

Mas viva, porque ás mãos do. sentimento 
Louco, furioso, desgraçado e triste 
A vida dure no rigor violento . 
Da dôr, a que meu peito mal resiste; 
Esquivo me será meu pensamento, . 
Que em retratar·me o mal sempre persIste, 
Para que acabe a vida idolatrando, 
Quem amando viveu, e morre amando. 

Esse planeta, que radiante gira 
Da esféra quarta o paiz formoso, 
Topasio ardente em campo de safira, . 
A meus olhos será caliginoso,. . 
Vendo que dura um s~l, quando ~utro espira 
A golpes do pun~al ll!als Tl~oroso. 
Assim lamentareI a tnste sorte, 
Que faz amarga a vida, e doce a morte. 

Poesias 

X 

A UMA SAUDADE 

SONETO 

Marsida, nesta ausencia impaciente 
A vida vejo tão contraria á sorte, 
Que padeço na vida a mesma morte, 
Morrendo ao golpe de viver ausente. 

Tão estranho é meu mal, tão ditferente 
Na saudade, que sinto a magua forte, 
Que resistir não posso ao duro córte 
Por mais que o peito a resistencia intente. 

Se dos suspiros fio o meu tormento, 
Já na força da dôr desalentados, 
Nem para suspirar lhe vejo alento; 

Em rios os meus olhos transformados, 
E em tormenta desfeita o pensamento, 
Só na fineza salvo os meus cuidados. 

XI 

DECIMA 

A minha cega porfia 
Buscou entre nada ao nada, 
A minha idéa enganada 
Nada achou, em quanto via; 

133 
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Acabou-se em nada o dia, 
Que nada ~rouxe comsigo; _ 
Com que a mim mesmo me digo, 
Como este nada te admira, 
Se o que o mundo mais suspira 
É nada, e nada o que sigo? DO «ORBE CELESTE J) 

I 

A SÃO VICENTE 

[Resistindo os martirios, e morto, quando o lànçam em 
uma cama de rosas]. 

SONETO 

Entre as rosas Vicente está rendido, 
De seu sangue na purpura banhado, 
Do sacrílego rei tão mal tratado, 
Como de amor na seta bem ferido. 

Na rigorosa dôr adormecido, 
De Cristo a morte imita namorado, 
Que da fineza o peito está picado, 
De tanto excesso vendo-se excedido. 

A cruz deseja, quando as fiores toca, 
. E no florido leito 3esmaiando, 
A vida engeita, e a Jesus invoca: 

O rigor dos tormentos suspirando, 
A branda camá a morte lhe provoca, 
Que a vida alenta em padecer amando • 
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II 

VIZÃO DO APOCALIPSE 

SONET'O 

Ao mais alto dos ceos foi remontado 
João esse discipulo querido, 
E no que vê o espirito influido, 
Os termos não acerta de admirado. 

Emtãp altivo solio sublimado, 
A uma mulher vê, cujo vestido, 
Era do sol o resplendor luzido, 
E o candido da lua o seu calçado. 

. De estrelas a cabeça coroava 
Tão luzida, tão pura, e refülgente, 
Que nela o mesmo Deus se retratava;' 

Desta vizão aaguia mais ciente, 
Que era Maria entende, pois mostrava, 
Ser a todos os astros preeminente. ( 

, .. , 

III 

SONETO 

Rompe o raio da nuvem a sombra adusta 
C · , orta o ar, ,arruma, e ameaça, . ,. . , 
E antes queen,:l cinza a ch~ma se desfaça, 
Ar~l!o mar, treme .a terra, o ar se, a~sústa. 

Po~sias 

Alterando a esfera ,a ira injusta, 
O Deus tonante seu escudo embraça, 
Cúida que a terra a iras despedaça, 
Todo o incendio supondo pena justa. 

Barbara a quem governa o lume eterno, 
Vendo do cego Deus o errado engano, 
De esforço armada com amor interno, 

Seu poder exercita soberano, 
Os raios prende atropelando o inferno, 
O fogo apaga do rigor tirano. 

IV 

MORTE DE RAQUEL 

[Do poemeto Jacob e Raquel] 

J3]-

.. , ............... " ............................................. !* , ....... ",'-,. 

Cresce em Raquel a dôr, cresce a fadig!l, 
O alento desmaia, a vóz se turba, ' o,. 
A respiração cansa, a ansia obriga, 
Porque a vista dos olhos se' perturba, 
Da vida a alma já sedesóbriga, 
A morte chega, e tudo se conturba, 
E rendendo Raquel á morte a vida, 
Nasceu José· aprenda mais querida; 

Retratada nó palido da morte, , 
Da flor tão despojada a pompa bela, 
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Rendida a rosa no grosseiro córte, 
Eclipsada nas sombras a estrela, 
Retratam de Raquel a trisJe sorte, 
A morte sendo já de buxo dela, 
Deixando-a desengano dos amores, 
Se antes inveja tinha dado ás fiores. 

Jacob qUe ao sentimento nos combates 
Em Raquel sepultada tinha a vida, 
Vendo de seu amor tristes remates, 
O golpe chora em dor tão desabrida, 
Da cruel saudade nos reba.tes, 
Sua alma assim se queixa enternecida, 
Sol, estrelas, luzeiro, noite e dia, 
Morreu Raquel, morreu minha alegria. 

Pastores, que habitais por esses montes, 
Serranas, que guardais o manso gado, 
Vede meus olhos dç.~atadas fontes, 
Ouvi de meu suspiro o triste brado, 
Que cultos arrastando os orizontes, 
4té o mesmo sol vejo enlutado, 
Anoiteéeu a luz, cerrou·se t> dia, 
.,4..i Raquel, adorada companhia. 

Vióde ver desmaiada a formosura, 
Morta a beleza, que minha alma adora, 
Amortalhada a luz na sombra escura, 
Macilento o candor da bela Aurora, 
Vereis de um fino amor a fé mais pura, 
O coração desfeito no que chora, 
Hoje a morte me fôt:a só socorro, 
Morta Raquel, tambem com ela' morro. 

O' campos verdes em quem tive atento? 
Nos favores as ditas desejadas, 

Poesias 

Hoje verdugos são do pensamento, 
4s horas, que já foram tão amadas. 
O campos de Bdem, duro tormento! 
Que em vós vi as venturas' desgraçadas, 
Já morta a vida, de que me animava, 
Já sem Raquel, a quem eu mais amava .•. 

Como fugis de ouvir meus ais semidos, 
Rios, aves, pastores, plantas, fiores? 
Se a compaixão vos move internecidos, 
Minha dôr escutai em tais rigores, 
Desfeito o coração entre os gemidos, 
Morta Raquel emprego a meus amores, 
O' infelice noite! O' triste dia! 
E o eco só responde, triste dia! 

Mais quisera dizer, porém o pranto 
Suprirá quant~ a dôr me dificulta, 
Que a pena embarga em sentimento tanto, . 
Vida que com Raquel já se sepulta, 
E em tanta magua, em tão mortal quebranto,. 
A vida só a morte me consulta; 
Ai infeliz destino! Ai pedra fria! 
Ai eclipsada luz! Ai triste dia! 

V 

PRANTO DOS CATIVOS HEBREUS 
SOBRE OS RIOS DE BABILONlA 

A' margem desses rios 
De Babílonia os Ebreus sentados, 
Choram os desvarios 
Da sorte, e dos suspiros já cansados, 
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E em dôr tão inclemente, 
Ausencias de Sião cada qual sente. 

Jerusalem amada, . 
Q'impressa estás nos bronzes da memoria, 
E essa gloria passada 
A dôr presente lhe desmente a gloria, 
Que ~m tantas aflições, 
E a saudade vóz, eco os grilhões. 

Aqu; da aurora bela 
A luz sempre entre sombras aparece, 
Que em tão contraria estrela, 
Só para o pranto o dia é que' amanhece, 
E as lagrimas correntes, 
De~ses rios engrossam as enchentes. 

De ouvir o pranto triste, . 
O mesmo sol se nega ao claro dia, 
Que ás maguas só resiste, 
Quem tem por alma a fera tirania; 
E o sol já eclipsado, 
Da nossa dor se mostra magoado. 

Sepulta a flor .mimosa, 
O pra<;io de tristezas revestido, 
E desmaiada a rosa 
Do carmim troca em lutos o ,vestido;' 
Que ouvir suspiros tantos,. . 
Até no insensivel são quebrantos. 

Lastimado o jacinto. 
Aos nossos os seus ais acompanhando, 
Com um ai, diz, já sinto 
Vossa dôr o meu peito penetrando; 
E o que ás flores indiná, 
'Ao cora cão humano não inclina. 

Os t~i~adosclari.ns, , 
Que tocados aos orbes suspendião, 
E com gloriosos fins, . 
Só a Deus annados aplaudião, 
Quando prezos nos vimos, ,', 
Na terra~lheia oprantp só ouvimos .. 

, . 

• 
Poesias 

Nossa fortuna ingrata, 
Quando o grilhão arrasta a liberdade 
Mais afligir,nos trata, ' 
Porque dos generais a crueldade 
Que contemos disseram, , 
Com que ~s rios nas lagrimas cresceram. 

Como trlUmphantes mandão, 
Que os hinos de Sião doces cantemos 
Com impiedade andão; , 
Mas á cadeia atados, respondemos 
Como na alheia terra, . 
~ais cantaremos que o que a dôr encerra .. 

Alegres da vitoria, 
Mata, derruba, abraza, vão çiizendo, 
Dure só por memoria 
A dôr que no seu mal vão padecendo' 
Não deixe vossa espada ' 
Pedra, que não desfaça em pó, e em nada. 

Com acção arrogante 
Desprezando s~spiros lastimados, 
Com que na dor constante 
Pedaç?s d'alma vimos separados, 
Os peitos nos rasgavão, 
Quando os filhos dos bracos nos tiravão 

Dos cabelos levados . . 
Nas pedras as cabeças lhe partião, 
E os corações quebrados 
D,os pais, porque valer-lhe não podiam. 
Ficava em pezar tanto, 
Partida a alma de escutar seu pranto. 

Ali a tirania 
No rigor apurando o soffrimento 
O coração partia ' 
Dos filhos, e mulher vendo o tormento' 
E dividida a alma, . ' 
Não sei em tanta dôr qual leva a palma. 

Mas. ai, que a sorte trata, 
Seu favor dando ao barbara Caldeo, 
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E em aliança grata 
Contra nós convocando ao Idumeo, 
Deixar na injusta guerra 
A cidade. e seus muros posta em terra. 

De Babilonia os muros 
Vitoriosas adornem as bandeiras, 
Que se hoje aos golpes duros, 
Cativos nos vem já suas ribeiras, 
Lá chegará o dia, 
Que o ceo castigue a barbara ousadia. 

Quando trocada a sorte, 
Essas altivas maquinas desfaça, 
De nossa espada o córte, 
E o seu pezar ao nosso satisfaça; 
Sintam como sentimos, . 
Ver aos seus filhos, como os nossos vimos. 

Em ti Rei Soberano, 
Que em tres dedos sustentas todo o mundo, 
Neste rigor tirano . 
Toda a esperança do remedia fundo, 
E no amargo desterro, 
Teu nome invoco ao som do duro ferro. 

VI 

A UMA FORMOSURA 
REBUÇADA EM UM MANTO 

DECIMA 

Filis, dessas luzes belas 
A sombra apartai, porque 
Dos astros injuria é, 
Que a sombra assombre as estrelas ; 
Se o sol se está vendo nelas, 

e. 
Poesias 

Sem luz o dia deixais, 
Quando na nuvem ocultais, 
F;azendo negaça á luz 
O resplendor que produz, 
Essa nuvem se a rasgais. 

VII 

QUEIXAS DA SORTE 

SONETO 

A9ui de meu pezar na companhia, 
MInhas maguas ouvindo este penedo 
De tão cruel fortuna no alto enredo,' 
Pára sentido, e desmaiado o dia. 

De tão continuas maguas a porfia 
Quebra já o silencio a meu segredo,' 
Se até aqui' de queixar-me tive medo 
D

" , 
lverso ar corre agora que corria. 

Perdida está' da sorte a esperança, 
E se nada aventuro no queixume 
Porque ham de ser cautela os de~enganos? 

F~z em falsas pr?messas confiança, 
Porem quando a fe nelas mais presume, 
No mesmo que presume acha os enganos. 
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I 

DECIMAS 

Nos delirios de um cuidado, 
Nas andas do mal, que sinto, 

. Que dUTa a vida desminto, 
A' dôr o alento prostrado: 
Remedio diflicultado 
Tam grande febre accendeu, 
Que chego a duvidar eu 
Nesta rigorosa calma, 
Se tenho o fogo por alma, 
Se alma ao fogo calor deu. 

Esta doenca mortal, 
A que o aleóto desmaia, 
Para vida mal se ensaia 
Se se atêa no immortal: 
Sétta de veneno tal 
Tanto o peito me maltrata, 
Que os sentidos, que arrebata 
Mal destinta a fantasia, 
;Do remedio me desvia, 
Tendo por vida o que mata. 

. Do pulso as intercaden~ias 
, Te informem do meu perigo; 
Porque do mal, que não digo, 
Já me accusam as evidencias: 
Medico de taes sciencias 

',Poesias 

É que meu maknecessita, 
Que com piedade infinita, 
Quando a dôr mais descenhéqo, 
Me 'cure o de· que ;adoeço, , 
E curar-menão':lirnita •• 

De meus livres pensamentos 
Perturbados os sentidos, 
Para o remedio perdidos, 
Vivos ~ para os ·tormentos ; 
Applique,os' met1icamentos 
Quem' á mesma, riattIreaa 
Deu leis, e, oom inteinza 
Este arruinado edificio:. 
Restaucepor. benclioiO: p 

De sua immortatgpandeza. ;," 

II 
,;DECIMAS,; 

A que fado' deshumano ' 
Me cOlldemna. teu rigor" " 
Se mais que a settas de amor . 
Vens a matar·me,tirano: ' 
Já que huma.nO ;:; ;. 
Por um vil ~arl'O;,~sseit() 
Trocaste o sceptro primeimf' 
E do mesmo manâGciai,: ' 
Puro' cristal, 
Sendo mar foste ribeiro . 

,,' ~< ',} ,! '* 

Pois:de :Ipinha' antiga' histoFia,."· 
Queres, que':os:-sooessm;:,-wga, . 

10 
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E tanta mortal fadiga, 
Mais me atormente a memoria :: " 
Seja gloria'. ,".<,' .' , , 
Tua este pigor~ que passo, ' 
Pois daquelle Jnfelizcaso, ' 
Que em fel o nectar trocou, 
Dizem quebrou. 
Porque 'el'41 ,de barro'o vaso. 

Aquelles nobres principias; 
A que amor,prinoipio deu, 
E de alta esfera' desceu 
Para amantes, sacrificios , 
Pois propicias ' 
Quereis que favor me dêem, 
E' justo vejais,que tem 
A minha 'original miseria 
Tal materia, 
Que vos toca a vós tambem. 

Naquelle humano, pomar 
De quatro rios regado. 
Donde em cristaes desatado. 
Se admira a enchentes um mÍlr~ 
Foi buscar' 
Vossa poderosa mão 
Um barro com tal senão, 
Que dando-lhe nobre ser, 
Quis perder ~ , . , 
De fino o alto, brazão. 

Se de amor nas finas dores, 
Acreditais mais nobreza, 

, Olhae,,;que ·em mim a fraqueza 
Já vem <;Ie,vossos maiores:. , 

, ~ \, Poesias 

Seus errores 
Pela falsa formosura 
De uma maçãrnal madura 
Quis,eram, faltos de lei, 
Que seu Rei, ,'",' 
Vista a mesma Yestidur8. 

':;'c'" - - ., 

A vossa vozmru: 0" -ser . 
Ás creaturas mais formosaS, • 
Vestio de purpura as rosas, ' 
Fez os campos ,verdecer: 
Resplandecer" ,y',' 

Esse altiTO' firmamento, 
E a mim o barro fundamento, ' 
Deu, porém' com um ser tam nobre, 
Que, por pobre, 
Vos retrata o nascirricmto. 

Essa azul 8-rquiteerura, 
Essa aurora de escarlata, 
Essas citharas de prata, 
Do mar essa formosura; 
Bem segura, 
De obra vossa presumindo,' , 
O humano <ser competindo, 
Que ao barro levou a palma, 
Mas a alma, 
Vosso alento a .foi unindo. 

Desses campos a beUeza, 
Dos astros o luzimento, 
O cristalino elemento, 
Dos orbes toda a grandeza: 
Com inteireza 
Se renderam, mas de modo, 
Que ainda tendo o imperio todo: 
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Mo.stro.u, na humana fraqueza, 
Tal vileza, 
Co.mo. fo.rmada, do lodo.. , 

Co.m rendida sll&~ição. 
Essas vo.lantesplúmâgens, 
Oflereceram vassalagens, 
Áquelle primeil"O Adão.; , ' 
E a o.blaç~, 
Tanto. seu.ser,,~;ublimo.u, 
Que co.mvosco.oéquivQcou, 
Mas de tam fraco. artificio 
O' edificio., ' 
Que lo.go se arruinou. 

Se quando. d,o b;trf() àinassa 
Se uniu vo.ssa fortaleza, 
To.mastes sua fraqueza 
Po.r brazão. da vossa, casa, 
E se enlaca ' 
Um ser di'vino., e' humano ' 
Nesse peito. soberano, .: .. ' 
Dai, co.mo. humano., desculpa ': 
A uma culpa, 
Que se o.riginou. dI;) ,engano.. 

Este pó, quC!se ;<ies~l\z, 
Fumo., que desapparece, 
Nada, que se desvanece, 
Terra, que. seto.ntrafaz, 
Não. me tràz :, , 
Em susto. tam evidente, ' 
Que ainda; vendo. Q mal presente; , 
Me tema co.ntraria a so.rte, .' í 

Se até á morte, 
Padecestes igualmente. '" 

__ ~, " • _. "F -> , , 

'Poesias 

III 
DE CIMAS 

Se Po.r dar lustre ao.s pezares 
Vo.ssas lagdmas teimo.sas , ' 
Correm Po.r 'tnargens de ro.sas ; 
Po.rque não. cabem rio.S mares: 
A submergir ésses ares 
Subiram 'rio.screscendo., 
E certo. () naufragio. sendo., 
A fineza deslustrais~ 
Po.rque podendo. amar mais, 
Deixareis de amar mo.rrendo.. 

Deixai, que o. mar se dílate, 
Que o. rio. se precipite, ' 

, Que o. vento. se fortifique, 
Que em agua a nuvem dezate, 
Sem que vós neste co.mbate 
Ballas de neve esgrimindo, 

,Que as estrellas vão. ferindo, 
De neve, e fo.go tomeis 
As armas, co.m que offendeis, 
De amor o.S raio.s co.btindo.~ 

IV 

OITAVAS 

Lo.go. o. tempo. se altera, e o. ar ferindo. 
Do. firmamento. em to.rres levantado, 
Seu curso. altéra, no. furo.r bramindo.~ 
E o. mar em brancas serras transfo.rmado.: 
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As negras asas Bóreas sacudindo 
Da parda nuvem o sol deixa eclipsado, 
E em chuveiros, que aoceo a vento cresce, 
Dá vista o ceo, e o mardesapparece. 

Em fogo ardente o . mundo se abraza va, 
Em noite escura o ar se confundia, 
A negra nuvem mares desatava, 
O -alto monte um Etna parecia: 
Do sol a luz no fumo se eIllutava, 
Sepultado na sombra o alegre. dia, 
Donde em balas de fogo a ira ardendo 
O ceo e a terra estava combatendo. 

Settas de lume oar atravessando, 
Ao cristalino mar desct;m ferindo; 
Que a esse globo celeste ameaçando, 
De pavor as estrellas vam cahindo: 
E o resplendor no rio sossobrando, 
A agua ali do fogo vai fugindo: 
Temeu o ceu, eos orbes estrellados 
Seus fixos eixos sentem arruinagos. 

Os cavalIas do sol precipitados 
Do ceo apagam o esplendor flammante, 
Que do furioso vento ali arrojados, 
Liquida urna dam á luz radiante: 
No vivo fogo os campos inflamados, 
Cada planta par~ce que é um montante, 
E o ecco, que no monte vai ferindo 
Mostra, que da crueldade vai bramindo. 

A mansarez, que sobre a relva passa 
Do rigor do estio a ardente chamma, 

Ao susto geme, do temor embassa, 
Vendo em agua afogad$\ a verde grama; 
Busca no monte abrigo, e se embarassa, 
Mares pisandQ nll<rresçidil ra~~~ 
E alli por ondas.cr ~ii~tªrcré~~f(40,' 
Este alterado mànindam. hebe'Ód<). 

, , '" ; .... " -

Do roble mais antigo'deSfO,lhada , 
A verde 10\lçania;cjuç o engrandece; 
Avisos dava a ave cêlebra;da, . 
Que os troncos busque,.queo perigo cresce; 
A fera foge da caverna· arll'ada, 
E o rio ao mais profundo logo a desce, 
E Neptuno, que rege o mar salgado, 
Crê, que lhe Joi _ trib\lto . dedicado~ 

Neste mortal perigo desm;;t\ado 
Ao alto firmamemtQ n:correndo, 
Rendido appela o coração prostrado, 
Da divina justiça effeito crendo: 
As settas, que dispára ° arco irado, 
De quem mar, ceo, e terra vam tremendo, 
A Deus peço, que veja a vIva magua, 
Que alma ,me enche de fogo,os olhos d'agua. 

Logo a ira applacando ° rijo vento, 
Que á terra ultimo estrago ameaçava, 
Preza de alto poder muda de intento, 
Que em brand;;t paz já a fuda transformava: 
Sereno o ar se mostra em um momento, 
Que o resplendor do sol já alumiava: 
Oh poder do poder, quanto te estendes, 
Se o mar, o ceo, e a terra tudo prendes! 
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, V' 

Das c~;~ei:ls .di. HOl temor 
Bem Iirriad9 ~.sei'I"o duro, 
Desátar-vosjáprocuró . 
Martir não, mas confessor: 
Se vos não: prendeu amor, 
E de s.eus; tiros zombais, 

. Para que vos retirais; . 
Quando é da vid~ coroa 

Vid'a boa? 

Se quando a aurora amanhec.e, 
Entam de Morfeu nos braços, 
Apertar do sono os laços, 
E' o que mais se ,appetece, 
Como est'ebemdesconhece 
Vosso disveló, e cuidado, 
Se no mal de dísveládó 
() descanso vos entoa 

Vida boa? 

Quando dessa ardente esfera 
() sol sua luz retira, 
E em sépulcro de safira 
RenasCer brilhante esfera 
A flor~ ·a ave, ea féra, 
Seu sôsseg.oambicionando; 
Mudament~ estam clamando 
A' flor,á fera, á pessoa 

Vida boa. 

.. 
Como vós com melhor alma, 

Entre aflicções do cuidado, 

Poesias 

Do futuro, e do passado 
Teceis vossa dura palma: 
Negando em custosa calma 
()s ouvidos á fortuna, 
Que em occasião opportuna, 
A vosso favor pregoa 

Vida boa. 

Deixai sustos, deixai medos, 
Que o divertir é viver; 
Quem mais aliviostiver, 
Da sorte piza os enredos 
E sam do inferno arremedos 
()s laços do sofrimento, 
Em que apurado o tormento 
Não deixa ouvir, quem entôa 

Vida boa. 

Se sois Nayade, ide aos mares, 
Se sois flor, apparecei, . \ . 
Se estrella,resplandecei; .' 
Se Pomoná, ide aos pomares; 
E não cudeis em azares ,-
Da sorte, formosa, ou fea, 
Se é giganta, ou se é pygmea, 
Quando o gosto vos atrôa 

Vida boa. 

VI 
DECIMA 

Se meu peito ainda ferido 
Inteira posse te deu, 
Como PQSSQ:aceitar eu 
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Teu coração repartido: 
Mas se de amor deffendido 
Mé prometer nova lei, 
Daquella antiga, que dei, 
Já mudada a dura fragoa, 
Nesta taboa em sangue, e água 
Novo artigo tresladeL . 

VII 

DECIMA 

Pois és luz de ceo, e terra, 
Que á terra, e ceo luzes deu 
Deste coração, que é teu 
Escuras sombras desterra: 
Estes nadas, que em si,encerra, 
Vapores' da terta são, _-
Que desluzida a ablação 
Deixam, se anão fortifica 
Essa- mão, que sabiá applica 
Ardor ao meu coração. 

VIII 

OUTRA 

Esta, que vedes correr, 
Já de Antioquia foi mimo, 
Hoje só t,em por arrimo 
Do'que fóio s(!u temor': 
Homem asperolaspizou) ' .. 
Das esmeral~as fatendo' 

Poesias 

Alcatifa, porém vendo 
De mortal a duração, 
Para mais alto brazão 
Viveu Pelagia morrendo. 

IX 

SEXTINAS 

Baste, não mais de engano, 
Cessem as apparencias fabulosas, 
Que causaram meudalJo _, 
Quanto maj~ bellas sim, mais enganosa,s, 
Deixando em dor interna.. : ; . , ; ; 
Por uma breve- vista pena -eterl)a~,~' _,::, 

. ," '. :.i~ tl~ •. ·.~G II -: 

Se sam do mundo asglori~~,· .; ;;, :; 
Que em um momento só desapparccem;' 
Idolo das memorias, 
Que voa fumo, quando luz parece, 
Como a T antalo vejo 
Morrer o logro em ,?eio do desejo. 

:x 
. DECIMA 

.' , " I. 

Meu cuidado disvelado . . 
Encofltrar.vosprocurav8;; , -
E porque 'em mim vos.bu$Cav.a 
Me enganei com o .meu, ~uidadQ : " " 
Já de melhor luz guiado, . 
Porque foi VOisa esta luz, 
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Vos achou de amor' na cruz 
Os rigores padecendo, 
E amor vosso extremo vendo 
Novo extremo em mim produz. 

XI 

OITAVA 

Do sol essa brilhante luz formosa, 
De que a noute foge, e o dia cresce, . 
Bordando de ouro a maquina lustrosa~ 
Quando a dar vida ás flores amanhece, 
Tocha do ceo, fogueira luminosa, 
Que na estrelada esfera resplandece, 
Se o prado fertiliza, e seus primores, 
Quem duvida, que o sol excede ás flores. 

XII 

OITAVA 

Do prado eSlre'lla angelica ser preza, 
Mimo da· graça, emulação de Flora, 
Que ao mesmo· ceo retrata na belleza, 
Roubando a candidez da branca aurora; 
Finezas de Medóro aqui despresa~ 
Que da propria isenção só se namora, 
Se resiste de amor . á seta dura 
Mais que à· do sol, da flor é a formo~ura. 

... 

f··~ " :' , 

":' ,x1Ír· 
~ITAVAs,· '\ ;; 

Já, Senhor, despertaram meus cuidados 
Em, tanta ingratidão adormecidos; 
Nasceram a ~uerer-vos destinados, 
E em cega idolatria os vi perdidos; 
Yossa mesma fineza lhe deu brados, 
Porque a tanto favor agradecidos, 
Confesse o coração com rendimento 
Que é de amor vosso amor doce sustento. 

Dos apparentes bens a prisão dura, 
Que o gosto captivavam com violencia, 
Venceu a vossa luz a sombra escura 
Para maior victoria da clemencia: 
Constante a minha fé vos assegura 
De Babilonia ás leis a resistencia, 
Que.é certo pouco faz quem obedece, 
?e chegando a vos ver o mais lhe esquece. 

Primeiro se verá da quarta esfera 
Apagado o monarca refulgente, 
Que no palado ethereo reverbera 
A luz, que os monteS' doura no oriente: 
Que meu amor vos falte, quando espera 
Que acendais vós com fogo o fogo ardente, 
Que o peito, que das chammas tem enveja 
Um coração de chammas ter deseja. 

Venham formosos lirios, venham rosas, 
Maçãs, e jasrqins venham, que ferida 
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Minha alma está das setas amorosas, . 
Que quanto mais me ferem, me d~m vida: 
Cubram-me de assucena~, que ch~lrosas 
Fragancia vam inspirandoá fé um~, 
Arda o peito no fogo~ em 'que suave 
Imite o coração a immortal ave. 
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