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Poemas em Medida Velha



ENDECHAS A BÁRBARA ESCRAVA

Aquela cativa

Que me tem cativo, 

Porque nela vivo 

Já não quer que viva. 

Eu nunca vi rosa 

Em suaves molhos. 

Que para meus olhos 

Fosse mais fermosa.

Nem no campo flores, 

Nem no céu estrelas 

Me parecem belas 

Como os meus amores. 

Rosto singular, 

Olhos sossegados, 

Pretos e cansados, 

Mas não de matar.

Uma graça viva, 

Que neles lhe mora, 

Para ser senhora 

De quem é cativa. 

Pretos os cabelos, 

Onde o povo vão 

Perde opinião 

Que os louros são belos. 

Pretidão de Amor, 

Tão doce a figura, 

Que a neve lhe jura 

Que trocara a cor. 

Leda mansidão, 

Que o siso acompanha; 

Bem parece estranha, 

Mas bárbara não.



Presença serena 

Que a tormenta amansa; 

Nela, enfim, descansa 

Toda minha pena. 

Esta é a cativa 

Que me tem cativo, 

E, pois nela vivo, 

É força que viva.



ESPARSA AO DESCONCERTO DO MUNDO

Os bons vi sempre passar 

no mundo graves tormentos; 

e, para mais m’espantar, 

os maus vi sempre nadar 

em mar de contentamentos. 

Cuidando alcançar assim 

o bem tão mal ordenado, 

fui mau, mas fui castigado. 

Assim que, só para mim 

anda o mundo concertado.



SUPER FLUMINA... (EXCERTOS)

Sôbolos rios que vão 

por Babilônia, m’achei, 

onde sentado chorei 

as lembranças de Sião 

e quanto nela passei. 

Ali o rio corrente 

de meus olhos foi manado, 

e tudo bem comparado, 

Babilônia ao mal presente, 

Sião ao tempo passado.

[...]

Mas ó tu, terra de Glória, 

se eu nunca vi tua essência, 

como me lembras na ausência? 

Não me lembras na memória, 

senão na reminiscência. 

Que a alma é tábua rasa, 

que, com a escrita doutrina 

celeste, tanto imagina, 

que voa da própria casa 

e sobe à pátria divina.



Não é, logo, a saudade 

das terras onde nasceu 

a carne, mas é do Céu, 

daquela santa cidade, 

donde esta alma descendeu. 

E aquela humana figura, 

que cá me pôde alterar, 

não é quem se há de buscar: 

é raio de fermosura, 

que só se deve de amar.

[...]

Tanto pode o benefício 

da Graça, que dá saúde, 

que ordena que a vida mude; 

e o que tomei por vício 

me faz grau para a virtude; 

e faz que este natural 

amor, que tanto se preza, 

suba da sombra ao Real, 

da particular beleza 

para a Beleza geral. 

[...]



Sonetos 

(medida nova)



Correm turvas as águas deste rio, 

que as do Céu e as do monte as enturbaram; 

os campos florescidos se secaram, 

intratável se fez o vale, e frio. 

Passou o Verão, passou o ardente Estio, 

ũas cousas por outras se trocaram; 

os fementidos Fados já deixaram 

do mundo o regimento, ou desvario. 

Tem o tempo sua ordem já sabida; 

o mundo, não; mas anda tão confuso, 

que parece que dele Deus se esquece. 

Casos, opiniões, natura e uso 

fazem que nos pareça desta vida 

que não há nela mais que o que parece.



A formosura desta fresca serra

e a sombra dos verdes castanheiros, 

o manso caminhar destes ribeiros, 

donde toda a tristeza se desterra; 

o rouco som do mar, a estranha terra, 

o esconder do Sol pelos outeiros, 

o recolher dos gados derradeiros, 

das nuvens pelo ar a branda guerra; 

enfim, tudo o que a rara natureza 

com tanta veriedade nos ofr’ece, 

me está, se não te vejo, magoando. 

Sem ti, tudo me enoja e me aborrece; 

sem ti, perpetuamente estou passando, 

nas mores alegrias, mor tristeza.



Dizei, Senhora, da Beleza ideia: 

para fazerdes esse áureo crino, 

onde fostes buscar esse ouro fino? 

de que escondida mina ou de que veia? 

Dos vossos olhos essa luz Febeia, 

esse respeito, de um império dino? 

Se o alcançastes com saber divino, 

se com encantamentos de Medeia? 

De que escondidas conchas escolhestes 

as perlas preciosas orientais 

que, falando, mostrais no doce riso? 

Pois vos formastes tal, como quisestes, 

vigiai-vos de vós, não vos vejais, 

fugi das fontes: lembre-vos Narciso.



Sete anos de pastor Jacob servia 

Labão, pai de Raquel, serrana bela; 

mas não servia ao pai, servia a ela, 

e a ela só por prêmio pretendia. 

Os dias, na esperança de um só dia, 

passava, contentando-se com vê-la; 

porém o pai, usando de cautela, 

em lugar de Raquel lhe dava Lia. 

Vendo o triste pastor que com enganos 

lhe fora assi negada a sua pastora, 

como se a não tivera merecida; 

começa de servir outros sete anos, 

dizendo: — Mais servira, se não fora 

para tão longo amor tão curta a vida.



Busque Amor novas artes, novo engenho, 

para matar me, e novas esquivanças; 

que não pode tirar me as esperanças, 

que mal me tirará o que eu não tenho. 

Olhai de que esperanças me mantenho! 

Vede que perigosas seguranças! 

Que não temo contrastes nem mudanças, 

andando em bravo mar, perdido o lenho. 

Mas, conquanto não pode haver desgosto 

onde esperança falta, lá me esconde 

Amor um mal, que mata e não se vê. 

Que dias há que n’alma me tem posto 

um não sei quê, que nasce não sei onde, 

vem não sei como, e dói não sei por quê.



Amor é um fogo que arde sem se ver, 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente, 

é dor que desatina sem doer. 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 

é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder. 

É querer estar preso por vontade; 

é servir a quem vence, o vencedor; 

é ter com quem nos mata, lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

nos corações humanos amizade, 

se tão contrário a si é o mesmo Amor?



Alma minha gentil, que te partiste 

tão cedo desta vida descontente, 

repousa lá no Céu eternamente, 

e viva eu cá na terra sempre triste. 

Se lá no assento etéreo, onde subiste, 

memória desta vida se consente, 

não te esqueças daquele amor ardente 

que já nos olhos meus tão puro viste. 

E se vires que pode merecer te 

algũa cousa a dor que me ficou 

da mágoa, sem remédio, de perder-te, 

roga a Deus, que teus anos encurtou, 

que tão cedo de cá me leve a ver-te, 

quão cedo de meus olhos te levou.



Manuel  Mar ia  Barbosa  du

BOCAGE

1765-1805

Transição entre 

Neoclassicismo (Arcadismo) 

e Pré-romantismo



Obras Principais

Rimas (1º vol.), 1791

Rimas (2º vol.), 1799 

Rimas (3º vol.), 1804



GÊNEROS

Poesia satírica

Poesia lírica

FASES

Arcadismo (locus amoenus)

Pré-romantismo (locus horrendus) 



Dois sonetos árcades (locus amoenus)



Olha, Marília, as flautas dos pastores, 
Que bom que soam, como estão cadentes! 
Olha o Tejo a sorrir-te! Olha não sentes 
Os Zéfiros brincar por entre as flores? 

Vê como ali, beijando-se os Amores 
Incitam nossos ósculos ardentes! 
Ei-las de planta em planta as inocentes, 
As vagas borboletas de mil cores ! 

Naquele arbusto o rouxinol suspira, 
Ora nas folhas a abelhinha para, 
Ora nos ares sussurrando gira: 

Que alegre campo! que manhã tão clara! 
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira, 
Mais tristeza que a morte me causara.



Se é doce no recente ameno Estio 
Ver toucar-se a manhã de etéreas flores, 
E, lambendo as areias e os verdores, 
Mole e queixoso deslizar-se o rio: 

Se é doce no inocente desafio 
Ouvirem-se os voláteis amadores, 
Seus versos modulando, e seus ardores 
Dentre os aromas de pomar sombrio 

Se é doce mares, céus ver anilados 
Pela quadra gentil de Amor, querida, 
Que esperta os corações, floreia os prados: 

Mais doce é ver-te de meus ais vencida, 
Dar-me em teus brandos olhos desmaiados 
Morte, morte de amor, melhor que a vida.



Dois sonetos pré-românticos (locus horrendus) 



Oh retrato da morte, oh Noite amiga 
Por cuja escuridão suspiro há tanto ! 
Calada testemunha de meu pranto, 
De meus desgostos secretária antiga ! 

Pois manda Amor que a ti somente os diga, 
Dá-lhes pio agasalho no teu manto; 
Ouve-os, como costumas, ouve, enquanto 
Dorme a cruel, que a delirar me obriga: 

E vós, oh cortesãos da escuridade, 
Fantasmas vagos, mochos piadores, 
Inimigos, como eu, da claridade ! 

Em bandos acudi aos meus clamores; 
Quero a vossa medonha sociedade, 
Quero fartar meu coração de horrores.



Já Bocage não sou!... À cova escura 
Meu estro vai parar desfeito em vento... 
Eu aos Céus ultrajei! O meu tormento 
Leve me torne sempre a terra dura: 

Conheço agora já quão vã figura 
Em prosa e verso fez meu louco intento; 
Musa!... Tivera algum merecimento 
Se um raio da razão seguisse pura! 

Eu me arrependo; a língua quase fria 
Brade em alto pregão à mocidade, 
Que atrás do som fantástico corria: 

Outro Aretino fui... A santidade 
Manchei!... Oh! Se me creste, gente impia, 
Rasga meus versos, crê na eternidade!



Sátiras



Nariz, nariz, e nariz,

Nariz, que nunca se acaba;

Nariz, que se ele desaba,

Fará o mundo infeliz;

Nariz, que Newton não quis

Descrever-lhe a diagonal;

Nariz de massa infernal,

Que, se o cálculo não erra,

Posto entre o Sol e a Terra,

Faria eclipse total!



Consta que um médico fora

Inventor da guilhotina:

Deu bem rapidez à morte,

Mostrou saber medicina






