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�• �
FALENAS

�• �



3.1
O segundo livro

�• �

Em meados de janeiro de 1870 são publicadas, também pela B. L. Garnier, as 
Falenas do Sr. Machado de Assis. Esse segundo livro de poemas cumpre parte do que 
fora acordado entre o então noivo de Carolina Augusta Xavier de Novais458 e Baptiste 
Louis Garnier em contrato de 11 de maio de 1869. Naquele ano de 1869, o escritor 
e o editor firmaram dois contratos: o primeiro deles, como citamos, em maio, o qual 
tratava da venda das Falenas e dos Contos Fluminenses, ambos publicados em 1870; 
o segundo contrato datava de setembro de 1869, nele estavam previstas três obras 
que deveriam ser publicadas em novembro de 1869, março de 1870 e final de 1870, 
sendo, respectivamente, Ressurreição, Manuscrito do Licenciado Gaspar e Histórias da 
meia-noite. Havemos de observar que Machado não cumpriu o contrato, haja vista 
que o romance Ressurreição veio a público somente em 1872 e Histórias da meia-
-noite, livro de contos, em 1873. Sobre o Manuscrito do Licenciado Gaspar, não se 
tem notícia até hoje. Se a amizade entre Garnier e Machado já podia ser considerada 
desde 1863, quando o escritor passa a publicar seus contos no Jornal das Famílias, 
periódico chancelado pelo editor, ela é confirmada em 1869 com a promessa de cinco 
publicações, com o pagamento adiantado pelos livros que constavam no contrato de 
maio (Garnier, ao contrário do que fizera em 1864 com as Crisálidas, paga o poeta 

458 Carolina Augusta Xavier de Novais (1835-1904), irmã de Faustino Xavier de Novais, poeta português e amigo de Machado, 
ao qual o brasileiro dedica um poema nas suas Crisálidas. Carolina vem ao Brasil para cuidar do irmão em 1866 e três anos depois, 
em 12 de novembro de 1869, contrai matrimônio com o cantor de Corina.
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a partir da assinatura do contrato e não do início das vendas do volume)459 e com a 
impressão desses mesmos livros em Paris, sem que isso tenha sido previsto no referido 
contrato. Esses apontamentos nos mostram certo esforço de Machado em viver da 
própria pena (especialmente após o matrimônio), seu crédito moral enquanto escri-
tor e, principalmente, sua afirmação enquanto poeta.

Não se sabe a data exata da publicação desse segundo livro de poemas, todavia, 
podemos tomar como ponto de partida a notícia estampada na primeira página do 
Diário do Rio de Janeiro em 27 de janeiro de 1870, que dizia:

Foi impresso em Paris, edição do Sr. B. L. Garnier, o brilhante 
volume de poesias Falenas, do mavioso e ilustrado poeta flumi-
nense, o Sr. Machado de Assis. Em tempo faremos um estudo 
sobre esse belo livro, um dos mais felizes acontecimentos do 
presente ano literário. A edição é elegante e esmerada.460

Somos levados a crer que a publicação tenha se dado poucos dias antes. O 
poeta fluminense, como o noticiário o chama, não aumentou o número de poemas 
em seu livro quando comparado ao primeiro. Novamente temos 28 poemas entre 
traduções, paráfrases, imitações e composições machadianas, de modo que a “Lira 
Chinesa” traz oito partes. O volume de poemas de 1870 se assemelha ao de 1864 
também na falta de unidade. Novamente estamos diante de uma obra que não traz 
uma unidade temática, ainda que, a exemplo das borboletas noturnas que são as fa-
lenas, muitos poemas tragam no seu interior, ou já no título, certa escuridão, como 
“Sombras” e “Luz entre sombras”. Apesar da falta de unidade temática, as Falenas de 
alguma forma se organizam por meio de suas seções: “Varia”, “Lira Chinesa”, “Uma 
ode a Anacreonte” e “Pálida Elvira”. A última dessas seções se constitui num único 
e longo poema sobre o desventurado amor de Elvira e um poeta, ao passo que a pe-
núltima é uma ode composta com os olhos voltados para a tradução emprenhada por 
Antônio Feliciano de Castilho. Em nota, Machado explica ao leitor:

É do Sr. Antônio Feliciano de Castilho a tradução desta ode-
zinha, que deu lugar à composição do meu quadro. Foi ime-
diatamente à leitura da Lírica de Anacreonte, do imortal autor 
dos Ciúmes do Bardo, que eu tive a ideia de pôr em ação a 
ode do poeta de Teos, tão portuguesmente saída das mãos do 
Sr. Castilho que mais parece original que tradução. A concha 

459 Machado de Assis recebia, em maio de 1869, duzentos réis pelas Falenas e pelos Contos Fluminenses.

460 Diário do Rio de Janeiro (1870, p. 1).
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não vale a pérola; mas o delicado da pérola disfarçará o gros-
seiro da concha.461

A “Lira Chinesa”, por sua vez, é a reunião de oito pequenos poemas adaptados 
da tradução feita por Judith Walther de poetas chineses. Por fim, “Varia”, como o 
título anuncia, é a reunião de variados poemas de diferentes temas. Em “Varia”, são 
25 poemas com métrica e rima bastante trabalhada (dois aspectos criticados das Cri-
sálidas) e uma extensão, em grande parte dos poemas, maior em relação aos poemas 
do primeiro livro. Além disso, ao contrário do que acontecia na publicação de 1864, 
apenas cinco poemas das Falenas já teriam tido sua primeira representação pública 
antes da publicação em livro.462 São eles: “Estâncias a Ema”, tradução de Alexandre 
Dumas Filho, publicada sob o título “Versos a Ema” em 6 de abril de 1860 no Diário 
do Rio de Janeiro, publicação que, inclusive, intitula as partes I e II do poema, cha-
mando-as, respectivamente, “Um passeio de Carro” e “Um ano depois”; oito anos 
depois, o mesmo poema, com o mesmo título das Falenas, é publicado em 23 de 
fevereiro no Semanário Maranhense; “No espaço”, declamado em reunião da Arcádia 
Fluminense de 14 de outubro de 1865, segundo notícia de três dias depois do Diário 
do Rio de Janeiro; “Cegonhas e Rodovalhos” e “Menina e Moça”, ambos publicados 
na Semana Ilustrada em 24 de janeiro de 1869; e “Pálida Elvira”, publicado no vo-
lume Lamartinianas (1869), livro de poemas de Alphonse de Lamartine traduzidos 
por poetas brasileiros. “Varia” será a parte predileta pela crítica, a qual reconhecerá a 
correção na métrica, mas ainda apontará a falta de cor local nos versos e a leveza que 
se perdeu das Crisálidas para as Falenas.

461 Assis (1870, p. 216).

462 Os poemas nas Falenas obedecem à seguinte ordem: “Prelúdio”, “Ruínas”, “Musa dos olhos verdes”, “La Marchesa de Miramar”, 
“Sombras”, “Quando ela fala”, “Visão”, “Manhã de inverno”, “Ite, missa est”, “Flor da mocidade”, “Noivado”, “Menina e moça”, “A 
Elvira” (tradução de Lamartine), “Lágrimas de cera”, “No espaço”, “Os deuses da Grécia” (tradução de Schiller), “Livros de flores”, 
“Pássaros”, “Cegonhas e rodovalhos” (tradução de Bouillet), “A um legista”, “O verme”, “Estâncias a Ema” (tradução de Dumas Fi-
lho), “Un vieux pays”, “A morte de Ofélia” (paráfrase), “Luz entre sombras”, “Lira Chinesa” (imitação de poetas chineses traduzidos 
em prosa por Judith Walther), “Uma ode a Anacreonte” (baseada na tradução de Antônio Feliciano de Castilho) e “Pálida Elvira”.



3.2
Assertividade métrica,

mas ainda pouca cor local

�• �

Não demorou muito para que, após a notícia do Diário, as críticas às Falenas 
viessem a público. A primeira delas apareceu apenas dois dias depois e foi impressa na 
seção “Folhetim” d’A Reforma, sem assinatura. Ubiratan Machado463 atribui as palavras 
do texto intitulado “Falenas” a Joaquim Serra, “talentoso poeta maranhense”464 que tra-
duziu o primeiro poema escrito em língua francesa e publicado por Machado em livro, 
“Un vieux pays”, que está nesse segundo livro de poemas. Essa tradução, como veremos 
adiante, foi publicada por Machado nas “Notas” do livro465 e cessa qualquer resquício 
de murmúrio que possa ter ficado da polêmica d’A Marmota sobre “Os cegos”.466

O artigo não muito extenso e de parágrafos curtos é especialmente elogioso, 
sendo o único senão o que se relaciona à falta de cor local nos versos machadianos 
de “Pálida Elvira”: “todavia falta nesse poema-romance o cunho brasileiro. O poeta 
descreveu paisagens magníficas, mas que podem ser tanto nossas como da Suíça. / 
Se algum senão há a notar em semelhante trabalho, acho que esse é o único”.467 Dos 

463 Machado (2003).

464 Assis (1870, p. 214).

465 “Não são conhecidas as circunstâncias em que Machado de Assis confiou esse poema a seu amigo Joaquim Serra. Provavelmente 
se viram na redação da Semana Ilustrada, ou do Diário do Rio de Janeiro, ou da folha oficial. À vista dos versos em francês, Joaquim 
Serra decerto manifestou o desejo de traduzi-los, com o que o autor concordou” (Magalhães Júnior, 2008b, p. 142).

466 Na ocasião, princípios de 1858, Serra e Machado discutiam sobre o tema proposto por Paula Brito: “qual dos dois cegos mais 
sente / O penoso estado seu: / O que cegou por desgraça, / O que cego já nasceu?” (Brito apud Massa, 1971, p. 190)

467 Reis (2009, p. 677, grifos do autor).
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elogios bastante variados, destacamos a “riqueza musical”, que é alcançada graças aos 
versos em boa parte metrificados e rimados, e a figura de Machado poeta. O escritor 
fluminense é chamado “o verdadeiro poeta” e carrega o título de “um poeta essencial-
mente lírico”.468

O mais extenso texto dedicado às Falenas será assinado por Luís Guimarães 
Júnior e publicado no Diário do Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1870. O crítico 
abre o artigo com parágrafos dedicados ao vácuo que se instalara na literatura daquele 
período e nomeará algumas obras que graciosamente preencheram o espaço que o 
mercado literário tinha aberto. Dentre essas obras, será destacado o livro de poemas 
de Machado de Assis publicado naquele ano.

Machado de Assis é chamado pelo crítico “poeta e artista pelo coração e pela 
inteligência”,469 mas suas Falenas não teriam originalidade suficiente para serem cha-
madas uma obra de “suprema qualidade”. Além disso, Guimarães Júnior faz uma 
interessante comparação entre os dois livros de poemas do escritor:

O livro das Crisálidas é aquele em que mais salientemente se 
patenteia a índole poética de Machado de Assis. As Falenas re-
velam o artista, o método, a correção na estrutura e na plástica. 
Nas Crisálidas advinha-se o poeta, o sonhador, o homem da 
inspiração e o músico da alma. Há mais estase, há mais arrou-
bos, há mais doçura nas Crisálidas (…).470

Das quatro partes em que se dividem as Falenas, o crítico mostra predileção 
pela primeira, não só pelas palavras, mas pela extensão do texto e pela transcrição de 
várias estrofes de alguns poemas. Contudo, em relação às Falenas, há o elogio aos ale-
xandrinos e ao poema “No espaço”. Tal poema é admirado pelo crítico justamente por 
ser, segundo ele, o que mais se afeiçoa ao espírito das Crisálidas.

Rapidamente Guimarães Júnior irá descrever as outras três partes da publica-
ção de 1870 e fará as perguntas: “é um bom livro do Sr. Machado de Assis? É um vo-
lume agradável? Inquestionavelmente. Uma obra útil? Não”.471 Novamente o crítico 
fará a comparação entre os dois livros de poemas e apontará o fato de as composições 
do segundo terem ficado sujeitas ao método do velho classicismo latino e português.

Sobre “Pálida Elvira”, Guimarães Júnior parece concordar com o que fora es-
crito poucos dias antes por Serra, pois cobra a cor local nos versos: “essa ‘Pálida Elvira’ 

468 Id. ibid., p. 675-676.

469 Id. ibid., p. 680.

470 Id. ibid., p. 681.

471 Id. ibid., p. 687.
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é uma caprichosa narrativa tão própria para ser recitada em uma gôndola veneziana, 
como em um quiosque oriental ou no mais democrático de todos os salões. É um 
poema belíssimo, ganharia cem virtudes mais se fosse um poema brasileiro como o 
autor que o assina”.472 E alguns parágrafos à frente o crítico reforça ser a “ausência do 
espírito pátrio” o principal e único defeito do livro.

Apenas um dia depois da publicação das palavras de Guimarães Júnior acerca 
das Falenas, sai no Dezesseis de Julho o artigo de Oscar Jagoanharo.473 O crítico se 
aproveita dos títulos dos livros de poemas machadianos para iniciar seu texto: “nada 
mais natural do que sucederem as Falenas às Crisálidas”.474 É biologicamente natural 
que após o casulo venha a borboleta.

O grande elogio de Jagoanharo ao livro se dará por conta da tradução “Estân-
cias a Ema”, na qual o pensamento “manifesta-se vigoroso”.475 Porém, o crítico do 
Dezesseis gastará bons parágrafos para tratar daquilo que chama “correção virgiliana”, 
o excesso de correção na forma. Para ele, a forma acabou por aprisionar o pensamen-
to fluido dos poemas e acrescenta: “é preferível a nonchalange de um Garrett, ao selo 
mal-entendido e afetada correção de muitos escritores”.476 E nesse artigo, novamente 
Machado é criticado pela falta de cor local nos seus versos: “justíssimas queixas de-
veria expor ao seu autor pela ingratidão com que se tem havido para com este tão 
formoso Brasil, (…) longas increpações teria de fazer, pela manifesta preferência que 
volta ao grito da cigarra de Anacreonte sobre o melodioso canto do sabiá (…)”.477 O 
texto termina com a transcrição do poema “Manhã de inverno”.

O quarto texto de crítica seria publicado n’A Vida Fluminense de 2 de abril 
de 1870, sob a assinatura de Augusto de Castro. O pequenino texto, assim como 
o de Jagoanharo, também brinca com o título do volume de poemas, mas diz que 
esperava borboletas crepusculares no lugar das noturnas Falenas: “depois de de-
sabrochadas as Crisálidas, e quando todos esperavam uma miríade de borboletas 
crepusculares, apresenta-nos o autor, repassado de modéstia, as suas Falenas, borbo-
letas noturnas, cuja leitura encetei logo (…)”.478 E se aproveitando do ar escuro que 
o inseto carrega, o crítico elucida o descuido pelo excesso de sombras nas composi-
ções, seja no interior dos versos, seja nos títulos dos poemas.

Apesar de não apontar, como fizeram todos os críticos até aqui, a falta de cor 
local nos versos, Castro condena o fato de o livro não ser todo machadiano, mas 

472 Id. ibid., p. 689.

473 Pseudônimo do cearense Tristão de Alencar Araripe Júnior (1848-1911), um dos mais renomados críticos daquele século.

474 Reis (2009, p. 691).

475 Id. ibid., p. 693.

476 Id. ibid., p. 692.

477 Id. ibid., p. 693.

478 Id. ibid., p. 694.
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conter “imitações, e traduções, até o chim”.479 Agradaram o crítico, que considera 
as “Falenas incontestavelmente superiores às Crisálidas”, “Ruínas”, “Ite, missa est” e 
“Menina e Moça”.

Em 30 de maio de 1870, n’A Crença, jornal pernambucano, Sílvio Ramos (o 
futuro Sílvio Romero), faz críticas ao “lirismo subjetivista” e ao “humorismo pre-
tensioso” do livro de poemas machadiano. Não pudemos, contudo, consultar o pe-
riódico, o qual está indisponível para consulta da hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. Valemo-nos das pesquisas de Magalhães Júnior.480

O último artigo de crítica endereçado às Falenas veio mais de um ano depois, 
em março de 1971, e foi publicado em Lisboa, n’A América. O artigo assinado por 
Júlio César Machado é elogioso desde o parágrafo de abertura:

Dizia-me de uma ocasião com maior ingenuidade um conhe-
cido meu, que escrevia de vez em quando nos periódicos: “eu 
tendo de elogiar alguém, fico sem saber o que hei de dizer!”. Por 
essa regra deveria eu ficar mudo diante das Falenas, de Machado 
de Assis, poeta brasileiro de superior e extraordinário talento 
para quem parecem haver sido inventadas as palavras “reco-
mendável, distinto, singular, peregrino, admirável” de que se 
adubam cotidianamente os guisados encomiásticos com que os 
literatos se ficam a lamber os beiços.481

O crítico se enamora de diversas composições do poeta brasileiro e transcreve 
seis estrofes de “No espaço”, além de dedicar todo um parágrafo para as “traduções 
primorosas” da “Lira Chinesa”. Não há nenhum senão feito pelo crítico ao livro de 
poemas, e o artigo se encerra dando a Machado de Assis o título de “poeta verdadeiro, 
(…) a quem se abaixe a cabeça com alegria!”.482

De maneira geral, o livro parece ter agradado a crítica, que, ainda embebida 
daquele nacionalismo exagerado de um romantismo ufanista, apenas apontou por 
vezes a falta de cor local nos versos e o excesso de correção da métrica. Machado de 
Assis estava se afirmando enquanto poeta e vinha ganhando respeito nessa posição 
antes pelas críticas mais embasadas e detalhadas, como a de Guimarães Júnior, que 
pelos elogios de “verdadeiro poeta” ou “poeta verdadeiro” que recebeu de Serra e 
César Machado, respectivamente.

479 Id. ibid., p. 695.

480 Magalhães Júnior (2008b).

481 Reis (2009, p. 697).

482 Id. ibid., p. 700.



3.3
Os poemas e as epígrafes

�• �

A epígrafe do livro

Falenas, o segundo livro de poemas de Machado de Assis, veio a público seis 
anos depois das Crisálidas. O título sugere uma continuidade do labor poético, já 
que da crisálida teria se feito a falena. No que diz respeito às epígrafes que constam 
no livro, teremos, de antemão, algumas novidades. A primeira delas é a presença de 
epígrafes em língua inglesa, o que pode nos indicar um novo aprendizado do poeta 
no estudo das línguas estrangeiras. A epígrafe escolhida pelo poeta para o livro como 
um todo (o que não aconteceu com o volume de poemas anterior) já nos traz essa 
novidade, trata-se de uma pequena frase que está no poema “Elaine”, que compõe 
um poema maior que narra a história da lenda do Rei Arthur, por sua vez intitula-
do Idylls of the King (reunião de poemas publicada em 1885), de Alfred Tennyson. 
Na epígrafe do livro, o nome do autor, grafado, talvez por uma gralha tipográfica, 
“Tennyon”, assina os versos sem indicação da obra. Trata-se, mais especificamente de 
um trecho do décimo quinto verso da terceira estrofe de “Elaine”: “and Arthur came, 
and labouring up the pass”.483 Do verso, Machado se aproveita apenas de “labouring 

483 Tennyson (1860, p. 111). Optamos por manter o texto em sua língua original para que melhor se visualize o recorte efetuado 
por Machado. Traduzindo: “e veio Arthur, movendo vagarosamente a passagem” (id. ibid., p. 111, tradução nossa).
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up”,484 que é uma expressão no inglês que significa se mover devagar, com alguma 
dificuldade.485 Podemos interpretar ser esse o momento em que a falena sai da sua 
crisálida. No poema de Tennyson, é o momento em que Arthur encontra os diaman-
tes da coroa do morto.

Prelúdio

Prelúdio

… land of dreams.

… land of song.

Longfellow

Lembra-te a ingênua moça, imagem da poesia,
Que a André Roswein amou, e que implorava um dia,
Como infalível cura à sua mágoa estranha,
Uma simples jornada às terras da Alemanha?
O poeta é assim: tem, para a dor e o tédio,
Um refúgio tranquilo, um suave remédio:
És tu, casta poesia, ó terra pura e santa!
Quando a alma padece, a lira exorta e canta;
E a musa que, sorrindo, os seus bálsamos verte,
Cada lágrima nossa em pérola converte. 
(…)486

Tal qual a “Última folha” nas Crisálidas, o primeiro poema das Falenas não 
poderia ter título mais adequado: “Prelúdio”. Esse exercício preliminar de poesia 
foi publicado somente nas Falenas e a epígrafe que o acompanha vem de solo norte-
-americano, trata-se justamente do “Prelude” escrito por Henry Longfellow para as 
suas Voices of the night (originalmente datado de 1839), que está no primeiro volume 
da coleção The poetical works of Henry Waldsworth Longfellow (1866), o qual consta a 
biblioteca machadiana ao lado dos outros três volumes da mesma coleção e da obra 
traduzida Poemas da escravidão (1887), também de Longfellow. Além disso, Glória 

484 Assis (1870, s/p).

485 O poema tennysoniano está no primeiro volume do The poetical works of Alfred Tennyson de 1860, impresso pela Bernhard Tau-
chnitz. Esse e outros seis volumes da mesma coleção estão no inventário da biblioteca machadiana levantado por Massa (in Jobim, 
2001) ao lado de mais duas obras do autor, a saber, Harold (1877) e Queen Mary (1876).

486 Assis (1870, p. 11-12).
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Vianna487 coloca a obra de Longfellow entre os livros mais manuseados que ela en-
controu em sua pesquisa na biblioteca de Machado. Para o estudo dessa epígrafe, op-
tamos por ler Longfellow na possível mesma fonte que Machado usara para compor 
sua epígrafe, todavia, o fizemos em versão digital.

O “Prelude” de Longfellow também funciona como introdução aos demais 
versos, como parece funcionar o “Prelúdio” de Machado para a parte do livro que 
ele chama “Varia”. O eu poético norte-americano compõe seu poema em meio às 
fantasias de infância e juventude, que vêm a ele durante um passeio numa floresta. 
Os versos recortados por Machado para a epígrafe são os últimos da sétima estrofe 
de “Prelude”: “rega a terra verde dos sonhos, / A sagrada terra da canção”.488 Com-
parando esses versos à epígrafe, notamos que eles foram duplamente recortados por 
Machado: primeiro, se deu o recorte em relação ao todo do poema, e num segundo 
momento, o recorte do final de cada verso, o que já era esperado, dadas as reticências 
empregadas por Machado na epígrafe: “… terra de sonhos. / … terra de canção”.489 
Além disso, Machado faz uma pequena alteração na pontuação do original, já que o 
primeiro desses dois versos terminava em vírgula, a qual fora substituída pelo ponto 
na epígrafe. Coincidência ou não, parece interessante que Machado tenha retirado 
sua epígrafe para um poema intitulado “Prelúdio” justamente de outro “Prelude” e 
que, além do nome em comum, os dois estejam de alguma maneira ligados ao que 
é noturno. O “Prelude” de Longfellow abre um conjunto de poemas reunidos sob 
o título “Voices of the night”, já o “Prelúdio” de Machado é o primeiro de um livro 
intitulado Falenas, que também são seres noturnos. Assim, parece fazer todo sentido 
a escolha dessa epígrafe.

“Prelúdio” nos traz os versos alexandrinos ovacionados pela crítica que reco-
nhecia o talento machadiano para tal métrica. Esses versos são agrupados em três 
estrofes assimétricas e de rimas emparelhadas. O verso que encerra o poema, “a terra 
da poesia é a nossa Alemanha”,490 está destacado da estrofe a que pertence possivel-
mente por uma questão de ênfase, já que pelo esquema rímico – rimas emparelhadas 
para todo o poema – fica claro que ele faz parte da estrofe que o antecede. Além disso, 
verificamos, na maioria dos versos desse poema, um corte no verso posto pela vír-
gula que o divide em dois versos de seis sílabas poéticas cada. Tamanho cuidado em 
versificar revela um metapoema, ou seja, um poema que tem por assunto o próprio 
labor poético.

487 Jobim (2001).

488 Longfellow (1866, p. 10, tradução nossa). No original: “water the green land of dreams, / The holy land of song” (id. ibid., p. 10). 

489 Reis (2009, p. 335, nota de rodapé n. 1). No original: “… land of dreams. / … land of song” (Assis, 1870, p. 11).

490 Assis (1870, p. 13).
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A primeira estrofe do poema traz a poesia, adjetivada casta, como “um refúgio 
tranquilo, um suave remédio” para a dor e para o tédio do poeta:

Lembra-te a ingênua moça, imagem da poesia,
Que a André Roswein amou, e que implorava um dia,
Como infalível cura à sua mágoa estranha,
Uma simples jornada às terras da Alemanha?
O poeta é assim: tem, para a dor e o tédio,
Um refúgio tranquilo, um suave remédio:
És tu, casta poesia, ó terra pura e santa!
Quando a alma padece, a lira exorta e canta;
E a musa que, sorrindo, os seus bálsamos verte,
Cada lágrima nossa em pérola converte.491

A “casta poesia” também é chamada “terra pura e santa”. Contudo, ainda não 
temos nessa estrofe a definição de que terra seria essa, onde ela estaria, a não ser pela 
pista que nos é dada no início da estrofe, quando o eu poético traz o personagem 
André Roswein, do drama Dalila (1857), de Octave Feuillet.492 Na verdade, Macha-
do se utiliza desse personagem para falar de Marthe, ou Amélia, na tradução para o 
português, a “ingênua moça” que amava o aluno de seu pai, o músico Roswein, e que 
ansiava, como “(…) cura à sua mágoa estranha, / Uma simples jornada às terras da 
Alemanha”.493 Para finalizar a estrofe, é no último verso que o eu poético se coloca 
enquanto poeta, pois compartilha da inspiração da musa, que faz pérola “cada lágri-
ma nossa” (grifo nosso). Assim, é por meio do pronome possessivo empregado na 
primeira pessoa do plural que o eu poético se revela também poeta.

Os cinco primeiros versos da estrofe seguinte falam sobre o abatimento do 
poeta quando está distante daquele asilo, mesmo a vitória, se está longe da “terra pura 
e santa”, é sem conquista:

Longe daquele asilo, o espírito se abate;
A existência parece um frívolo combate,
Um eterno ansiar por bens que o tempo leva,
Flor que resvala ao mar, luz que se esvai na treva,
Pelejas sem ardor, vitórias sem conquista!
Mas, quando o nosso olhar os páramos avista,

491 Id. ibid., p. 11-12.

492 Machado escreve uma crítica à peça no Diário do Rio de Janeiro em 18 de junho de 1860.

493 Assis (1870, p. 11).
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Onde o peito respira o ar sereno e agreste,
Transforma-se o viver. Então, à voz celeste,
Acalma-se a tristeza; a dor se abranda e cala;
Canta a alma e suspira; o amor vem resgatá-la;
O amor, gota de luz do olhar de Deus caída,
Rosa branca do céu, perfume, alento, vida.
Palpita o coração já crente, já desperto;
Povoa-se num dia o que era agro deserto;
Fala dentro de nós uma boca invisível;
Esquece-se o real e palpa-se o impossível.
A outra terra era má, o meu país é este;
Este o meu céu azul.
Se um dia padeceste
Aquela dor profunda, aquele ansiar sem termo
Que leva o tédio e a morte ao coração enfermo;
Se queres mão que enxugue as lágrimas austeras,
Se te apraz ir viver de eternas primaveras,
Ó alma de poeta, ó alma de harmonia,
Volve às terras da musa, às terras da poesia!494

A partir do sexto verso será dado ao leitor o quadro inverso, o que já é mar-
cado no verso pela conjunção adversativa “mas”. E são mostradas nos versos as ale-
grias do eu poético ao avistar tal terra, ou os “páramos”, como ele chama no sexto 
verso. Então, “transforma-se o viver (…)” do poeta, a tristeza é acalmada; a alma 
canta e suspira, resgatada pelo amor que vem da “gota de luz do alhar de Deus”, 
logo, é um amor santo; a dor cessa; o deserto é povoado; e no décimo quinto e 
décimo sexto versos são construídas as imagens mais fortes do poema: “fala dentro 
de nós uma boca invisível; / Esquece-se o real e palpa-se o impossível”. O primeiro 
desses dois versos imprime a imagem da boca do poeta quando está na terra da 
casta poesia. A fala, que costuma ter um movimento para fora (vem de dentro 
para fora do corpo humano), agora está dentro e é proferida por uma boca que 
não há, uma boca invisível. O segundo verso nos revela que essa terra faz com que 
o poeta se desligue do que é real e, a partir de então, consiga palpar o impossível. 
Palpar o impossível parece, no verso, ser consequência do esquecimento do real. 
Nos próximos dois versos o eu poético se reafirma na terra de que vem falando e a 
contrasta com uma terra outra, a qual caracteriza “má”. Daí para o final da estrofe 
o eu poético estabelecerá uma condição dirigida, pelo vocativo, à “alma de poeta”, 

494 Id. ibid., p. 12-13.
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“alma de harmonia”. Para por fim à “dor profunda” e ao “ansiar sem termo”, para 
que as “lágrimas austeras” sejam enxugadas, para que se viva de “eternas primave-
ras”; é preciso que essa “alma de poeta” volte “(…) às terras da musa, às terras da 
poesia”. Essa terra, capaz de tão poderoso alento, ainda não foi claramente revelada 
no poema, apesar da hipótese que a primeira estrofe nos permite levantar. Além 
disso, nesses últimos versos podemos enxergar uma possível referência a Casimiro 
de Abreu, o poeta d’As Primaveras (1859), quando o eu poético traz a condição de 
“viver de eternas primaveras”. Notemos que quando da publicação de “Prelúdio” 
nas Falenas o poeta Casimiro já era morto, o que pode justificar chamar “eternas” 
as tais primaveras.

A travessia para tão querida terra é feita de maneira metafórica pelas “(…) asas 
do céu: a esperança e a saudade”:

Tens, para atravessar a azul imensidade,
Duas asas do céu: a esperança e a saudade.
Uma vem do passado, outra cai do futuro;
Com elas voa a alma e paira no éter puro,
Com elas vai curar a sua mágoa estranha.
A terra da poesia é a nossa Alemanha.495

O eu poético logo nos diz que uma dessas asas “vem do passado”, que supomos 
ser a saudade; outra, “cai do futuro”, a esperança. E é com tais asas que alma, aquela 
mesma “alma de poeta” da estrofe anterior, voara para curar sua “mágoa estranha”, 
que é a mesma mágoa de que sofria aquela que, na primeira estrofe, sofria por amar 
Roswein. O destino da travessia se finda no último verso do poema, destacado da es-
trofe que o compõe num exercício de ênfase, “a terra da poesia é a nossa Alemanha”.

Diferente do que faz o eu poético de “Prelude”, o eu poético machadia-
no não caracteriza essa terra, apenas nos dá a reação que ela provoca nos poetas 
quando estão longe ou perto dela. Não lemos muito do poema norte-americano 
nas linhas brasileiras. O recorte da epígrafe parece colaborar para o poema macha-
diano justamente no sentido de acentuar a caracterização dessa “terra da poesia” 
e chamá-la também “… terra dos sonhos. / … terra da canção”.496 Machado de 
Assis nunca viajou à Alemanha, mas parece uma escolha lúcida chamar essa terra, 
berço de Johann Bach (1685-1750), “terra da canção”, como também fora lúcida a 
escolha, como apontamos, de uma epígrafe retirada do “Prelude” de um conjunto 
de poemas reunidos sob o título “Voices of the night”. Além do prelúdio em co-

495 Id. ibid., p. 13.

496 Id. ibid., p. 11, tradução nossa.
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mum, epígrafe e poema carregam consigo marcas noturnas, aquela, da voz, este, 
na falena. Não bastasse, esse poema ainda dialoga com outras duas referências, a 
da obra de Feuillet e da obra de Casimiro. A primeira serve para acentuar o caráter 
de alento que a Alemanha ganha no poema, a segunda, para fazer coro à qualidade 
dos versos de Casimiro, já que estamos diante de um poema sobre o labor poético. 
Ademais, parece audacioso, quando ainda cobravam a cor local nos versos dos 
poetas dos oitocentos, que o poeta fluminense tenha escolhido para abrir seu livro 
um poema que imprime, numa primeira leitura pelo menos, a Alemanha como 
sendo a terra de desejo do poeta, ainda que essa terra aparentemente não seja real, 
mas dos sonhos. A reação da crítica que, na publicação das Falenas, cobra essa cor 
local nos versos machadianos pode ter sido encorajada a partir daí. Todavia, a lição 
mais clara que retiramos do poema no que diz respeito à epígrafe é o cuidado que 
o poeta fluminense revela ao selecioná-la, o que nos mostra que seus recortes não 
serviam apenas para preencher o espaço em branco da página, mas estavam ali no 
trabalho engenhoso de costurar um texto ao outro.

Ruínas

Ruínas

No hay pájaros en los nidos de antaño.

Provérbio espanhol

Cobrem plantas sem flor crestados muros; 
Range a porta anciã; o chão de pedra 
Gemer parece aos pés do inquieto vate. 
Ruína é tudo: a casa, a escada, o horto, 
Sítios caros da infância. 
   Austera moça 
Junto ao velho portão o vate aguarda; 
 Pendem-lhe as tranças soltas 
 Por sobre as roxas vestes. 
Risos não têm, e em seu magoado gesto 
Transluz não sei que dor oculta aos olhos; 
— Dor que à face não vem, — medrosa e casta, 
Íntima e funda; — e dos cerrados cílios 
  Se uma discreta muda 
Lágrima cai, não murcha a flor do rosto; 



236

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

Melancolia tácita e serena, 
Que os ecos não acorda em seus queixumes, 
Respira aquele rosto. A mão lhe estende 
O abatido poeta. Ei-los percorrem 
Com tardo passo os relembrados sítios, 
Ermos depois que a mão da fria morte 
Tantas almas colhera. Desmaiavam, 
  Nos serros do poente, 
As rosas do crepúsculo. 
(…)497

“Ruínas” é o segundo poema das Falenas e além dessa só teve a publicação 
das Poesias completas (1901), a qual elimina o último verso do poema: “o poeta e a 
saudade”,498 que, como veremos, é a chave de resposta para toda a metáfora construída 
na composição poética. É importante notar que, diferentemente do que acontece com 
a maior parte dos poemas das Crisálidas publicados nas Poesias completas, “Ruínas” 
conserva sua epígrafe.

A fonte da epígrafe que acompanha esse poema, “não há pássaros nos ninhos 
de outrora”,499 é referenciada por Machado como “Provérbio espanhol”. Todavia, 
vasculhando sua biblioteca encontramos trecho semelhante no El ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha (catalogado por Massa como s/d), de Miguel de Cervantes, 
quando no último capítulo da segunda parte, já perto de sua morte e após recobrar a 
sanidade, Dom Quixote diz: “(…) vamonos poco á poco, pues ya en los nidos de an-
taño no hay pájaros ogaño: yo fui loco, y ya soy cuerdo; fui D. Quijote de la Mancha, 
y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno”.500 Apesar da inversão, o sen-
tido geral do provérbio e as palavras são as mesmas.501 Contudo, parece ainda não ter 
sido essa a fonte da epígrafe machadiana. Poderíamos acreditar que o escritor tenha 
simplesmente utilizado um provérbio que conhecia, haja vista que era estudioso do 
espanhol, mas essa hipótese parece bastante rasa quando nos deparamos com o poe-
ma “It’s not always May”, de Longfellow, que é o mesmo autor da epígrafe do poema 
anterior, e, coincidentemente ou não, esse poema também está no primeiro volume 

497 Id. ibid., p. 15-16.

498 Id. ibid., p. 17.

499 Reis (2009, p. 76, nota de rodapé n. 3). No original: “no hay pájaros em los nidos de antaño” (Assis, 1870, p. 15).

500 Cervantes (1841b, p. 672, grifo nosso). Não encontramos a mesma versão que está na biblioteca machadiana, porém, tenta-
mos consultar uma publicação que também se desse em língua espanhola e que também pertencesse ao século XIX. Além disso, 
optamos por deixar o texto em espanhol para uma melhor visualização de sua semelhança com a epígrafe machadiana. O trecho 
traduzido seria: “deixemo-nos dessas coisas; o que foi já não é: fui louco e estou hoje em meu juízo; fui D. Quixote de la Mancha, 
e sou agora, como disse, Alonso Quijano” (Cervantes, [2005] 2017, s/p).

501 Na revista Veredas de número 3, a professora da Universidade Complutense de Madri, Maria Josefa Postigo (2000), dirige um 
estudo acerca dos provérbios espanhóis presentes em Dom Quixote.
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do The poetical works (1866), que, como dissemos, está na biblioteca machadiana, de 
acordo com os estudos de Massa, e é uma das obras mais folheadas, segundo Vian-
na.502 Em “It’s not always May”, Longfellow utiliza o mesmo provérbio espanhol 
(escrito inclusive naquela língua e assinado “Spanish Proverb”503) para servir de epí-
grafe para suas seis quadras de oito sílabas poéticas e rimas alternadas. Assim, somos 
levados a crer que Machado recortara sua epígrafe daí. Longfellow utiliza o provérbio 
de tal maneira em seu poema que chega a traduzi-lo para o inglês nos últimos versos 
da terceira e da sexta estrofes: “there are no birds in last year’s nest”.504

Veremos, porém, que a leitura do provérbio espanhol que Machado faz em seu 
poema se distanciará quase que antiteticamente da leitura de Longfellow. O sentido 
desse provérbio será de um tempo que passou e que já não é o mesmo. O poeta norte-
-americano o aproveita no sentido de construir um poema que encoraje a donzela505 
a aproveitar o tempo presente, a primavera de maio, já que, como o título acentua, 
“nem sempre é maio” (tradução nossa). Assim, esse maio em que se passa o poema é 
o momento em que ainda há os pássaros no ninho e se deve aproveitá-lo, pois haverá 
um tempo futuro em que eles não mais estarão lá. Machado, porém, constrói seu 
poema nesse último tempo, em que maio já foi, bem como os pássaros de outrora, e 
sobram as “Ruínas”.

As ruínas de que fala o eu poético refletem até mesmo na estrutura do poema, 
o qual traz quarenta e quatro versos brancos distribuídos assimetricamente em duas 
estrofes, sendo a primeira mais longa. Além disso, a métrica varia entre hexa e decas-
sílabos, não havendo uma regra para a disposição dos versos.

O lugar de ruína é descrito logo no início da primeira estrofe do poema, os 
muros são cobertos por “plantas sem flor”, a porta range, o chão de pedra geme:

Cobrem plantas sem flor crestados muros; 
Range a porta anciã; o chão de pedra 
Gemer parece aos pés do inquieto vate. 
Ruína é tudo: a casa, a escada, o horto, 
Sítios caros da infância. 
  Austera moça 
Junto ao velho portão o vate aguarda; 
 Pendem-lhe as tranças soltas 
 Por sobre as roxas vestes. 

502 Os estudos de Massa e Viana estão em Jobim (2001).

503 “Provérbio espanhol” (Longfellow, 1866, p. 152, tradução nossa).

504 Id. ibid., p. 152. “Não há pássaros no ninho do ano passado” (id. ibid., p. 152, tradução nossa).

505 Em inglês, no poema, “maiden” (id. ibid., p. 153).
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Risos não têm, e em seu magoado gesto 
Transluz não sei que dor oculta aos olhos; 
— Dor que à face não vem, — medrosa e casta, 
Íntima e funda; — e dos cerrados cílios 
  Se uma discreta muda 
Lágrima cai, não murcha a flor do rosto; 
Melancolia tácita e serena, 
Que os ecos não acorda em seus queixumes, 
Respira aquele rosto. A mão lhe estende 
O abatido poeta. Ei-los percorrem 
Com tardo passo os relembrados sítios, 
Ermos depois que a mão da fria morte 
Tantas almas colhera. Desmaiavam, 
  Nos serros do poente, 
  As rosas do crepúsculo. 
“Quem és? pergunta o vate; o sol que foge 
No teu lânguido olhar um raio deixa; 
— Raio quebrado e frio; — o vento agita 
Tímido e frouxo as tuas longas tranças. 
Conhecem-te estas pedras; das ruínas 
Alma errante pareces condenada 
A contemplar teus insepultos ossos. 
Conhecem-te estas árvores. E eu mesmo 
Sinto não sei que vaga e amortecida 
  Lembrança de teu rosto.”506

A escolha vocabular para esse início descritivo parece bastante importante. A 
planta poderia ser simplesmente uma folhagem, que comumente não tem mesmo 
flor. Todavia, dizê-la “sem flor” dá um ar mais triste ao lugar. Também o barulho 
da porta é descrito pelo verbo “ranger”, que carrega uma carga semântica um tanto 
quanto sombria, e essa porta, como é de se supor para um lugar que está em ruínas, é 
velha, no poema eufemisticamente dita “anciã”, um adjetivo que costumamos dar às 
pessoas e não às coisas. Ademais, o chão era de pedra e aqui estamos diante do mesmo 
caso da “planta sem flor”. Não é algo que foge do comum o chão ser de pedra, mas 
a partir do momento que esse material é dito, especialmente no ambiente em ruínas 
em que estamos, ele colabora para a caracterização e o ar sombrio do lugar. Esse 
chão não faz simplesmente barulho enquanto o poeta, romanticamente chamado 

506 Assis (1870, p. 15-17).
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vate, caminha por ele. O chão “geme”. O que chama atenção não é a personificação 
somente, mas esse som, o gemido. Não é de se estranhar que, estando num lugar 
com tais características, o vate esteja inquieto. O quarto verso resume a paisagem do 
lugar: “ruína é tudo: a casa, a escada, o horto”. Até a pontuação do verso, seca, exata, 
contribui para a ambientação do lugar. Os dois-pontos marcam essa exatidão e as 
vírgulas, sem muita descrição, são pontuais. 

O vate vai até esse lugar ao encontro de uma “austera moça” (o adjetivo 
parece combinar bem a quem está em meio a ruínas, e o fato de ser moça a coloca 
em contradição com a “porta anciã” e o “velho portão” daquela paisagem), que é 
descrita nos versos que seguem. Seus cabelos estão trançados e ela veste roxo. Di-
ferente do lilás, uma cor que divide a cartela nos tons de roxo, o roxo nas vestes da 
moça imprime uma cor forte, às vezes associada à morte, à tristeza. Assim, pode-
mos acreditar que a cor apenas reflita o estado emocional dessa criatura que “risos 
não tem (…)”. Apesar de não se deixar mostrar nos olhos, a mágoa que carrega 
“transluz” em seu gesto. Do mesmo modo, a dor “medrosa e casta”, “íntima e fun-
da”, não está em sua face. As tristezas da moça não refletem em seu rosto, como o 
eu poético nos aponta no décimo quinto verso para o caso de a moça chorar: “(…) 
não murcha a flor do rosto”. Não bastasse, ela guarda a tristeza para si, sua melan-
colia é “tácita e serena”, não acorda os ecos com suas queixas. Toda a descrição da 
moça se reduz às suas tristezas e a como ela as cala e não deixa que transpareçam 
em seu rosto. O vate toma a moça pelas mãos e eles percorrem os sítios que, pos-
sivelmente, já haviam percorrido outrora, pois ele os chama “relembrados”. Além 
disso, tais sítios foram cenário mortuário, pois a “mão da fria morte” colhera almas 
por ali, e mais a frente, já no final da estrofe, eles contemplam os “insepultos os-
sos”. Esse lugar que está em ruínas parece, então, não apenas sombrio, mas quase 
que um leito mortuário. Notemos que, apesar de descrever a moça e tomá-la pela 
mão, o leitor e nem mesmo o vate sabem ainda quem é tal moça. Isso será revelado 
apenas no último verso do poema, e é importante dizer, nesse momento, que o 
poema é narrado em terceira pessoa. Na tentativa de saber quem era a moça, o vate 
pergunta “quem és?” e revela que as pedras e as árvores daquele lugar em ruínas 
a conhecem e mesmo ele tem uma lembrança dela, mas uma lembrança “vaga e 
amortecida”. É comum que o adjetivo “vaga” seja atribuído à lembrança, todavia, 
nos chama atenção o segundo adjetivo: “a(morte)cida”, pois ele não costuma ser 
ligado a sentimentos e se trata de uma lembrança “quase morta”. Assim, o tom 
ermo do lugar parece ter chegado até mesmo à lembrança do vate.

Colaborando para o ar sombrio dessas ruínas, anoitece. Essa noite que chega 
também traz uma carga semântica forte, pois a noite “arrasta” seu “manto escuro” 
e mesmo a Vésper da mitologia grega, a encarnação do planeta Vênus, a primeira 
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estrela a brilhar no céu à noite, é invocada para os versos para prender nos seus om-
bros aquele manto:

  Desceu de todo a noite, 
Pelo espaço arrastando o manto escuro 
Que a loura Vésper nos seus ombros castos, 
Como um diamante, prende. Longas horas 
Silenciosas correram. No outro dia, 
Quando as vermelhas rosas do oriente 
Ao já próximo sol a estrada ornavam 
Das ruínas saíam lentamente 
  Duas pálidas sombras: 
  O poeta e a saudade.507

O vate e a moça ficam ali até o outro dia e possivelmente as horas que passa-
ram não foram agradáveis, pois o eu poético as chama de “longas horas”. Quando 
amanhece, é revelado ao leitor quem era a moça: “das ruínas saíam lentamente / Duas 
pálidas sombras: / O poeta e a saudade”.

Dessa maneira, notamos que todo o poema fora construído numa metáfo-
ra. Trata-se de um vate que estava acompanhado de sua saudade, metaforizada na 
moça, a qual ele mesmo já conhecia, de uma lembrança “vaga e amortecida”. Do 
mesmo modo, as ruínas descritas podem não ser reais, mas serem uma representação 
das emoções do vate. Com relação à epígrafe, o eu poético machadiano escreve no 
momento de tristeza dos ninhos já sem pássaros; o contrário do que acontece com 
o eu poético de Longfellow, que escreve na alegria dos ninhos ainda habitados, na 
primavera de maio, mas que alerta para que se aproveite aquele momento, pois outro 
virá em que os pássaros já não estarão nos ninhos. Assim, para escrever “Ruínas” faz 
todo o sentido que os pássaros já não estejam nos ninhos, um ninho vazio combina 
perfeitamente com uma paisagem e um poema que estão a ruir.

La Marchesa de Miramar

La Marchesa de Miramar

507 Id. ibid., p. 17.
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A misérrima Dido

Pelos paços reais vaga ululando

Garção

De quanto sonho um dia povoaste
A mente ambiciosa,
Que te resta? Uma página sombria,
A escura noite e um túmulo recente.

Ó abismo! Ó fortuna! Um dia apenas
Viu erguer, viu cair teu frágil trono.
Meteoro do século, passaste,
Ó triste império, alumiando as sombras.
A noite foi teu berço e teu sepulcro.
Da tua morte os goivos inda acharam
Frescas as rosas dos teus breves dias;
E no livro da história uma só folha
A tua vida conta: sangue e lágrimas.
(…)508

“La Marchesa de Miramar” afirmará o interesse machadiano pelo México, já 
desperto nas Crisálidas no poema “Epitáfio do México”. Nas Falenas quem ganhará 
espaço é a imperatriz Carlota da Bélgica (1840-1927), esposa do imperador do Mé-
xico e arquiduque da Áustria Maximiliano de Habsburgo (1832-1867), chamada 
por Machado de Marquesa de Miramar. Esse poema, além das páginas das Falenas, 
ocupou também, sem nenhuma alteração, as páginas das Poesias completas.

A primeira coisa que chama atenção no poema é o título, que vem justamente 
em língua espanhola. Num primeiro momento o leitor pode estranhar, todavia, pa-
rece fazer sentido tal título quando percebemos que se trata da imperatriz do México, 
país de língua espanhola. Após esse título temos a epígrafe do português Pedro Antó-
nio Correia Garção, retirada do quinto e sexto versos da primeira estrofe da “Cantata 
a Dido”, publicada postumamente nas Obras poéticas (1778) do autor. Dido sofre 
profundamente e chaga ao suicídio após ter sido abandonada por Eneias. A epígrafe 
adianta ao leitor o teor do poema narrado em terceira pessoa: o intenso sofrimento 
amoroso de uma dama real. A Dido de Machado será Carlota, cujo nome só é reve-
lado na última estrofe.509

508 Id. ibid., p. 21-22.

509 Podemos, nesse momento, observar que tanto esse quanto os dois poemas anteriormente estudados guardam para sua última 
estrofe uma revelação. Em “Prelúdio”, era o lugar da poesia; em “Ruínas”, a identidade da moça; e em “La Marchesa de Miramar”, 
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Sem a doçura da rima, “La Marchesa de Miramar” é composto de 101 versos 
brancos distribuídos em seis estrofes assimétricas. Também é assimétrica a distribui-
ção da métrica, que combina hexa e decassílabos. A falta de exatidão nos versos pode 
sugerir a loucura de Carlota após se tornar viúva no poema e na história. É de se notar 
ainda, antes do estudo do enredo do poema, que, publicado em 1870, a história da 
morte de Maximiliano e a consequente dor sentida por sua esposa ainda estavam 
frescas, haja vista que o imperador teria sido fuzilado somente três anos antes. Talvez 
seja por isso que o eu poético, na primeira estrofe, chame “recente” o túmulo que, 
ao lado da “página sombria” e da “noite escura”, restou dos sonhos que um dia a 
marchesa teve:

De quanto sonho um dia povoaste
A mente ambiciosa,
Que te resta? Uma página sombria,
A escura noite e um túmulo recente.

Ó abismo! Ó fortuna! Um dia apenas
Viu erguer, viu cair teu frágil trono.
Meteoro do século, passaste,
Ó triste império, alumiando as sombras.
A noite foi teu berço e teu sepulcro.
Da tua morte os goivos inda acharam
Frescas as rosas dos teus breves dias;
E no livro da história uma só folha
A tua vida conta: sangue e lágrimas.510

A história de Maximiliano enquanto imperador do México durou pouco mais 
de dez anos, e desde o princípio seu trono estava ameaçado pelas alianças políticas 
feitas entre outros países da Europa. A fragilidade e brevidade desse trono são retra-
tadas na segunda estrofe, na qual o “frágil trono” se ergue e cai no mesmo dia e é me-
taforicamente chamado “meteoro”: “meteoro do século, passaste”. Quando morreu, 
Maximiliano contava apenas trinta e cinco anos. Teve vida breve, bem como seu im-
pério. Os “breves dias” do imperador estão no final dessa mesma estrofe, resumidos 
poeticamente no final dela: “e no livro da história uma só folha / A tua vida conta: 
sangue e lágrimas”. A história da vida de Maximiliano, de fato, não conta muitos 
louros e suas tentativas de alianças políticas foram em grande parte frustradas, como 

o nome da marchesa. Não bastasse, no caso dos dois primeiros poemas essa revelação se dá somente no último verso.

510 Assis (1870, p. 22).
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a tentativa de aliança com o Brasil, então governado por D. Pedro II, seu primo. 
Não seria possível ao leitor pensar que a estrofe tratasse da morte da marquesa. Pelo 
menos não a morte física, haja vista que Carlota morrerá apenas em 1927, dezenove 
anos após a morte de Machado.

A terceira estrofe será destinada a cuidar dos amenos dias no Castelo de Mi-
ramar:

No tranquilo castelo,
Ninho de amor, asilo de esperanças,
A mão de áurea fortuna preparara,
Menina e moça, um túmulo aos teus dias.
Junto do amado esposo,
Outra c’roa cingias mais segura,
A coroa do amor, dádiva santa
Das mãos de Deus. No céu de tua vida
Uma nuvem sequer não sombreava
A esplêndida manhã; estranhos eram
Ao recatado asilo
Os rumores do século.
Estendia-se
Em frente o largo mar, tranquila face
Como a da consciência alheia ao crime,
E o céu, cúpula azul do equóreo leito.
Ali, quando ao cair da amena tarde,
No tálamo encantado do ocidente,
O vento melancólico gemia,
E a onda murmurando,
Nas convulsões do amor beija a areia,
Ias tu junto dele, as mãos travadas,
Os olhos confundidos,
Correr as brandas, sonolentas águas,
Na gôndola discreta. Amenas flores
Com suas mãos teciam
As namoradas Horas; vinha a noite,
Mãe de amores, solícita descendo,
Que em seu regaço a todos envolvia,
O mar, o céu, a terra, o lenho e os noivos.511

511 Id. ibid., p. 22-23.
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O “tranquilo castelo” é dito “ninho d’amor” e o eu poético quase que profeti-
camente deixa prever que dias ruins virão quando, no quarto verso da estrofe, revela 
um túmulo preparado pela fortuna. Carlota é chamada “menina e moça”, o que pa-
rece assertivo, pois quando se casou com Maximiliano a jovem tinha dezessete anos. 
Maximiliano, por sua vez, será o “amado esposo”. A história conta que Carlota recu-
sara várias propostas de casamento para poder se casar com Maximiliano, por quem 
se apaixonara. Ele, contudo, em primeira instância se casou com a jovem por interesse 
econômico, pois estava endividado após iniciar a construção justamente do Castelo 
de Miramar. O dote da “menina e moça” foi utilizado para acabar a construção. É 
pintado na estrofe um quadro de amor e amenidade. Nada parecia fazer sombra aos 
dias do casal, nem mesmo as incongruências pelas quais passava o século chegavam a 
eles: “(…) estranhos eram / Ao recatado asilo / Os rumores do século”. Um amor em 
exagero figura entre os amantes, Carlota e Maximiliano não tinham as mãos dadas, 
mas “travadas”, e os olhos, mais que unidos, “confundidos”. Nessa imagem, um não 
parece estar ao lado do outro, mas “no” outro, tal era a união do casal, ou a “efusão”, 
como chamará o eu poético na estrofe seguinte, acentuando o amor entre eles. As 
Horas, grupo de deusas da mitologia grega responsável pelas estações do ano, são 
evocadas no final da estrofe para marcar o tempo que passaram ali.

Contudo, a paz desse amor era contemplada pelo “sombrio destino” na quarta 
estrofe, que já lhes preparava “terríveis lances”:

Mas além, muito além do céu fechado,
O sombrio destino, contemplando
A paz do teu amor, a etérea vida,
As santas efusões das noites belas,
O terrível cenário preparava
A mais terríveis lances.

Então surge dos tronos
A profética voz que anunciava
Ao teu crédulo esposo:
“Tu serás rei, Macbeth!” Ao longe, ao longe,
No fundo do oceano, envolto em névoas,
Salpicado de sangue, ergue-se um trono.
Chamam-no a ele as vozes do destino.
Da tranquila mansão ao novo império
Cobrem flores a estrada, – estéreis flores
Que mal podem cobrir o horror da morte.
Tu vais, tu vais também, vítima infausta;
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O sopro da ambição fechou teus olhos…
Ah! Quão melhor te fora
No meio dessas águas
Que a régia nau cortava, conduzindo
Os destinos de um rei, achar a morte:
A mesma onda os dois envolveria.
Uma só convulsão às duas almas
O vínculo quebrara, e ambas iriam,
Como raios partidos de uma estrela,
À eterna luz juntar-se.512

Na quarta estrofe, como adiantamos, a união do casal é efusão (o que já era de 
se esperar depois das “mãos travadas” e dos olhos confundidos”).513 Um amor tanto 
que se derrama e que não se guarda, não é reprimido, mas se declara. Essas efusões 
são adjetivadas santas, o que aproximará o casal do amor verdadeiro, o amor que, na 
fé cristã, se aproxima de Deus. O “sombrio destino” dessa estrofe também estará na 
seguinte, e será ele quem chamará Maximiliano ao trono, como as bruxas – ou feiti-
ceiras, dependendo da tradução – fizeram com Macbeth, que é retomado no quarto 
verso da quinta estrofe: “tu serás rei, Macbeth!”. É interessante notar que esse mesmo 
trecho é utilizado por Machado no centésimo capítulo de Dom Casmurro (1900) ao 
tratar da felicidade de Bentinho. A recorrente frase shakespeariana está na terceira 
cena do primeiro ato da tragédia Macbeth (1606). Macbeth ambiciona e acaba por 
ter o trono da Escócia. Essa mesma ambição parece ter cegado Maximiliano quando 
lemos no décimo segundo verso: “o sopro da ambição fechou teus olhos”. A saída 
do Castelo de Miramar com destino ao Império do México também está na estrofe, 
quando os amantes saem “da tranquila mansão ao novo império”. O verso que segue 
traz uma imagem curiosa, as flores da estrada são “estéreis flores”. Essa imagem não 
apenas revela um caminho que já é de tristezas, como também pode pretender ilus-
trar a própria esterilidade de Carlota, que, segundo rumores, não podia engravidar. 
O destino aparece novamente na estrofe, no décimo sexto verso, revelando a futura 
morte do futuro rei: “os destinos de um rei, achar a morte”. O final da estrofe tenta 
sugerir outro destino para o casal sem fugir da morte. O eu poético sugere então que 
poderiam ter morrido juntos, no caminho, envoltos pela onda do mar.

Na última estrofe do poema há a morte de Maximiliano no fuzilamento, por 
isso tal quantidade de sangue na noite mexicana no sexto verso: “orvalhava sangue a 
noite mexicana”.

512 Id. ibid., p. 23-24.

513 Essa mesma imagem da efusão dos amantes já teria sido explorada por Machado na primeira parte dos “Versos a Corina”.
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Mas o destino, alçando a mão sombria,
Já traçara nas páginas da história
O terrível mistério. A liberdade
Vela naquele dia a ingênua fronte.
Pejam nuvens de fogo o céu profundo.
Orvalha sangue a noite mexicana…
Viúva e moça, agora em vão procuras
No teu plácido asilo o extinto esposo.
Interrogas em vão o céu e as águas.
Apenas surge ensanguentada sombra
Nos teus sonhos de louca, e um grito apenas,
Um soluço profundo reboando
Pela noite do espírito, parece
Os ecos acordar da mocidade.
No entanto, a natureza alegre e viva,
Ostenta o mesmo rosto.
Dissipam-se ambições, impérios morrem.
Passam os homens como pó que o vento
Do chão levanta ou sombras fugitivas.
Transformam-se em ruína o templo e a choça.
Só tu, só tu, eterna natureza,
Imutável, tranquila,
Como rochedo em meio do oceano,
Vês baquear os séculos.
Sussurra
Pelas ribas do mar a mesma brisa;
O céu é sempre azul, as águas mansas;
Deita-se ainda a tarde vaporosa
No leito do ocidente;
Ornam o campo as mesmas flores belas…
Mas em teu coração magoado e triste,
Pobre Carlota! O intenso desespero
Enche de intenso horror o horror da morte.
Viúva da razão, nem já te cabe
A ilusão da esperança.
Feliz, feliz, ao menos, se te resta,
Nos macerados olhos,
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O derradeiro bem: – algumas lágrimas!514

A nacionalidade da noite é uma grande pista para revelar qual a história retra-
tada no poema. Aquela “menina e moça”, da terceira estrofe é chamada, agora, “viúva 
e moça” e sua loucura, após saber da morte do “amado esposo” (Carlota não estava 
no México quando aconteceu o fuzilamento. A imperatriz estava na Europa em bus-
ca de alianças políticas), não tarda a chegar. O primeiro indício de loucura está no 
décimo primeiro verso, nos “sonhos de louca”, e estará também mais para o final da 
estrofe, no trigésimo terceiro verso, quando ela, além de viúva do esposo, está “viúva 
da razão”. Pouco antes, a estrofe traz “no entanto, a natureza alegre e viva”. A alegria 
e vivacidade da natureza servirão no poema para contrastar com a tristeza da “pobre 
Carlota” (assim chamada apenas no trigésimo primeiro verso). O poema se encerrará 
dando à Carlota a condição de feliz, mesmo com a tragicidade de sua história, caso 
reste a ela “o derradeiro bem: – algumas lágrimas”.

O poema é, sobretudo, uma história de amor, ou dessa mulher que ama tanto, 
que tem sua própria racionalidade morta junto do esposo. Em 1870, ela se aproxima 
de Dido apenas pelo sofrimento de amor e pela realeza a que pertenciam, todavia, 
houvesse Carlota morrido antes dessa data, ela se aproximaria da personagem de 
Garção também pelo triste fim. Apesar disso, nossa Carlota foi mais feliz que Dido, 
pois não fora abandonada pelo esposo e teve a chance de, nos breves dias de Miramar, 
viver a paz daquele amor.

Sombras

Sombras

Que tienes? Que estás pensando

Gloria de mi pensamiento

Cervantes

Quando, assentada, à noite, a tua fronte inclinas,
E cerras descuidada as pálpebras divinas,
E deixas no regaço as tuas mãos cair,
E escutas sem falar, e sonhas sem dormir,
Acaso uma lembrança, um eco do passado,
Em teu seio revive? O túmulo fechado

514 Assis (1870, p. 24-26).
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Da ventura que foi, do tempo que fugiu,
Por que razão, mimosa, a tua mão o abriu?
Com que flor, com que espinho, a importuna memória
Do teu passado escreve a misteriosa história?
Que espectro ou que visão ressurge aos olhos teus?
Vem das trevas do mal ou cai das mãos de Deus?
É saudade ou remorso? É desejo ou martírio?
(…)515

“Sombras”, tal qual “Ruínas”, trará um ar de escuridão para as Falenas, o que 
colabora para o fato de estarmos diante de um livro que evoca a noite já em seu título. 
Além desse livro, “Sombras” também fora publicado nas Poesias completas e, antes de-
las, em 1897, transcrito no Machado de Assis, de Sílvio Romero. Não houve alteração 
no poema, com exceção da publicação de 1901, na qual o poema perde a epígrafe. 
Sobre ela, Machado apenas indica o autor, Cervantes. Desse autor, encontramos na 
biblioteca machadiana dois volumes: o primeiro, como já citamos no caso do estudo 
de “Ruínas”, é o El ingenioso Hidalgo Don Quijote (s.d.); o segundo, são as Novelas 
ejemplares de Cervantes (1883).516 Os versos que servem de epígrafe para o poema bra-
sileiro, “o que tens? Em que estás pensando / Glória de meu pensamento?”,517 foram 
retirados da tragédia La Numancia (1585), que, de modo geral, retrata a história da 
guerra que se deu durante a conquista da Espanha pelos Romanos e a resistência dos 
espanhóis a essa conquista, em especial dos habitantes de Numancia. O trecho recor-
tado por Machado está na primeira cena do terceiro ato, na fala que Morandro dirige 
à sua amada Lira. Morandro era um dos grandes soldados de Numancia, enamorado 
de Lira, ele dá a própria vida para que ela não morra de fome. Lira, contudo, se recusa 
a comer o pão comprado com a vida de seu amado e acaba morrendo por sua pátria. 
O trecho da epígrafe está justamente no momento em que Morandro pergunta à Lira 
o que ela tem, e ela, por sua vez, se queixará de fome.

O poema é composto de 28 alexandrinos de rima emparelhada distribuídos 
em três estrofes de treze, onze e quatro versos, respectivamente. O título sugere que 
o poema traga em seu corpo elementos que retomem a escuridão e que tenham certo 
ar de tristeza. Essa escuridão estará logo no primeiro verso do poema no vocábulo 
“noite”, usado para indicar em qual momento do dia se dá o que o eu poético se 
põe a questionar:

515 Id. ibid., p. 27-28.

516 Jobim (2001).

517 Reis (2009, p. 74, nota de rodapé n. 2). No original: “Que tienes? Que estás pensando / Gloria de mi pensamiento” (Assis, 
1870, p. 27).
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Quando, assentada, à noite, a tua fronte inclinas,
E cerras descuidada as pálpebras divinas,
E deixas no regaço as tuas mãos cair,
E escutas sem falar, e sonhas sem dormir,
Acaso uma lembrança, um eco do passado,
Em teu seio revive? O túmulo fechado
Da ventura que foi, do tempo que fugiu,
Por que razão, mimosa, a tua mão o abriu?
Com que flor, com que espinho, a importuna memória
Do teu passado escreve a misteriosa história?
Que espectro ou que visão ressurge aos olhos teus?
Vem das trevas do mal ou cai das mãos de Deus?
É saudade ou remorso? É desejo ou martírio?518

Durante todo o poema, o eu poético se dirige a alguém que não sabemos quem 
é, é esse alguém que coloca as mãos no rosto à noite “e escutas sem falar, e sonhas sem 
dormir”. O verso, composto especialmente de contradições, revela que essa pessoa a 
quem o eu poético se dirige parece estar atormentada, e veremos adiante que alguma 
lembrança pode estar causando esse tormento. Desse verso em diante, até o final da 
estrofe, o eu poético formulará uma série de questionamentos, e o primeiro deles será 
sobre a lembrança, “eco do passado” que poderia estar revivendo. O segundo ques-
tionamento nos indicará que tal lembrança deve ser de alguém que já morreu, pois 
o eu poético perguntará por que razão ela (supomos ser uma mulher a interlocutora 
do eu poético já que ele se dirige a ela sempre com doçura e a chama de “mimosa” no 
oitavo verso da primeira estrofe) teria aberto o “túmulo fechado”. A terceira pergunta 
será sobre a “misteriosa história” escrita pela “importuna memória”. Não nos chama 
atenção aqui apenas o fato de essa história ser misteriosa, o que já nos lega o fato de 
que alguma coisa estaria mal resolvida, ou sombria, mas principalmente o fato de a 
memória que recobra essa história ser uma memória importuna. O próximo ques-
tionamento será se tal lembrança é um espectro ou uma visão e o questionamento 
seguinte reforçará o sentido pretendido nesses versos: “vem das trevas do mal ou cai 
das mãos de Deus?”. Se tal recordação fosse um espectro, teria vindo das “trevas do 
mal”, seria algo ruim. Se fosse visão, teria caído das “mãos de Deus”. O mesmo jogo 
de bom e ruim desses versos estará no verso final da primeira estrofe, quando as duas 
últimas perguntas são feitas: “é saudade ou remorso? É desejo ou martírio?”.

A estrofe seguinte traz a metáfora de um templo apenas iluminado pelo círio 
com luz que cobre apenas a nave e o altar, todo o resto está “em treva”:

518 Assis (1870, p. 27-28).
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Quando em obscuro templo a fraca luz de um círio
Apenas alumia a nave e o grande altar
E deixa todo o resto em treva, — e o nosso olhar
Cuida ver ressurgindo, ao longe, dentre as portas
As sombras imortais das criaturas mortas,
Palpita o coração de assombro e de terror;
O medo aumenta o mal. Mas a cruz do Senhor,
Que a luz do círio inunda, os nossos olhos chama;
O ânimo esclarece aquela eterna chama;
Ajoelha-se contrito, e murmura-se então
A palavra de Deus, a divina oração.519

Os que estão no templo (e o eu poético se inclui nessa metáfora, pois fala do 
“nosso olhar”) apenas veem “as sombras imortais das criaturas mortas”. O manejo das 
palavras que se dá nesse verso relembra o do quarto verso da estrofe anterior, quando 
a interlocutora do eu poético escutava sem falar, sonhava sem dormir. Aqui, temos 
criaturas mortas que têm sombras imortais. A antítese não está só no sentido geral do 
verso, mas no próprio par mortal/imortal. O coração daqueles que veem essas sombras 
palpita “de assombro e de terror”. O contrário a essa situação virá no meio do sétimo 
verso da estrofe por meio da conjunção adversativa “mas”. Será a “cruz do Senhor” 
que chamará o olhar para o círio, o ânimo é recobrado e os que estão no templo se 
ajoelham em oração. O que atrai nosso olhar na metáfora elaborada nessa estrofe é o 
círio, ou ainda, sua chama. A luz do círio chama os olhos dos fiéis que estão no tem-
plo, “o ânimo esclarece aquela eterna chama”. A chama, no oitavo e no nono versos 
da estrofe, não é apenas a conjugação do verbo “chamar”, é ainda, e talvez sobretudo, 
a chama do próprio círio aceso.

Entenderemos o porquê da construção dessa metáfora somente na estrofe final 
do poema:

Pejam sombras, bem vês, a escuridão do templo;
Volve os olhos à luz, imita aquele exemplo;
Corre sobre o passado impenetrável véu;
Olha para o futuro e vem lançar-te ao céu.520

Nessa estrofe, o eu poético pede que sua interlocutora, tal qual fora feito na-
quele templo, volte seus olhos para a luz e imite tal exemplo: “volve os olhos à luz, 

519 Id. ibid., p. 28.

520 Id. ibid., p. 28.
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imita aquele exemplo”. Ele pede ainda que seja jogado sobre o passado um “impe-
netrável véu”, ou seja, que aquela lembrança não possa mais ser retomada, não cause 
mais “sombra” no pensamento de sua interlocutora. Em oposição ao passado que 
deve ser esquecido, ele pede, no verso final, que ela olhe para o futuro e se lance ao 
céu. O final do verso, “(…) e vem lançar-te ao céu” é um convite para que ela olhe o 
círio do templo daquela estrofe anterior, que se volte para a fé cristã, o que nos leva a 
supor que ela talvez não vivesse na fé e por isso estava em “sombras”.

Não vemos muito da La Numancia nos versos de “Sombras”. O aproveita-
mento dessa epígrafe deve estar especialmente no pensamento, já que as sombras dos 
versos machadianos estavam nos pensamentos da sua interlocutora, como provavel-
mente estariam em sombras também os pensamentos de Lira, que sofria com a guerra 
e com a fome, depois de já ter tido o irmão fatigado pela hambre.521

Quando ela fala

Quando ela fala

She speaks!

O speake again, bright angel!

Shakespeare

Quando ela fala, parece 
Que a voz da brisa se cala; 
Talvez um anjo emudece 
Quando ela fala. 

Meu coração dolorido 
As suas mágoas exala, 
E volta ao gozo perdido 
Quando ela fala.
(…)522

“Quando ela fala” será o primeiro poema mais “mimoso” das Falenas e tam-
bém é um dos poucos que teve alguma publicação intermediária entre a deste livro 
e a das Poesias completas, a saber, a transcrição do poema na obra de Teófilo Braga 

521 Fome.

522 Assis (1870, p. 29-30).
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(1843-1924), Parnaso português (1877). Não houve alterações no poema de uma para 
outra publicação.

Como pudemos perceber, Falenas é de fato o livro que abre espaço para a lín-
gua inglesa. A epígrafe desse poema será também de fonte do novo idioma. Costura-
dos aos versos machadianos temos um pequeno trecho da fala de Romeu na segunda 
cena do segundo ato do drama Romeo and Juliet (1597), de William Shakespeare. 
O conhecido drama do autor inglês contará a história de dois jovens apaixonados 
que têm seu amor impedido pela rivalidade entre suas famílias. O trecho escolhido 
por Machado para compor a epígrafe vem de uma das cenas mais conhecidas desse 
drama, a cena do balcão, ou do terraço. Nessa cena, Romeu está no terraço da casa de 
Julieta, às escondidas, e ela está na sacada de seu quarto. O casal troca juras de amor. 
A cena foi retratada, inclusive, por alguns pintores, como Anselm Feuerbach (1829-
1880), na tela Romeo and Juliet (1864), e Ford Madox Brown (1821-1893), na tela 
que também recebe o nome do todo, Romeo and Juliet (1870).

A epígrafe de Machado está na segunda fala de Romeu, logo no começo da 
cena, após a primeira fala de Julieta. Assim que a moça fala, ele se dobra em comoção 
amorosa e clama que ela fale de novo: “ela fala! Ó fala de novo, anjo brilhante!”.523 
Vimos na leitura de “La Marchesa de Miramar” que Machado era conhecedor da 
obra de Shakespeare pela interlocução com Macbeth. Na biblioteca machadiana te-
mos vinte e quatro volumes de Shakespeare. As primeiras dez obras são uma coleção 
das Oeuvres complètes de William Shakespeare traduzidas por Émile Montegut e pu-
blicadas pela Libraire Hachette entre 1867 e 1873. Teremos outro livro intitulado 
The beauties of William Shakespeare (1839), publicado pela London C. Daly. Por fim, 
teremos nova coleção publicada pela Bradbury, Evans and Co. em 1868, aparente-
mente livros de bolso da obra de Shakespeare, The handy volume. Usamos aqui o in-
ventário feito por Massa.524 Não pudemos consultar tais volumes, todavia, supomos 
que Machado tenha se valido dessa última coleção como leitura que futuramente lhe 
serviu de epígrafe. Nossa hipótese se baseia em dois fatos: o primeiro é o fato de a 
epígrafe estar em língua inglesa, tal qual essa publicação (a primeira coleção era uma 
tradução para o francês); e o segundo é o fato de alguns volumes da primeira coleção 
terem saído após a data de publicação do poema. Não conseguimos consultar os 
mesmos volumes da biblioteca machadiana, mas tivemos por princípio a consulta 
de um volume publicado nos oitocentos e em língua inglesa. Assim, utilizamos para 
este estudo o The plays and poems of William Shakespeare (1821), publicado por um 
grupo de editores londrinos no qual figura um dos editores do The handy volume, R. 
H. Evans.

523 Reis (2009, p. 69, nota de rodapé n. 1). No original: “she speaks! / O speake again, bright angel!” (Assis, 1870, p. 29).

524 Jobim (2001).
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O poema “Quando ela fala” parece tentar retratar o que se passava na alma de 
Romeu ao ouvir a voz de sua amada. O poema não é mimoso só no tratamento do 
tema, mas também o é na estrutura. São quatro quartetos compostos de três versos 
em redondilha maior e um verso de quatro sílabas poéticas (sempre o último da 
estrofe e sempre o mesmo, homônimo ao título do poema, configurando um refrão 
para as estrofes). O esquema rímico adotado é o das rimas alternadas, de modo que a 
rima do segundo verso de cada estrofe sempre terá a terminação -ala, para rimar com 
o refrão no quarto verso, “quando ela fala”.

De modo geral, cada uma das estrofes falará dos efeitos causados quando essa 
moça, supostamente a Julieta de Romeu (mas que pode ser qualquer outra amada), 
fala. Por se tratar se um poema não muito extenso, optamos por reproduzi-lo num 
único lance:

Quando ela fala, parece 
Que a voz da brisa se cala; 
Talvez um anjo emudece 
Quando ela fala.

Meu coração dolorido 
As suas mágoas exala, 
E volta ao gozo perdido 
Quando ela fala.

Pudesse eu eternamente, 
Ao lado dela, escutá-la, 
Ouvir sua alma inocente 
Quando ela fala.

Minha alma, já semimorta, 
Conseguira ao céu alçá-la 
Porque o céu abre uma porta 
Quando ela fala.525

Na primeira estrofe a “brisa se cala” e o “anjo emudece”, o que parece mostrar 
o poder da voz “dela”, pois é capaz de fazer calar a natureza e mesmo os seres divinos. 
A estrofe seguinte traz o efeito causado no eu poético, que tem seu “coração dolori-
do” esvaziado das mágoas e retornando ao gozo. As próximas duas estrofes também 

525 Assis (1870, p. 29-30).
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tratarão do eu poético. A terceira traz o desejo dele em escutá-la pela eternidade. Nes-
sa estrofe, ele anseia ouvir a “alma inocente” dela. A alma também estará na estrofe 
seguinte, mas será a dele, “já semimorta”. Devemos notar rapidamente dois aspectos. 
O primeiro deles é a caracterização dessas almas. A dela, inocente; a dele, semimorta, 
já que possivelmente está longe dela (daí o anseio na estrofe anterior em escutá-la). 
Há certo grau de romantismo nos versos, já que ela é essa criatura idealizada, com 
poder de calar a natureza e o anjo; e ele, como amante entregue, quase chega à morte 
se está longe dela. O segundo aspecto diz respeito ao tipo de relação entre eles, uma 
relação não carnal, não física, mas entre almas. A alma semimorta dele consegue che-
gar ao céu ao ouvir a voz dela, porque mesmo o céu “(…) abre uma porta / Quando 
ela fala”. Nesses versos finais, além de termos novamente acentuado o poder dela, 
temo-la colocada num nível hierarquicamente superior ao do eu poético. Isso já era 
de se supor pelas estrofes anteriores, contudo, está aqui mais claramente marcado 
pelo termo “céu”. Ela é uma criatura do alto. Assim, na última estrofe do poema 
quase podemos enxergar os quadros de Anselm e Ford e vemos o eu poético com o 
olhar voltado para o alto, de onde vem a voz da amada. Não bastasse, esse céu que se 
abre pode ser encontrado em diferentes momentos na Bíblia, como no versículo dos 
“Atos dos Apóstolos”: “(…) e disse: eis que estou vendo os Céus abertos, e o Filho do 
Homem que está em pé à mão direita de Deus”.526 Essa referência não parece estar 
aqui apenas para uma interlocução simples que novamente nos revela um Machado 
leitor da Bíblia. Essa referência, principalmente, aproxima “ela” das criaturas dos céus 
e acaba por reforçar sua superioridade e divinização.

Assim, o movimento feito por Machado em sua composição poética em 
“Quando ela fala” parece explorar o pequeno trecho de Shakespeare que lhe serviu 
de epígrafe. É como se o eu poético machadiano se revestisse de Romeu para falar 
do que se dá quando sua Julieta fala. Mesmo a posição de Romeu que vê a amada 
acima dele, no balcão, é explorada pelo poeta brasileiro quando a coloca em posição 
superior e a aproxima do céu, o que pode ser somado às referências das vozes que, na 
Bíblia, também fazem com que o céu se abra. Desse modo, eu poético e Romeu com-
partilham da mesma posição e dos mesmos sentimentos quando ouvem a voz amada.

No espaço

No espaço

Il n’a qu’une sorte d’amour, mais

526 Atos 7, 55.
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Il y en mille différentes copies.

La Rochefoucauld

Rompendo o último laço
Que ainda à terra as prendia,
Encontraram-se no espaço
Duas almas. Parecia
Que o destino as convocara
Para aquela mesma hora;
E livres, livres agora,
Correm a estrada do céu,
Vão ver a divina face:
Uma era a de Lovelace,
Era a outra a de Romeu.

Voavam… Porém voando
Falavam ambas. E o céu
Ia as vozes escutando
Das duas almas. Romeu
De Lovelace indagava
Que fizera nesta vida
E que saudades levava.
(…)527

“No espaço” é um poema que, além de dar continuidade às referências shakes-
pearianas nesse livro de poemas, trará referências para além da sua epígrafe. O poema 
publicado nas Falenas teve sua composição pelo menos cinco anos antes, já que, 
segundo notícia de 17 de outubro de 1865 do Diário do Rio de Janeiro, “No espaço” 
teria sido declamado numa reunião da Arcádia Fluminense no dia 14 daquele mesmo 
mês. Como a notícia não traz a transcrição do poema, não foi possível saber se naque-
la data ele já tinha a epígrafe de François La Rochefoucauld; pela data do volume da 
obra de La Rochefoucauld que consultamos, supomos que não. Essa epígrafe é a má-
xima LXXIV, que está no volume Réflexions, sentences et maximes morales (1867), livro 
que Massa528 aponta estar na biblioteca machadiana. Nós utilizamos a versão digita-
lizada dessa obra para os estudos do poema, trata-se inclusive de obra com o mesmo 
editor apontado por Massa, a saber, a Garnier parisiense, e com as mesmas Oeuvres 

527 Assis (1870, p. 59-60).

528 Jobim (2001).
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choises de Vauvenargues. Todavia, não sabemos se corresponderá ao mesmo livro da bi-
blioteca por um pequeno detalhe: Massa não nos dá a data de publicação do livro de 
La Rochefoucauld que está nas prateleiras de Machado (é possível que a impressão da 
data tenha se desgastado com o tempo e a má conservação da obra, mas acreditamos 
na possibilidade de a obra realmente não estar datada, já que na versão digitalizada 
que encontramos a data está anotada à caneta). Devemos apontar ainda um pequeno 
detalhe no texto da epígrafe, que no poema machadiano seria: “il n’a qu’une sorte 
d’amour, mais / Il y en mille différentes copies”,529 mas no texto de La Rochefoucauld 
“qu’une” é, na verdade, “que d’une”. O pequeno detalhe entre o pronome relativo e o 
indefinido não parece alterar o entendimento do sentido geral da máxima e mais uma 
vez não temos como saber a origem desse ligeiro erro, Machado poderia ter recordado 
a frase de memória, podemos ter uma gralha tipográfica ou ainda ser esse o texto que 
estaria na publicação da Garnier noutro ano que não o de 1867.

O poema tem uma cadência bastante musical graças aos seus versos em re-
dondilha maior, apesar de não haver um esquema rímico definido (a maior parte das 
estrofes começa com rimas alternadas, mas esse esquema não dura por toda a estrofe 
nem é uma regra para todas elas). No total, são 64 versos distribuídos assimetrica-
mente em onze estrofes. O título do poema situará o leitor exatamente no espaço, o 
lugar, em que acontece a história contada no poema em terceira pessoa. Em resumo, 
trata-se de um diálogo entre Lovelace e Romeu. Aqui estão nossas duas primeiras 
referências para além da epígrafe. Robert Lovelace é personagem do romance Clarissa 
or the history of a young lady (1748), de Samuel Richardson (1689-1761), que conta 
a história de Clarissa Harlowe, moça de uma família recém-aristocrata. Depois de 
um duelo entre Lovelace e o irmão de Clarissa, James, o vilão (Lovelace) sequestra 
a mocinha e a mantém confinada em pousadas e bordéis. A segunda referência já é 
conhecida das linhas de Falenas, é o Romeu de William Shakespeare, que já estava 
na epígrafe de “Quando ela fala”, que é justamente o último poema epigrafado das 
Falenas antes de “No espaço”. Estamos diante do mocinho, Romeu, e do vilão, Love-
lace. Desse modo, já na primeira estrofe do poema parece fazer sentido as “diferentes 
cópias” de amor anunciadas na epígrafe. Aliás, essa primeira estrofe servirá apenas 
para localizar essas “duas almas” no espaço:

Rompendo o último laço
Que ainda à terra as prendia,
Encontraram-se no espaço
Duas almas. Parecia

529 Assis (1870, p. 59). Optamos por manter os versos na sua língua original para ficar mais evidente o pequeno deslize no prono-
me. Traduzindo: “não há mais que um tipo de amor, mas / há mil diferentes cópias” (Reis, 2009, p. 341, nota de rodapé n. 3).
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Que o destino as convocara
Para aquela mesma hora;
E livres, livres agora,
Correm a estrada do céu,
Vão ver a divina face:
Uma era a de Lovelace,
Era a outra a de Romeu.

Voavam… Porém voando
Falavam ambas. E o céu
Ia as vozes escutando
Das duas almas. Romeu
De Lovelace indagava
Que fizera nesta vida
E que saudades levava.530

Ambas almas “correm a estrada do céu” com destino a ver a face de Deus, 
a “divina face”. Ao final da estrofe essas duas almas são apresentadas: “uma era a 
Lovelace, / Era a outra a de Romeu”. A estrofe que segue continuará tratando do 
voo dessas almas ao céu, “(…) e o céu / Ia as vozes escutando”. É interessante notar 
que esse céu que escuta a conversa que se dá entre Romeu e Lovelace estará presente 
especialmente no final do poema, quando Senhor dirige uma pergunta a Romeu e 
quando o céu decreta, na última estrofe, sua sentença. Romeu, nessa segunda estro-
fe, pergunta a Lovelace sobre seus feitos em vida e as saudades que levava. Lovelace 
leva da terceira à oitava estrofe para contar seus feitos e saudades na vida, ou seja, a 
maior parte do poema é dedicada à Lovelace. Essas estrofes são marcadas com aspas 
e revelarão a diversidade e o número dos amores de Lovelace. Para quem teve muitos 
amores, faz sentido muitas estrofes, para quem teve apenas um, quatro versos bastam.

A terceira estrofe inicia marcando, nas palavras e na pontuação, o amor de 
Lovelace: “eu amei… (…)”, porém, a frase que segue se inicia com uma conjunção 
adversativa, “mas”, que já nos indicará algo de contraditório nesse amor de Lovelace:

“Eu amei… Mas quantas, quantas,
E como, e como não sei;
Não seria o amor mais puro,
Mas o certo é que as amei.
Se era tão fundo e tão vasto

530 Assis (1870, p. 59-60).
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O meu pobre coração!
Cada dia era uma glória,
Cada hora uma paixão
Amei todas; e na história
Dos amores que senti
Nenhuma daquelas belas
Deixou de escrever por si.531

Nessa estrofe já saberemos de início, “quantas, quantas”, que foram muitas 
as amadas de Lovelace e ele mesmo põe em dúvida a pureza do seu amor: “não se-
ria o amor mais puro, / Mas o certo é que as amei”. Além de ter gozado de muitos 
amores, Lovelace parece ter tido amores rápidos, curtos, que durariam cerca de um 
dia, ou uma hora talvez: “cada dia era uma glória, / Cada hora uma paixão”. O final 
da estrofe servirá para dar início à tessitura das próximas quatro estrofes. Assim, no 
final da terceira estrofe Lovelace diz ter amado todas e “nenhuma daquelas belas” 
teria deixado de “escrever por si”. Como complemento a essa afirmação de Lovelace, 
serão escritas as próximas cinco estrofes, todas começando com “nem a”. Assim, uma 
a uma essas estrofes darão conta de caracterizar um tipo de mulher amada por Lo-
velace, cada uma de uma nacionalidade. O fato de termos diferentes nacionalidades 
nas estrofes não indica apenas as diferentes mulheres que o personagem amou, mas o 
território vasto que percorreu:

“Nem a patrícia de Helena,
De verde mirto c’roada,
Nascida como açucena
Pelos zéfiros beijada,
Aos brandos raios da lua,
À voz das ninfas do mar,
Trança loira, espádua nua.
Calma fronte e calmo olhar.

“Nem a beleza latina,
Nervosa, ardente, robusta,
Levantando a voz augusta
Pela margem peregrina,
Onde o eco em seus lamentos,
Por virtude soberana,

531 Id. ibid., p. 60-61.
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Repete a todos os ventos
A nota virgiliana.

“Nem a doce, aérea inglesa,
Que os ventos frios do norte
Fizeram fria de morte,
Mas divina de beleza,

“Nem a ardente castelhana,
Corada ao sol de Madri,
Beleza tão soberana,
Tão despótica no amor,
Que troca os troféus de um Cid
Pelo olhar de um trovador.

“Nem a virgem pensativa
Que às margens do velho Reno,
Como a pura sensitiva,
Vive das auras do céu,
E murcha ao mais leve aceno
De mãos humanas; tão pura
Como aquela Margarida
Que a Fausto um dia encontrou.532

Em resumo, a quarta estrofe trará a mulher grega, representada por Helena, 
loura, de “calma fronte e calmo olhar”. A quinta estrofe traz a mulher latina, “nervo-
sa, ardente, robusta”, que tem repetidas no eco de seus lamentos as notas de Virgílio 
(70-19 a.C., provavelmente são as notas da Eneida, poema épico latino). A sexta 
estrofe traz a mulher inglesa, que apesar de “fria de morte”, tem a “divina beleza”. 
Em seguida, na sétima estrofe, ocupa lugar a mulher castelhana, “coroada ao sol 
de Madri”, e despótica (ou déspota) no amor a ponto de trocar os troféus de Cid 
(1043-1099, guerreiro castelhano) “pelo olhar de um trovador”. Por fim, na oitava 
estrofe teremos a mulher alemã, chamada de “virgem pensativa” (o que retoma o 
romantismo nascido na Alemanha) e tão pura quanto a Margarida de Fausto, ambos 
personagens de Johann Goethe, da tragédia Fausto (que teve a publicação da primeira 
parte em 1808, e da segunda, postumamente, em 1832).

532 Id. ibid., p. 61-62.
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As amantes de Lovelace não acabam por aí. Na última estrofe de sua fala, a 
nona, ele diz ter amado “muitas mais”, essa teria sido sua “virtude” e seu “condão”:

“E muitas mais, e amei todas,
Todas minha alma encerrou.
Foi essa a minha virtude,
Era esse o meu condão.
Que importava a latitude?
Era o mesmo coração,
Os mesmos lábios, o mesmo
Arder na chama fatal…
Amei a todas e a esmo.”533

Nova referência aos lugares que Lovelace percorreu via suas amantes estará 
no quinto verso da estrofe: “que importava a latitude?”. O lugar de onde eram 
as moças pouco importava, já que “era o mesmo coração, / Os mesmos lábios, o 
mesmo / Arder na chama fatal”. Ele termina afirmando que amou todas, e as amou 
“a esmo”. A fala de Lovelace se encerra na nona estrofe; na décima, ele e Romeu já 
estão no céu:

Lovelace concluíra;
Entravam ambos no céu;
E o Senhor que tudo ouvira,
Voltou os olhos imensos
Para a alma de Romeu:
“E tu?” — “Eu amei na vida
Uma só vez, e subi
Daquela cruenta lida,
Senhor, a acolher-me em ti”.
Das duas almas, a pura,
A formosa, olhando em face
A divindade ficou;
E a alma de Lovelace
De novo à terra baixou.534

533 Id. ibid., p. 62.

534 Id. ibid., p. 63.
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É nesse momento que o céu que escutava as vozes dos dois na segunda es-
trofe se dirige a Romeu: “E tu? (…)”. Romeu, que ao contrário de Lovelace teve 
apenas um amor, suscintamente responde em quatro versos daquela estrofe que teria 
amado uma só vez na vida: “(…) eu amei na vida / Uma só vez, e subi / Daquela 
cruenta lida, / Senhor, a acolher-me em ti”. A crueldade da lida do único amor de 
Romeu está na rivalidade entre a sua família e a família da amada Julieta. E então 
será traçado o destino das duas almas: “(…) a pura, / A formosa, olhando em face 
/ A divindade ficou; / E a alma de Lovelace / De novo à terra baixou”. A sentença 
parece propagar a fé cristã, os bons vão para o céu, como foi, nesse caso, Romeu, 
que tem sua alma chamada “pura” e “formosa”. A alma de Lovelace não chega a 
receber adjetivos. Observemos ainda a grandeza do Senhor caracterizada nos seus 
“olhos imensos”.

A estrofe que encerra o poema parece nos mostrar o porquê de toda essa his-
tória ter sido contada, é como se fosse uma explicação para o fato de haver, naqueles 
dias, tantos cavalheiros que se comportavam tal qual Lovelace e poucos que seguiam 
o exemplo de Romeu, e, ao mesmo tempo, esses versos se constituem numa espécie 
de moral da história:

Daqui vem que a terra conta,
Por um decreto do céu,
Cem Lovelaces num dia
E em cem anos um Romeu.535

Seria um “decreto do céu” que, na terra, houvesse “cem Lovelaces num dia / 
E em cem anos um Romeu”. Dessa maneira, nos chama a atenção um poema que, 
a princípio, trate da conduta dos rapazes e não das moças, mas de certa maneira ele 
abre os olhos também das donzelas, para que saibam diferenciar Lovelace de Romeu. 
Contudo, dado certo ar de humor que os versos carregam, julgamos ser arriscado 
afirmar que esse poema tenha um tom moralizante, ainda que sua epígrafe tenha 
sido tirada justamente de um livro sobre reflexões, sentenças e máximas morais; aliás, 
essa parece ser uma pista nos dada no início do poema pela epígrafe e no final pela 
última estrofe. Assim, a epígrafe, no caso de “No espaço”, acentua o tom moralizante 
da composição poética, constituindo-se na própria máxima do poema. Pela máxima 
de La Rochefoucauld há o casamento perfeito de um tipo de amor, o de Romeu, e as 
mil diferentes cópias, as de Lovelace.

535 Id. ibid., p. 63.
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Pássaros

Pássaros
(versos escritos no álbum de Manoel de Araújo)

Je veux changer mês pensées em oiseaux.

C. Marot

Olha como, cortando os leves ares,
Passam do vale ao monte as andorinhas;
Vão pousar na verdura dos palmares,
Que, à tarde, cobre transparente véu;
Voam também como essas avezinhas
Meus sombrios, meus tristes pensamentos;
Zombam da fúria dos contrários ventos,
Fogem da terra, acercam-se do céu.

Porque o céu é também aquela estância
Onde respira a doce criatura,
Filha de nosso amor, sonho da infância,
Pensamento dos dias juvenis.
Lá, como esquiva flor, formosa e pura,
Vives tu escondida entre a folhagem,
Ó rainha do ermo, ó fresca imagem
Dos meus sonhos de amor calmo e feliz!
(…)536

“Pássaros”, como a publicação das Falenas nos informa, teria sido escrito “no 
álbum de Manoel de Araújo”. Acreditamos que se trata do senhor Manuel de Araújo 
Porto-Alegre, escritor, político e jornalista fundador da Revista Guanabara e da Lan-
terna Mágica. Esse poema também estampou as páginas das Poesias completas, sem 
nenhuma alteração nos seus versos e contando, inclusive, com a epígrafe. Sobre esta 
última, um caso curioso acontece: Machado, em todas as epígrafes das Falenas, apenas 
nos indica o nome do autor, e, para essa epígrafe de “Pássaros”, o nome que a assina 
é o de “C. Marot”, Clément Marot. Contudo, consultando suas Oeuvres (1731), não 
encontramos versos semelhantes aos da epígrafe. Tais versos puderam ser encontra-
dos no terceiro soneto (primeiro verso do primeiro terceto) do “Le premier livre des 

536 Id. ibid., p. 75-76.
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amours”, obra consagrada à Cassandra, amada de Pierre de Ronsard, autor de Choix 
de poésies (1862). Assim, Machado teria se equivocado ao dar a Marot os versos de 
Ronsard. Outro pequeno deslize se dá no corpo da epígrafe: “je veux changer mes 
pensées en oiseaux”537 é a epígrafe do poema, mas nos versos de Ronsard “pensées” 
é grafado “pensers”. As duas grafias existem no francês, porém, “penser” seria, numa 
tradução livre, algo como “pensar, cismar”, ao passo que “pensée” seria o “pensamen-
to”. Assim, a pequena alteração que Machado opera na palavra de Ronsard, somada 
ao equívoco da autoria, leva-nos a crer que ele tenha transcrito a epígrafe de memória, 
principalmente se nos lembrarmos que não havia na biblioteca de Machado obras 
de Ronsard (nem de Marot), de acordo com o inventário levantado por Massa.538 
Todavia, trocar “pensers” por “pensées” fará muito mais sentido para o poema macha-
diano, já que ele trata, sobretudo, dos pensamentos.

“Pássaros” é composto de quatro oitavas de versos decassílabos, nas quais ri-
mam o primeiro e o terceiro versos, o segundo e o quinto, o sexto e o sétimo e o 
quarto e o oitavo. Além disso, essas oitavas poderiam certamente se dividir ao meio, 
já que há uma mudança no sentido do que está sendo tratado na estrofe e isso é mar-
cado, inclusive, pela pontuação: o quarto verso sempre termina com uma vírgula ou 
um ponto e vírgula.

O título desse poema constitui uma metáfora que é explicada pela epígrafe e 
que se dará no poema via comparação (já que no corpo do poema teremos o elemento 
de comparação “como” explícito). Num movimento de desfazer a metáfora, o poema 
poderia se chamar “pensamentos”, uma vez que é sobre eles que o eu poético discorre, 
os “pássaros” servirão apenas para mostrar como são esses pensamentos. Nesse sentido, 
a epígrafe, já de início, como sugere a leitura vertical do poema, explica ao leitor o 
anseio do eu poético e o jogo pensamento/pássaro que se dará no poema. O pássaro do 
poema será a andorinha, que passa “do vale ao monte (…)” e que pousa nos palmares:

Olha como, cortando os leves ares,
Passam do vale ao monte as andorinhas;
Vão pousar na verdura dos palmares,
Que, à tarde, cobre transparente véu;
Voam também como essas avezinhas
Meus sombrios, meus tristes pensamentos;
Zombam da fúria dos contrários ventos,
Fogem da terra, acercam-se do céu.539

537 Id. ibid., p. 75. Optamos por deixar os versos no corpo do texto em sua língua original para que a correção ficasse mais clara. 
Traduzindo: “eu quero mudar meus pensamentos em pássaros” (Reis, 2009, p. 83, nota de rodapé n. 7).

538 Jobim (2001).

539 Assis (1870, p. 75-76).
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Podemos notar, a princípio, um que de brasilidade (ainda que a crítica tenha 
apontado a falta de nacionalismo nos versos machadianos) nesses primeiros versos, 
uma vez que a ave escolhida fora a andorinha, ave comum em todo território nacional, 
e essa ave pousará nos palmares. Além disso, há um movimento de baixo para cima no 
voo da ave, e, então, do pensamento do eu poético, já que ela vai “do vale ao monte”. 
Isso indica que o que os pensamentos do eu poético almejam alcançar está acima dele, 
é a superioridade da coisa amada. Esse movimento também será identificável no últi-
mo verso da estrofe, quando, depois de já ter feito a comparação de seus pensamentos 
às “avezinhas”, eles “fogem da terra, acercam-se do céu”. Ainda nessa estrofe, é impor-
tante destacar o vento no penúltimo verso, que dificulta o voo dos pensamentos. O 
vento está na mesma estrofe da epígrafe em Ronsard no formato de Zéfiro.

O céu onde os pensamentos do eu poético desejam se acercar será trabalhado 
na segunda estrofe:

Porque o céu é também aquela estância
Onde respira a doce criatura,
Filha de nosso amor, sonho da infância,
Pensamento dos dias juvenis.
Lá, como esquiva flor, formosa e pura,
Vives tu escondida entre a folhagem,
Ó rainha do ermo, ó fresca imagem
Dos meus sonhos de amor calmo e feliz!540

O céu será a estância do amor, é “onde respira a doce criatura”, onde está o “pen-
samento dos dias juvenis”. Ao acreditar no advérbio de lugar que inicia o quinto verso 
dessa estrofe, “lá”, vemos que o eu poético se encontra longe do almejado lugar, que, 
por sua vez, é onde está a senhora dos seus pensamentos, que em nenhum momento é 
revelada e é chamada nessa estrofe “rainha do ermo”, “(…) fresca imagem / Dos meus 
sonhos de amor calmo e feliz”. Ao chamá-la rainha, o eu poético novamente afirma a 
superioridade dessa criatura em relação a ele.

A estrofe que segue confirmará a hipótese levantada a partir do “lá” do quinto 
verso da estrofe anterior:

Vão para aquela estância enamorados,
Os pensamentos de minh’alma ansiosa;
Vão contar-lhe os meus dias mal gozados
E estas noites de lágrimas e dor.

540 Id. ibid., p. 76.
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Na tua fronte pousarão, mimosa,
Como as aves no cimo da palmeira,
Dizendo aos ecos a canção primeira
De um livro escrito pela mão do amor.

Dirão também como conservo ainda
No fundo de minh’alma essa lembrança
De tua imagem vaporosa e linda,
Único alento que me prende aqui
E dirão mais que estrelas de esperança
Enchem a escuridão das noites minhas
Como sobem ao monte as andorinhas
Meus pensamentos voam para ti.541

Na penúltima estrofe o eu poético pede que seus pensamentos, “enamorados”, 
sigam par’aquela estância, a fim de contar seus “dias mal gozados”, vividos em “noites 
de lágrimas e dor”. Se o céu é a estância do amor e o eu poético tem vivido “dias mal 
gozados”, provavelmente não está lá. Além disso, as “noites de lágrimas e dor” nos 
lembrarão a peine que o eu poético de Ronsard diz que legará à França no primeiro 
verso do soneto. A segunda metade da estrofe novamente compara os pensamentos do 
eu poético às aves e haverá de novo a presença da palmeira. Não bastasse, o eu poético 
se aproveitará do cantar das aves, mas a canção aqui será a “de um livro escrito pela 
mão do amor”. A última estrofe será uma continuidade dessa terceira, de modo que, 
como a canção daquele livro foi dita, aqui os pensamentos do eu poético terão outros 
dizeres. Isso é marcado na estrofe pelo próprio verbo no primeiro e no quinto versos 
da estrofe: “dirão”, “e dirão”. A conjunção aditiva que acompanha o verbo no caso do 
quinto verso marca as várias coisas que os pensamentos do eu poético têm a dizer. As-
sim, a primeira coisa a ser dita na última estrofe é a lembrança da imagem “vaporosa e 
linda” que ele ainda conserva no fundo de sua alma e que é para ele o “único alento”. 
O último dizer está relacionado à noite em que o eu poético vive. Aquelas “noites de 
lágrimas e dor” da terceira estrofe estarão aqui na “escuridão da noite”, todavia, há em 
tal escuridão “estrelas de esperança”, as quais indicam que não é o fim para a vida do 
eu poético. Talvez essa esperança seja dada pela imagem que o eu poético disse conser-
var. A estrofe e o poema terminam numa nova comparação entre os pensamentos do 
eu poético e as andorinhas: “como sobem ao monte as andorinhas / Meus pensamen-
tos voam para ti”. O “monte” dos pensamentos do eu poético é a mulher amada, é ela 
o lugar de (re)pouso, e é, como vimos, superior, já que se deve “subir”.

541 Id. ibid., p. 76.
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Ao fim da leitura de “Pássaros”, não vemos muito do soneto de Ronsard nos 
seus versos, exceto por num momento ou outro os dois eu poéticos compartilharem da 
mesma dor ou peine de amor. Dessa maneira, a epígrafe colaborará com o poema no 
sentido de elucidar desde a epígrafe o anseio por ter pensamentos que sejam como pás-
saros. Aliás, esse anseio por mudar os pensamentos em pássaros será o maior ponto de 
contato entre os dois poemas e é um sentimento em comum entre os dois eu poéticos.

Un vieux pays

Un vieux pays

… juntamente choro e rio.

Camões

Il est un vieux pays, plein d’ombre et de lumière,
Où l’on rêve le jour, où l’on pleure le soir;
Un pays de blasphème, autant que de prière,
Né pour la doute et pour l’espoir.

On n’y voit point de fleurs sans un ver qui les ronge,
Point de mer sans tempête, ou de soleil sans nuit;
Le bonheur y paraît quelquefois dans un songe
Entre les bras du sombre ennui.
(…)542

“Un vieux pays” chama atenção nas Falenas por ser uma composição toda em 
língua francesa. Todavia, gentil com seu leitor e atencioso com o amigo, Machado 
nos dá nas notas a tradução do poema, pelo “talentoso poeta maranhense”543 Joaquim 
Serra. Pelo fato de ser essa uma tradução legitimada pelo próprio Machado, valemo-
-nos dela para o estudo desse poema. É importante ainda que esclareçamos que não 
pretendemos nesse estudo dar conta de verificar a tradução feita por Serra nas suas 
falhas ou nos seus louros, limitamo-nos a observar a sutil diferença na métrica e na 
rima, possíveis de ver “só de olhar”. Na composição em francês temos quatro quadras 
de rimas alternadas nas quais os três primeiros versos serão sempre decassílabos e o 
último, octossílabo. Na tradução de Serra, todos os versos das suas também quatro 

542 Id. ibid., p. 101-102.

543 Id. ibid., p. 214.
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quadras são decassílabos e rimam apenas o segundo e o quarto versos. Esse poema e 
sua nota foram publicados sem alterações nas Falenas e nas Poesias completas.

A epígrafe camoniana nos faz crer que esse “velho país” seja Portugal (até por-
que o Brasil contava com apenas 370 anos quando da publicação do poema), con-
tudo, como o poeta não nos dá pistas maiores e será um poema todo composto de 
antíteses/contradições, é difícil afirmar a nacionalidade do seu eu poético. Em contra-
partida, podemos certamente afirmar que as antíteses que se darão ao longo do poema 
são uma herança de sua epígrafe: “… juntamente choro e rio”.544 A epígrafe deriva do 
nono soneto da parte chamada “Rimas”, que está nas Obras de Luiz de Camões (1861, 
v. II), trata-se especificamente do terceiro verso da primeira estrofe: “sem causa choro 
e rio”.545 As reticências no começo da epígrafe de Machado já nos alertavam para a 
existência de um verso mais longo. Esse soneto de Camões cuida dos sentimentos 
adversos que tomam o estado do eu poético após ter visto sua senhora. O eu poético 
machadiano se vale dessas adversidades não para falar de si, mas do seu país.

As antíteses ou contradições estarão presentes em todas as estrofes do poema:

É um velho país, de luz e sombras,
Onde o dia traz pranto e a noite a cisma;
Um país de orações e de blasfêmia,
Nele a crença na dúvida se abisma.

Aí, mal nasce a flor, o verme a corta,
O mar é um escarcéu, e o sol sombrio;
Se a ventura num sonho transparece
A sufoca em seus braços o fastio.546

A começar pela primeira estrofe, já no primeiro verso temos “luz e sombras”, 
unidas inclusive pela conjunção aditiva “e”. Apesar de imprimirem contrariedade, 
parece evidente que, pelo menos, as sombras aí estejam, já que a condição primeira 
para que elas existam é a luz. Essa luz pode se estender ainda ao dia do verso seguinte, 
enquanto as sombras se estenderiam à noite. Seguindo as contradições desse país, 
ele será dito “um país de orações e de blasfêmia” e talvez a maior contradição fique 
por conta do último verso da estrofe, no qual há a “crença na dúvida”. A imagem de 
crer em algo incerto, duvidoso, parece totalmente contraditória. Mesmo a natureza 
parece refletir as contradições desse país na segunda estrofe. A flor é cortada pelo 

544 Id. ibid., p. 101.

545 Camões (1861, p. 5).

546 Assis (1870, p. 214).
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verme assim que nasce, de modo que teríamos aí a contradição do nascer/morrer. O 
mar desse país é um escarcéu, o que não parece tão contraditório já que há dias em 
que o mar está revolto, mas a contradição se dará em duas instâncias na sequência do 
segundo verso da estrofe, quando há o “sol sombrio”. O sol estaria se opondo ao mar, 
metaforicamente como fogo e água, e esse sol tem uma contradição em si próprio, 
pois é sombrio, enquanto deveria ser, por excelência, a luz.

A terceira estrofe será dedicada à contradição dos sentimentos:

Quando o amor, qual esfinge indecifrável,
Aí vai a bramir, perdido o siso…
Às vezes ri alegre, e outras vezes
É um triste soluço esse sorriso…

Vive-se nesse país com a mágoa e o riso;
Quem dele se ausentou treme a maldiz;
Mas aí, eu nele passo a mocidade,
Pois é meu coração esse país!547

O sentimento escolhido para ilustrar é o amor, comparado a uma “esfinge 
indecifrável”, já carente de prudência. Esse amor, “às vezes ri alegre, e outras vezes / É 
um triste soluço (…)”. São duas as contradições aqui: entre o riso e o soluço e entre 
a alegria a tristeza. O mesmo riso estará no primeiro verso da estrofe final, ao lado do 
soluço que agora podemos entender como “mágoa”, já que é esse o vocábulo esco-
lhido pelo eu poético para a última estrofe do poema. Com a “mágoa e o riso” é que 
se dá a vida em tal país e o eu poético traz aqueles que se ausentaram desse país e os 
caracteriza como quem “treme e maldiz”, o que parece ser o oposto do que se dá com 
o eu poético que passa sua mocidade lá e com exclamação afirma: “pois é meu cora-
ção esse país!”. Assim, o que parecia ser um poema em repúdio ao país, acaba sendo 
o oposto, pois o amor pátrio é afirmado, apesar de todas as contradições anteriores.

Para uma composição com tantas contradições, parece apropriado ter escolhi-
do um poema camoniano que também traz essas contradições, as quais ocorrem com 
alguma frequência na obra poética do autor português. Ao acreditar ser o eu poético 
machadiano português, a epígrafe de Camões tem ainda mais sentido. Caso esse eu 
poético seja brasileiro, a contradição não se perde, já que é contraditório escolher um 
autor de outra nacionalidade para a epígrafe de um poema que termina por declarar 
um coração nacional. A contradição pode se estender ainda ao nível da linguagem, já 
que, sendo o eu poético brasileiro ou português, não escreve em sua própria língua, 

547 Id. ibid., p. 215.
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mas noutra, nesse caso, o francês. Com demasiadas contradições, vemos que a heran-
ça da contradição legada pela epígrafe não foi pouca e ela fora aproveitada desde as 
antíteses no corpo do poema até a escrita francesa do mesmo.

Pálida Elvira

Pálida Elvira

Ulysse, jeté sur les rives d’Ithaque, ne les

reconnaît pas et pleure sa patrie. Ainsi

l’homme dans le bonheur possédé ne reconnait pas

son rêve et soupire.

Daniel Stern

Quando, leitora amiga, no ocidente
Surge a tarde esmaiada e pensativa;
E entre a verde folhagem recendente
Lânguida geme viração lasciva;
E já das tênues sombras do oriente
Vem apontando a noite, e a casta diva
Subindo lentamente pelo espaço,
Do céu, da terra observa o estreito abraço;
(…)548

“Pálida Elvira” será um poema-quebra-cabeça, cheio de referências e in-
terlocuções. Pela extensão do poema, 97 estrofes, não será possível uma análise 
estrofe a estrofe. E já que tocamos na sua estrutura, aí estará a primeira referência: 
Camões. Tal qual Os Lusíadas, esse poema é todo composto na oitava rima ca-
moniana (oitavas de versos decassílabos com rima alternada do primeiro ao sexto 
versos e um par de rimas emparelhadas no final). Desse modo, o poema, que nas 
Falenas traz logo abaixo do título a inscrição “conto”, pode ser visto quase como 
um “canto” da epopeia portuguesa. Essa inscrição não está na segunda publicação 
do poema, nas Poesias completas, todavia, permanece a dedicatória ao imigrante 
português Francisco Ramos Paz (importante bibliófilo do século XIX) e permane-
ce também a epígrafe de Daniel Stern, retirada do capítulo IV, intitulado “De la 
vie morale” (p. 83), da obra Equisses morales: pensées, réflexions et maximes (1859). 

548 Id. ibid., p. 171.
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Essa é a obra que está na biblioteca machadiana, segundo o inventário feito por 
Massa549 e é a mesma que consultamos em versão digitalizada para o estudo desse 
poema. Eis a epígrafe: “Ulisses, jogado às margens de Ítaca, não / as reconhece e 
chora sua pátria. / Assim o homem pela felicidade dominado / não reconhece seu 
sonho e suspira”.550

A referência para a leitura de “Pálida Elvira” está na epígrafe que adianta um 
pouco do que se dará nessa história, um homem, no caso Heitor, que não reconhecerá 
seu próprio sonho (não reconhecerá a tempo que era a pureza do amor de Elvira que 
preenchia sua vida e seu labor poético). O Ulisses do poema será Heitor. Além disso, 
apesar do título, pela epígrafe podemos supor ser essa a história de Heitor, não de 
Elvira, já que a partir da estrofe de número LX não temos mais notícias de Elvira, que 
morre enquanto o eu poético narra a libertinagem de Heitor. O anti-herói chegara ao 
poema na estrofe XXII, e, mesmo antes disso, o que se tinha no enredo desse conto 
em forma de poesia (uma hibridez que colabora para o quebra-cabeça da obra) era 
Elvira à espera, fantasiando ser amada por um poeta. Evidente que aqui fizemos um 
sobrevoo pelo poema sem detalhá-lo, mas influenciados pela epígrafe sugerimos que 
essa seja a história de Heitor, o papel principal na “trama” é dele e não de Elvira. Não 
bastasse, essa epígrafe nos traz uma referência dentro de outra. O Ulisses a que Stern 
se refere é o Ulisses da Odisseia e da Ilíada, ambas de Homero. Heitor, personagem 
do poema machadiano, tem o mesmo nome do guerreiro troiano da Ilíada. Apesar 
de homônimos, a coincidência fica apenas no nome, já que o Heitor brasileiro é um 
anti-herói e, nesse sentido, podemos lê-lo com certo sarcasmo, pois tem nome de 
herói, mas não age como tal.

Contudo, a primeira referência mesmo está no título do poema. Essa referên-
cia não está muito cifrada para o leitor, haja vista a publicação da tradução “A Elvira” 
nas páginas anteriores das Falenas. Trata-se de um poema de Alphonse Lamartine, 
em francês, “À Elvire”. A acreditar nos estudos da professora Flávia Amparo,551 essa 
seria uma “pista falsa” para a leitura de “Pálida Elvira”, pois sugeriria uma leitura 
romântica de um poema que traz certa ironia sobre o tema e que nos coloca a 
desconfiar de algumas referências que o eu poético lança mão no curso do poema. 
Lamartine não é lido apenas no título do poema, ele é também o livro de cabeceira 
da personagem Elvira, que na oitava estrofe lê “Lago”, poema lamartiniano impres-
so nas Meditacions poétiques (1820), que conta a história de amor entre um poeta e 
uma personagem também chamada Elvira. Qualquer semelhança, nesse caso, não é 
mera coincidência. Não bastasse, o nome Elvira carrega o significado albinia, loura, 

549 Jobim (2001).

550 Reis (2009, p. 11, nota de rodapé n. 15). No original: “Ulysse, jeté sur les rives d’Ithaque, ne les reconnaît pas et pleure sa 
patrie. Ainsi l’homme dans le bonheur possédé ne reconnait pas son rêve et soupier” (Assis, 1870, p. 171).

551 Amparo (2008).
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branca.552 Ao dar a Elvira tanto no título quanto no decorrer do poema o adjetivo 
“pálida”, Machado exagera a característica das heroínas românticas para ironizá-la. 
Sobre essa característica, vale nos atentarmos à sétima estrofe, na qual o eu poético 
justifica a palidez de sua heroína pela lei vigente, que prega serem descorados os 
rostos que amam. Nessa estrofe estaria outra “pista falsa” que sugeriria a leitura desse 
poema numa veia romântica. A palidez da Elvira brasileira é comparada à de Miss 
Smolen, personagem do poema “Le saule”, que está nas Premières poésies (1859) de 
Alfred Musset. Miss Smolen é caracterizada logo no início do poema francês, no 
terceiro verso: “Miss Smolen é muito pálida (…)”.553 Ademais, essa estrofe constitui 
uma digressão metaficcional, um recurso que aparecerá outras vezes nesse poema e 
que foi recorrente também na obra em prosa machadiana. No caso da sétima es-
trofe, a digressão acontecerá para evitar a censura do “crítico exigente”, já que essa 
moça era pálida e a crítica reclamava as cores nacionais. Outro recurso recorrente 
da prosa e que aparecerá já na primeira estrofe, no primeiro verso do poema, será a 
interlocução com o leitor, aqui a “leitora amiga”. Essa interpelação que acontecerá 
outras vezes no decorrer do poema sugere uma definição do público ao qual a com-
posição se destinaria.554

Parece pertinente que façamos nesse momento um abreviado resumo do en-
redo do poema, já que não o esmiuçaremos estrofe a estrofe. Em suma, a romântica 
Elvira vive num vale com o tio filósofo, leitor dos clássicos, Antero. A donzela sonha 
com o amor de um poeta. Eis que numa noite chega ao vilarejo o poeta Heitor, poeta 
alemão, que traz uma carta de recomendação destinada a Antero. Era uma carta escrita 
pelo pai de Heitor, que estava a entrar no “tálamo da morte”, um antigo colega do tio 
de Elvira. Heitor passa a viver com Antero e Elvira e como parece previsível, o amor 
entre a donzela e o poeta acontece. Ao ver o casal enamorado, Antero “sugere” o casa-
mento, o que causa alegria na sobrinha e talvez certo desconforto no hóspede. Tudo 
se ajeita para o casamento, são feitos os preparativos, mas no dia do enlace Heitor vai 
para as montanhas, a fim de escrever seu “canto de núpcias”. De lá não volta. O poeta 
avista o mar e segue adiante. O eu poético narra a vida libertina que Heitor passa a 
levar até que chega o dia em que ele se vê só e sem inspiração para os versos. Heitor, 
na tentativa de recuperar a inspiração, estuda as ciências, mas a tentativa é vã. Até que 
se recorda da noiva que abandonou e volta arrependido ao vilarejo (como Ulisses às 
margens de Ítaca na epígrafe). Ele vê Antero sentado com uma criança no colo, fruto 
do amor da donzela e do poeta. Heitor é informado da morte de Elvira e suplica o 
perdão do filósofo. Antero o ignora. Heitor transpõe a montanha e se atira ao mar.

552 Id. ibid.

553 Musset (1859, p. 176, tradução nossa).

554 Sandmann (2008b).
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Limitaremo-nos agora a elucidar alguns aspectos interessantes de “Pálida Elvi-
ra”, bem como os diálogos que ele estabelece com outras obras. Já falamos nalgumas 
estrofes acima da interlocução com o leitor, ou a leitora. Essa interlocução se dá 
também no nível sentimental. O eu poético convoca os sentimentos de suas leitoras 
para que entendam os de Elvira. No início do poema, quando o eu poético discorre 
sobre os sonhos do princípio do anoitecer, ele indaga o que a “leitora amiga” possa 
estar sentindo naquele momento, se, como Elvira, “(…) acaso não amaste e acaso 
esperas”.555 Caso a leitora sinta o que fora sugerido pelo eu poético, poderá entender 
Elvira: “sente-lo? Então entenderás Elvira”.556 Processo semelhante se dá na estrofe L, 
quando, tendo novamente a leitora como interlocutora, o eu poético convoca os sen-
timentos dela para entender o que se passava com Elvira: “se ardeste, enfim, naquela 
intensa chama / Entenderás o amor de ingênua dama”.557

No último verso da quarta estrofe do poema teremos uma referência implícita 
às escrituras bíblicas. Nessa estrofe, é descrito o vale onde Elvira e o tio moravam. O 
destaque é para a natureza do lugar, que é de “virginal beleza” (tal qual era virgem 
aquela que o habitava). O vale, também chamado “vale de amor”, no último verso 
é “vale de lágrimas”. Este “vale de lágrimas” está no sétimo versículo do Salmo 83 
(consultando a tradução da Bíblia que constava na biblioteca machadiana): “neste 
vale de lágrimas, no lugar que Deus destinou para si”.558 O verso machadiano é 
bastante parecido com o versículo: “neste vale de lágrimas eternas”.559 Um “vale de 
amor” que se transforma em “vale de lágrimas” sugere o destino de Elvira, que so-
nhava com o amor e terminou abandonada por ele e morta, talvez por isso sejam as 
lágrimas “eternas”. Essa antecipação do destino de Elvira pode ser lida também na 
estrofe XXXI, também no último verso, que mostra o que sucedera após o primeiro 
encontro dela e Heitor: “eras senhora? Ficarás escrava!”.560 Além disso, há no poema 
uma referência explícita às escrituras bíblicas, especificamente ao Evangelho de São 
Mateus, que é leitura de Antero na estrofe XVIII. Antero recorre ao apóstolo para 
aconselhar a sobrinha que se acalme e espere pelo seu amor. Seu discurso tem tom 
doutrinário, especialmente na estrofe XX, no primeiro verso: “a doutrina da vida é 
esta: espera”.561 Antero dá a si mesmo o título de sábio e traz para seu discurso outra 
referência ligada à fé cristã, o bispo de Constantinopla Demófilo, segundo o qual, de 

555 Assis (1870, p. 172).

556 Id. ibid., p. 172.

557 Id. ibid., p. 191.

558 Salmos 83, 7.

559 Assis (1870, p. 173).

560 Id. ibid., p. 183.

561 Id. ibid., p. 179.
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acordo com os conhecimentos de Antero, “a palavra do sábio traz a calma”,562 assim 
como as palavras de Antero deveriam acalmar Elvira, que sarcasticamente ri do tio. 
Mesmo o eu poético ri do “filósofo profundo”, pois logo que termina a fala de Ante-
ro, na estrofe seguinte, o eu poético esclarece: “falava aquele velho como fala / Sobre 
cores um cego de nascença”.563 Ao colocar na berlinda os ensinamentos de Antero, 
o eu poético também, de certa forma, questiona a própria fonte daquela sapiência.

Assim como usou Demófilo para se pintar de sábio para a sobrinha, Antero 
usará da eloquência da oração de Cícero (106-43 a.C.) para, na estrofe LV, propor 
a Heitor o casamento com Elvira. A referência nesse caso não é direta, há apenas a 
menção à “oração cicerônica”, e sendo Antero filósofo, parece sugestiva a referência. 
Além disso, tamanha eloquência seria adequada para o momento de uma “arenga 
preparada”, uma artimanha para levar ao casamento.

A “terra da poesia” que está no primeiro poema das Falenas, “Prelúdio”, tam-
bém estará em dois momentos de “Pálida Elvira”. O primeiro deles é logo com a che-
gada de Heitor, que não estranhemos ser alemão, já que era poeta e aquela é a “terra 
da poesia”. Heitor, “um cidadão da terra da harmonia, / Da terra que eu chamei 
nossa Alemanha”.564 Junto da apresentação desse poeta vem outra interlocução ao 
“leitor amigo” na estrofe XXV e pelo menos mais duas referências explícitas. Heitor 
é “um poeta! E de noite! E de capote!”.565 Ao apresentá-lo assim, o eu poético parece 
zombar dos padrões do classicismo, já em decadência, mas com a aparência ainda 
inalterada. A referência ao Quixote (1605) de Cervantes, de acordo com Amparo,566 
colaborará para a ruptura da tradição do herói clássico. Isso fica claro nos últimos 
versos da estrofe: “herói que às regras clássicas escapa, / Pode não ser herói, mas traz 
a capa”.567 Há ainda nessa estrofe outra referência também à literatura espanhola. 
Ao assemelhar Heitor a um “apócrifo Rodrigo”, acreditamos que o eu poético esteja 
se referindo a Cid, o guerreiro castelhano da epopeia transcrita por Pedro Abad, El 
cantar de mio Cid (1207).

O segundo momento em que a “terra da poesia” se faz presente no poema 
está na estrofe LXX, quando, depois de ter desfrutado dos prazeres da espanhola, 
da italiana, da inglesa e da francesa, Heitor volta para sua terra natal em busca de 
inspiração. Sendo aquela a “terra da poesia”, parece ter sido uma atitude inteligente 
a do poeta. Mas, como Ulisses, que na epígrafe às margens de Ítaca não reconhece 
sua pátria, Heitor às margens do Reno não tinha estro. Na busca pelos versos, Heitor 

562 Id. ibid., p. 179.

563 Id. ibid., p. 179.

564 Id. ibid., p. 181.

565 Id. ibid., p. 181.

566 Amparo (2008).

567 Assis (1870, p. 124).
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repete “uma canção de Schiller” (Friedrich Schiller), que, além de uma referência 
literária, é a confirmação da poesia alemã. Essa é uma referência repetida nas Falenas, 
pois, assim como Lamartine, o poeta alemão fora traduzido nas páginas anteriores no 
poema “Os deuses da Grécia”. Não bastasse, o eu poético de “Pálida Elvira” parece ter 
lido os versos dessa tradução, pois na estrofe LXII é a mesma “Vênus de Amatonte” 
que está no segundo verso da tradução que aparece. Heitor, que tinha deixado o vale, 
o “tranquilo amor”, “pelos bródios de Vênus de Amatonte”.568

O Heitor sem inspiração não é o mesmo descrito na carta de seu pai a An-
tero nas estrofes anteriores. Naquela ocasião, estrofe XXVII, o pai do poeta, talvez 
cego pelo amor paterno, compara o talento do filho ao de Camões caso tivesse 
encontrado seu Vasco da Gama. O pai de Heitor está se referindo ao trabalho mais 
celebrado do poeta português, Os Lusíadas. O talento do filho aos olhos do pai era 
tanto que seria capaz de compor obra semelhante. Essa referência se faz interessante 
se nos lembrarmos que a métrica e rima do poema imitam a epopeia portuguesa. 
Depois de tamanha recomendação, Antero não tem outra saída senão aceitar o 
hóspede e o eu poético. Pelas palavras de Antero, deixa cair uma gota de crítica: 
“um bom poeta é hoje quase um mito”.569

Além dos diálogos que já apontamos, com Lamartine, Stern, Homero, Musset; 
outros serão estabelecidos ao longo do poema. Elvira, que sonhava ser amada por um 
poeta, encontra em Heitor seu Francesco Petrarca na estrofe que cuida de caracterizar 
o “amor de um poeta” (estrofe X), o amor “que faz de Laura um culto (…)”.570 Laura, 
que teve seu nome cultuado nos versos de Petrarca, é o exemplo de amante que Elvira 
fantasiava ser. Poucas estrofes adiante, o eu poético recorrerá a novas referências, as 
quais servirão para colaborar na caracterização de Antero, o tio, “erudito e filósofo 
profundo”.571 Para tratar da sapiência desse homem, é trazido Homero (que já estava 
na referência da epígrafe); o mito literário do Novo Mundo, das literaturas de via-
gem; o imperador Alexandre Severo (208-235 d.C.); as terras dos grandes clássicos, a 
Grécia e o Lácio; e o poeta e também filósofo Horácio (65-8 a.C.). Podemos perceber 
que Antero é caracterizado especialmente pelo que lê, isso acontece aqui, acontece na 
retomada da lição do Evangelho e acontece ainda adiante, na estrofe XXXIII, quan-
do o velho “vai mergulhar-se em pleno Xenofonte”.572 O mergulho pode indicar a 
intensidade da leitura do ancião, mas o adjetivo “pleno” dado ao filósofo Xenofonte 
(430-354 a.C.) é um pouco suspeito, já que o eu poético teria outrora colocado os 
conhecimentos de Antero em questão. 

568 Id. ibid., p. 196.

569 Id. ibid., p. 182.

570 Id. ibid., p. 175.

571 Id. ibid., p. 179.

572 Id. ibid., p. 184.
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A próxima referência trazida para o texto é marcada não só pelas aspas como 
pelo itálico da letra. O eu poético não nos dá a fonte, mas o leitor atento desconfiará 
da intertextualidade: “‘Latet anguis in herba…’ (…)”.573 A frase está nas Éclogas ou 
Bucólicas de Virgílio (70-19 a.C.) e significa que o perigo está escondido, oculto. A 
frase segue um diálogo entre tio e sobrinha, no qual ele questionava a inquietação da 
moça, que respondia ao tio na negativa, alegando não ter nada. O diálogo entre eles 
é interrompido pelo chá na estrofe XVI. Tal interrupção traz outra digressão do eu 
poético, que, com certa comicidade, trai o “preceito dominante” de “não misturar 
comidas com amores”,574 pois ele nunca ouvira falar de amantes que vivessem de “or-
valho ou pétalas de flores”. Na sequência da estrofe, a moça, antes inquieta, é pintada 
com ar “tão soberano e tão tranquilo”. Parece que a refeição acalmou os ânimos de 
Elvira, de modo que o estômago fala mais alto que o coração.575

Como apontamos, a digressão feita no poema para dar justificativas ao “críti-
co exigente”, nova digressão é feita na estrofe XI, dessa vez ao “homem sisudo”: “se 
o meu leitor é já homem sisudo, / Fecha tranquilamente o meu romance”.576 Essa 
digressão parece confirmar que o poema seja mesmo destinado às leitoras amigas, às 
mocinhas que compartilham do sentimento de um amor ideal como Elvira. Além 
disso, o termo “romance” marca novamente a hibridez desse poema-conto. Essas 
digressões são conhecidas, hoje, especialmente na prosa machadiana, mas, como 
vemos, já estavam na poesia. Processo semelhante se dá em trechos que o eu poético 
permite que o leitor complete a cena, atestando a inutilidade da pena para retratar 
certas coisas, como o primeiro olhar de Heitor e Elvira na estrofe XXIX: “sentiu… 
Inútil fora relatá-lo; / Julgue-o quem não puder experimentá-lo”.577 O eu poético 
chega a começar a descrição, mas a interrompe. A mesma inutilidade da pena está 
cinco estrofes adiante, no desenrolar do amor entre os dois: “devo agora contar, 
dia por dia, / O romance dos dois? Inútil fora; / A história é sempre a mesma; não 
varia / A paixão de um rapaz e uma senhora”.578 Nesses versos o eu poético nos 
dá pistas, agora verdadeiras, de que há certa ironia nessa história, pois não perde 
tempo, “a história é sempre a mesma”. Diferente das outras histórias de amor, ele 
não relatará “dia por dia”, isso é inútil, perde-se tempo. Nessa mesma estrofe, por 
meio da retomada direta das palavras de Filinto Elísio, marcadas no poema pelas 
aspas e atribuídas ao autor, o eu poético “resume” a história de amor que julga inútil 

573 Id. ibid., p. 177, grifos do autor.

574 Id. ibid., p. 177.

575 Amparo (2008).

576 Assis (1870, p. 175).

577 Id. ibid., p. 183.

578 Id. ibid., p. 184-185.
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relatar no detalhe diário: “(…) como diz Filinto: ‘Amados, amam’”.579 Encontramos 
as palavras do poeta português em obra intitulada Versos de Filinto Elísio (s/d), na 
ode da página 158, oitava estrofe, a qual trata justamente da felicidade daqueles 
que amam: “com mimo ao peito os cinge. / Cercados dos Amigos não trincados / 
Gozam da aura natal. Amados, amam: / E leem suas Canções às Damas meigas”.580 
O eu poético traz um autor neoclássico para ilustrar aquilo que é inútil relatar, esse 
movimento confirma o que já fora anunciado na apresentação de Heitor, a ruptura 
dos valores do classicismo e, então, do movimento que os retoma, o neoclassicismo.

Apesar de não querer contar a história dos amantes dia por dia, o eu poético 
dá à “leitora curiosa” o sabor da confissão de amor e, depois disso, torna a resumir a 
narrativa na estrofe LIV: “resumamos, leitora, a narrativa”.581 Não precisamos dizer 
novamente que há no verso a marca da hibridez, além da interlocução com a leitora. 
Contudo, nos chama maior atenção nessa estrofe a maneira como o eu poético parece 
“zombar” da “musa insensiva”, que fatigaria o ouvido das damas com uma “ambição 
tagarela”. O eu poético, ao contrário dos poetas que cobram a inspiração da musa, 
acaba por reprimi-la: “musa, aprende a lição; musa, cautela!”.582 Outra vez o eu poé-
tico parece colaborar para a derrocada dos elementos do classicismo.

Mais uma digressão metaficcional acontece na estrofe XLIII. O eu poético 
usa essa digressão para contar o primeiro beijo do casal: “(…) não sei se conviria / 
Acrescentar que um ósculo… Risquemos, / Não é bom mencionar esses extremos”.583 
Novamente o eu poético interrompe sua narração da história e novamente marca 
essa interrupção pelas reticências. Apesar do “risquemos”, o ósculo está nos versos em 
afronta ao que poderia ser considerado um extremo.

Apesar de ser pálida a Elvira e de a crítica ter reclamado para o poema as cores 
nacionais, podemos vê-las em algumas descrições da natureza e associações da per-
sonagem com ela. Já falamos da estrofe XXXI quando tratamos do adiantamento do 
destino de Elvira, de senhora à escrava. Os olhos dos amantes no instante do primei-
ro olhar são comparados à andorinha, uma ave nacional. Outro ícone de brasilidade 
(já conhecido dos leitores brasileiros pela “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias) 
estará oito estrofes adiante, quando pela primeira vez o casal enamorado confessa o 
amor que sente um pelo outro. A “viração fria” que balançava as tranças de Elvira 
é comparada às franças da palmeira que a brisa sacode. Essas pequenas referências à 
paisagem nacional não fazem, evidentemente, de “Pálida Elvira” um poema nacional, 
pelo menos não no sentido que a crítica o queria.

579 Id. ibid., p. 185.

580 Elísio ([s/d] 2015, p. 158).

581 Assis (1870, p. 192).

582 Id. ibid., p. 192.

583 Id. ibid., p. 188.
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“Pálida Elvira” é um poema que não se limita ao diálogo com a epígrafe, acaba 
trazendo para o corpo do poema outros nomes que auxiliarão a compor a história que 
aparentemente é de Elvira, mas que conta, sobretudo, o desprazer de Heitor, cego pe-
las cores do mundo, não reconhecendo seu sonho, como Ulisses não reconheceu Íta-
ca. Sem Elvira e já sem inspiração, restava ao poeta Heitor a morte. A epígrafe, como 
dissemos, mostra que essa história será do herói, e não da mocinha, e dá ao leitor a 
“lição” que se deve tirar de tais versos, para que não se deixe de reconhecer o próprio 
sonho por ter sido dominado pela felicidade, isto é, que não se viva tal qual Heitor.



3.4
O início de um refinamento

no uso da epígrafe

�• �

Ao final da leitura das Falenas, é possível destacar alguns aspectos considerá-
veis do volume de poemas. O primeiro deles é a referência à literatura de língua ingle-
sa, representada mais de uma vez por Shakespeare. Apesar de Tennyson abrir o livro e 
Longfellow o primeiro poema, o autor de Macbeth será o mais retomado ao longo de 
todo o livro. Em “Prelúdio”, temos pela primeira vez o registo de uma epígrafe escrita 
em língua inglesa e posta no poema sem tradução. Também será a primeira vez que 
Machado se utilizará de provérbio (apesar de desconfiarmos dessa fonte indicada pelo 
autor) como sua epígrafe, o que se deu em “Ruínas”.

De modo geral, observamos que aparentemente as epígrafes das Falenas par-
ticipam mais das composições poéticas, menos por trazerem referências no corpo 
do poema que por alguma incorporação, partilha de sentimento ou explicação. “La 
Marchesa de Miramar” e “Pálida Elvira” têm em suas epígrafes quase que a anteci-
pação do que acontecerá com seus personagens, Carlota e Heitor, respectivamente. 
Aquela, qual a Dido de Garção, vagará só pelo palácio; este, qual Ulisses, não reco-
nhecerá a tempo o lugar onde deveria estar. Em “Sombras”, as palavras de Cervantes 
parecem fazer parte do interrogatório elaborado pelo eu poético nos versos e em 
“Quando ela fala”, o mesmo sentimento que tinha Romeu ao ouvir sua Julieta será 
o do eu poético ao ouvir a voz amada. A epígrafe de La Rochefoucauld em “No 
espaço” poderia estar tanto no fim quanto no início do poema, pois parece explicar 
o que eu poético quisera dizer ao compor os versos. Todavia, destacamos aqui o 
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aproveitamento feito em “Un vieux pays” da epígrafe de Camões. Além de aproveitar 
da nacionalidade do autor da epígrafe para falar de um país que possivelmente seria 
Portugal e do choro e do riso dessa mesma epígrafe para ilustrar como, apesar de la-
mentar alguns aspectos do seu país, o eu poético ainda ri com ele, o aproveitamento 
se dá, sobretudo, no nível temático. A recorrente contradição da poética camoniana 
é claramente explorada pelo poema brasileiro escrito em francês.

Não podemos deixar de lembrar ainda o pequeno equívoco machadiano ao 
atribuir a Marot, em “Pássaros”, as palavras de Ronsard. Lembremos que nas Crisá-
lidas também aconteceu um deslize na terceira parte dos “Versos a Corina”, em que 
Machado confunde os poemas de Mickiewicz.

Apesar do número de epígrafes ter caído quase pela metade do primeiro para o 
segundo livro, é possível observar que Machado deixa de usar um pouco as epígrafes, 
como nas primeiras composições, como apoio para a escrita e as costuras em seus 
versos com mais labor.




