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Poemas dispersos
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Teu canto728

A uma italiana

É sempre nos teus cantos sonorosos

Que eu bebo inspiração.

Do autor

Tu és tão sublime
Qual rosa entre as flores
De odores
Suaves;
Teu canto é sonoro
Que excede ao encanto
Do canto
Das aves.

Eu sinto nest’alma,

728 Assis (1855b, p. 4).



348

Epígrafes e diálogos na poesia de Machado de Assis

Num meigo transporte,
Meu forte
Dulçor;
Se soltas teu canto
Que o peito me abala,
Que fala
De amor.

Se soltas as vozes
Que podem à calma,
Minh’alma
Volver;
Minh’alma se enleva
Num gozo expansivo
De vivo
Prazer.

Donzela, esta vida
Se eu tanto pudera,
Quisera
Te dar;
Se um beijo eu pudesse
Ardente e fugace
Na face
Pousar.

A***729

Viens, je suis dans la nuit, mais je

puis voir le jour!

Victor Hugo

Oh! se eu pudesse respirar num beijo
O teu hálito ardente e vaporoso.
E na febre do amor e do delírio

729 Id. (1857, p. 2).
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Sobre o teu seio estremecer de gozo!

Oh! se eu pudesse nessa fronte bela
A coroa depor dos meus amores,
E embevecer-me como em sonho aéreo
De teus olhos nos mágicos fulgores.

Ai! respirara então ainda uma vida.
Oh pálida visão!
Nessa flor que os sentidos embriaga 
E aroma o coração!

Vem; dá-me o teu amor; careço dele
Como do sol a flor,
Reanima a cinza de meu peito morto,
Ai! dá-me o teu amor!




