
Fanatismo 

Minh'alma, de sonhar-te, anda perdida. A 

Meus olhos andam cegos de te ver. B 

Não és sequer razão do meu viver B 

Pois que tu és já toda a minha vida! A         ABBA 

 

Não vejo nada assim enlouquecida... A 

Passo no mundo, meu Amor, a ler B 

No mist'rioso livro do teu ser B 

A mesma história tantas vezes lida!... A      ABBA 

 

"Tudo no mundo é frágil, tudo passa... C 

Quando me dizem isto, toda a graça C 

Duma boca divina fala em mim! D 

 

E, olhos postos em ti, digo de rastros: C 

"Ah! podem voar mundos, morrer astros, C 

Que tu és como Deus: princípio e fim!..." D 

 

Florbela Espanca 

 

As rimas nos quartetos encontram-se no esquema ABBA, estando, 

assim opostas em A e emparelhadas em B; nos tercetos, há o esquema 

CCD, sendo emparelhadas em C e interpoladas em D. 

Aliteração - letra M - sugere tom de reza e devoção. 

 



Vandalismo 

 

Meu coração tem catedrais imensas, A 

templos de priscas e longínquas datas, B 

Onde um nume de amor, em serenatas, B 

Canta a aleluia virginal das crenças. A        ABBA 

 

Na ogiva fúlgida e nas colunatas A 

Vertem lustrais irradiações intensas, B 

Cintilações de lâmpadas suspensas B 

E as ametistas e os florões e as pratas. A   ABBA 

 

Como os velhos templários medievais, C 

Entrei um dia nessas catedrais C 

E nesses templos claros e risonhos… D    CCD 

 

E erguendo os gládios e brandindo as hastas C 

No desespero dos iconoclastas C 

Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos! D   CCD 

 

Augusto dos Anjos 

 

As rimas nos quartetos encontram-se no esquema ABBA, estando, 

assim opostas em A e emparelhadas em B; nos tercetos, há o esquema 

CCD, sendo emparelhadas em C e interpoladas em D.  



A aliteração da letra S no final das palavras (plural) e a assonância da 

vogal E conferem ao poema uma sonoridade grave, que reforça o 

sentimento de introspecção do eu lírico e seu tom confessional. 


