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A UM POETA

Longe do estéril turbilhão da rua,

Beneditino, escreve! No aconchego

Do claustro, na paciência e no sossego,

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

Mas que na forma se disfarce o emprego

Do esforço; e a trama viva se construa

De tal modo, que a imagem fique nua,

Rica mas sóbria, como um templo grego.
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Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E, natural, o efeito agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:

Porque a Beleza, gêmea da Verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e a graça na simplicidade.

(Olavo Bilac)



PROFISSÃO DE FÉ
[...]

Invejo o ourives quando escrevo:
Imito o amor

Com que ele, em ouro, o alto-relevo
Faz de uma flor.

Imito-o. E, pois, nem de Carrara 
A pedra firo:

O alvo cristal, a pedra rara, 
O ônix prefiro.

Por isso, corre, por servir-me, 
Sobre o papel

A pena, como em prata firme 
Corre o cinzel.
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(Olavo Bilac)



RAIMUNDO CORREIA (1859 -1911)

• Forma com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, a “Tríade
Parnasiana”.

• O poeta é um momento diferente no Parnasianismo: a
pesquisa da linguagem.

•1ª fase: influências românticas Primeiros Sonhos (1879)

•2ª fase: influências parnasianas Sinfonias (1883) e Versos e Versões (1887), marcada
pelo pessimismo de Schopenhauer.

•3ª fase: pré-simbolista que busca o refúgio na metafísica e na religião; apresenta
pesquisa em musicalidade e sinestesia
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MAL SECRETO
Se a cólera que espuma, a dor que mora

N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,

Tudo o que punge, tudo o que devora

O coração, no rosto se estampasse;

Se se pudesse o espírito que chora

Ver através da máscara da face,

Quanta gente, talvez, que inveja agora

Nos causa, então piedade nos causasse!
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Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!

Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!


