


Ó Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas! ...
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...
Incensos dos turíbulos das aras ...

Formas do Amor, constelarmente puras
De Virgens e de Santas vaporosas...
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolência de lírios e de rosas...

Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz  resume ...

Visões, salmos e cânticos serenos,
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes ...
Dormências de volúpicos venenos
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes ...

ANTÍFONA
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• Sublimou a morte prematura da amada e prima
Constança.

• Todos os outros temas, como natureza, arte e
religião, estão de alguma forma relacionados a ela.

•Conhecido como o místico mineiro (Mariana - MG).

• Sua poesia é quase toda voltada para o tema da
morte da mulher amada: monotemático.
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• Explorou as ilusões provocadas pelo mundo visível.

• Utiliza uma linguagem mais suave e tranquila.

• Ficou conhecido como “o solitário de Mariana”

OBRA: 

• Setenário das dores de N. Senhora (1899)
• Dona Mística (1899)
• Kyriale (1902), entre outras.

• Poesia de atmosfera mística e litúrgica (espiritualista).

• Preferiu o nome latinizado.
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ISMÁLIA
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.

No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...

E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar... Alphonsus de Guimaraens

Arte de Kalixto

E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...

As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...
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