


Ornemos nossas testas com as flores,
e façamos de feno um brando leito;
prendamo-nos, Marília, em laço estreito,
gozemos do prazer de sãos amores.
Sobre as nossas cabeças,
sem que o possam deter, o tempo corre;
e para nós o tempo, que se passa
também, Marília, morre. 

Lira XXXIV
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Com os anos, Marília, o gosto falta,
e se entorpece o corpo já cansado:
triste o velho cordeiro está deitado,
e o leve filho sempre alegre salta.
A mesma formosura
é dote, que só goza a mocidade:
rugam-se as faces, o cabelo alveja,
mal chega a longa idade. 
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Que havemos de esperar, Marília bela?
que vão passando os florescentes dias?
as glórias que vêm tarde, já vêm frias,
e podem, enfim, mudar-se a nossa estrela.
Ah! Não minha Marília,
aproveite-se o tempo, antes que faça
o estrago de roubar ao corpo as forças,
e ao semblante a graça!
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1. Qual a melhor expressão dos versos das estrofes
anteriores justifica o Carpe diem?

a) “... os florescentes dias”.
b) “... só goza a mocidade”.
c) “... aproveite-se o tempo”.
d) “... prazer de são amores”.
e) “... mudar-se a nossa estrela”. 
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(1799)

• Escrita na prisão da Ilha das Cobras (RJ). Os poemas exprimem a solidão de
Dirceu, saudoso de Marília. O tom confessional e o pessimismo prenunciam
aspectos do Romantismo. O poeta lamenta seu destino, afirma inocência e
queixa-se da falta de liberdade e da saudade de Marília.

Lira LXXXIII
Que diversas que são, Marília, as horas,
que passo na masmorra imunda e feia,
dessas horas felizes, já passadas
na tua pátria aldeia!
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Lira LXXXI

Nesta triste masmorra,
de um semivivo corpo sepultura,

inda, Marília, adoro
a tua formosura.

Amor na minha ideia te retrata;
busca, extremoso, que eu assim resista
à dor imensa, que me cerca e mata.
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1. Tomando por base estrofes das Liras LXXXI e LXXXIII, 
entendemos que

a) o eu lírico está na prisão e o poeta solto.
b) o eu lírico está depressivo e o poeta no degredo.
c) o eu lírico está depressivo e não tem forças para resistir.
d) o eu lírico, deprimido com sua prisão, encontra forças para resistir.
e) não há relação entre a situação poética e os episódios vividos pelo poeta.
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