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A morte do poeta na 
tribuna da Franca

“Acaba de descer à modesta cova rasa do nosso campo 
santo, o corpo inanimado de Ygino Rodrigues. Quem não o 
conheceu porventura nesta zona? Ninguém, ao certo. Que ele, 
perambulando errante pelas ruas de todas as cidades desta 
zona, encheu-as com o arruído do seu nome, como encheu 
com o seu vulto intelectual um bom capítulo da literatura in-
dígena e, podemos dizê-lo, nacional, porque Ygino Rodrigues 
foi, realmente, um poeta.

Foi um poeta, dizemos, e não um ‘fazedor’ de versos. 
Ele nasceu artista, honrando a terra goiana, nas suas estrofes 
divinamente inspiradas, que ele escrevia por aí, no correr da 
pena, sobre os joelhos, sem o cuidado da forma e sem o buri-
lo que dá ao cristal o brilho do diamante.

Os versos de Ygino Rodrigues têm o valor intrínseco do 
Fundo e a beleza da Forma pura, não coadas embora no ca-
dinho do esmero; são diamantes sem lapidar, que brilham, 
não podendo esconder sob a crosta tosca, às vezes, a joia que 
procura guardar, como que usurariamente...”



8

Assim, em longo artigo publicado na primeira página 
da TRIBUNA DA FRANCA, do dia 7 de julho de 1907, do-
mingo, trazendo o nome de Ygino Rodrigues, em destaque, 
com uma tarja preta embaixo, era anunciada a morte do 
notável poeta goiano. A primeira página do jornal é toda 
dedicada ao poeta. O soneto “Ato de Contrição”, exposto 
bem no frontispício da página, é o próprio testamento do 
poeta que, prevendo a morte lenta, irreversível, já conversa-
va com Deus, pedindo forças para transpor a hora de ago-
nia, já que seu corpo definhava no quarto da Santa Casa, 
vítima da “doença do século”. Temente de Deus, o poeta 
entrega a Ele a sua condução para o outro Reino, já que o 
seu calvário na terra, sua lenta peregrinação que já durava 
mais de seis anos, estava no fim, como mostra o soneto:  
    

Ato de contrição
                     

Eu sei que Deus, que é bom, que é infinito,
Há de lenir-me o sofrimento em breve;
Hei de ficar mais puro do que a neve,
Pelo perdão que lhe peço contrito.

Eu sei que Deus escuta a voz do aflito;
Violar o seu poder ninguém se atreve.
Minh’alma há de subir qual pena leve,
Pois creio em Jesus e no seu rito.
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Arranca-me, Senhor, deste planeta,
Onde arrasto duríssima grilheta,
Onde em seis lustros quase não vivi.

Dá-me forças no transe derradeiro,
Como as tiveste embaixo do madeiro,
Dá-me coragem pra chegar a Ti.

Ygino Rodrigues chegou ao Senhor, naquela tarde do 
dia 4 de julho de 1907, na Santa Casa de Franca (SP), quan-
do fechou os olhos para sempre, depois de carregar, por 
quase seis anos, a tuberculose que lhe roia os pulmões e lhe 
atormentava o espírito.

O jornalista da Tribuna da Franca, depois de afirmar 
que Ygino Rodrigues foi, talvez, uma vítima da escola de 
Byron, conclui´, dizendo: “Se o céu pertence, como cre-
mos, àqueles que passaram sofrendo sobre esta terra, ele 
– esse pobre Ygino Rodrigues que aí viveu ao relento, ao 
sol, chuva e ao frio, crendo sempre e nunca desesperado –, 
lá foi receber o prêmio dos seus padecimentos, a palma do 
seu quase martírio!

E, assim, terminou os seus dias, numa alcova reserva-
da da Santa Casa da Misericórdia. No dia 4, esse amigo que, 
se não teve quem no último transe lhe fechasse os olhos –, 
foi, entretanto, pranteado pelo povo bom, de quem ele era 
querido e festejado e de quem ele, não raro, fugia, esquivo 
e original”.
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Em “Notas Avulsas”, na primeira página do jornal, a 
notícia de que o enterro realizou-se às cinco horas da tar-
de, foi “grandemente concorrido, apesar do péssimo tempo 
que então fazia”. Notícia, também, que as alças do caixão 
eram disputadas pelos amigos, que foram lhe prestar a úl-
tima homenagem. A “Banda do Grêmio” executou tocante 
marcha fúnebre, durante o trajeto, escrita pelo seu diretor, 
Oscar Lousada, naquele dia, especialmente para esse fim”.

A Estudantina Francana compareceu, também, incor-
porada, com o seu estandarte, coberta de crepe.

Sobre o caixão, foi depositada rica coroa, de cujas fitas 
pendia a inscrição: “Recordação do povo de Franca”.

À beira da sepultura, usou da palavra A. de Castro, 
que produziu tocante e eloquente oração necrológica, e a 
Banda do Grêmio executou, ainda uma vez, a marcha fú-
nebre, enquanto o caixão, depois de ser aberto para que os 
amigos contemplassem, pela última vez, a face pálida do 
morto, descia à cova.
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O Discurso de A. de Castro

Publicado, também, na primeira página de A Tribuna 
da Franca, o discurso pronunciado pelo Sr. A. de Castro é 
emocionante:

“Associo-me sinceramente à homenagem que hoje presta a 
Tribuna ao meu mal-aventurado amigo Ygino Rodrigues.  Aque-
la alma inquieta que tanto lutou por um ideal que ela mesma não 
sabia definir e explicar, aquele cérebro, onde tantas vezes desen-
cadeou-se a procela indômita dos pensamentos desvairados, mas 
gigantescos e estóicos, aquela alma enigmática, que a si mesma se 
desconhecia, há de por certo amar o repouso final de seu alque-
brado corpo.

Ontem, ao enviar-lhe o último adeus, eu disse que ele al-
mejava ardentemente o sereno descanso da campa. Desejava-o 
sim; e eis como ele formula esse anelar em um de seus mais belos 
sonetos:
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Tortura

Não poder percorrer a etérea altura,
Como em sonhos já tenho percorrido,
Sentir-me ao limo vil sempre junjido,
É coisa que me aflige e me tortura!

Ver sempre o dia suceder à escura
Noite... Ora ouvir a dor dar um gemido,
Ora a alegria em túrbido alarido...
É coisa que me aflige e me tortura!

Sentir a fantasia andar de rastros,
Inerme pra se erguer, calar-se aos astros,
É coisa que me aflige e me tortura!

É um castigo talvez que Deus me inflige?
Certo é que me tortura e me aflige,
Se isto é viver, a vida é uma tortura!

“Se isto é viver, a vida é uma tortura”: dizia ele, e não é isso 
um dito de poeta. Todos sabemos que lhe era a existência cruento 
sacrifício. Nem mesmo a luz vivíssima de seu alevantado talento, 
nem mesmo a chama de iluminado que lhe ardia na noite escura 
e torva de seu atormentado cérebro, como um sol a esplendor, en-
tre negras e pejadas nuvens, sentia-se bem, achava-se feliz, presa 
no cárcere de sua matéria frágil e incapaz de lutar contra o mal 
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que lhe ia sorrateiramente minando a vida. E ele compreendia 
isso, e ele reconhecia-se impotente para reerguer-se:

“Sentir a fantasia andar de rastros,
Inerme prá se erguer, calar-se aos astros
É coisa que me aflige e me tortura!”

Era uma alma que errara a sua rota e, por isso, exclamava:
                      

“Tenho saudades de um país estranho,
Onde em sonhos já vivi contente.
Parece o inferno o meu sofrer tamanho,
Causando assombros a qualquer vivente”.

Errara, sim, o seu destino, uma inteligência que nascera 
para percorrer as eternas alturas da fantasia iluminada e que se 
sentia junjida no limo vil de sua pecadora matéria.

Mas a sua alma resplandecente e pura aí ficará imperecível 
doiramente palpitando nas páginas eloqüentes de seus livros.”
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A Crônica do
Diretor da Tribuna

 

A Tribuna da Franca era propriedade de Francisco Cunha, 
amigo particular de Ygino Rodrigues, que não se conteve com o 
desenlace do poeta, escreve emocionante crônica, publicada na 
primeira página do jornal:

“Morreu Ygino Rodrigues. Como há de a minha pobre 
pena, sem cometer grande sacrilégio, correr hoje pela pauta do 
branco papel, sem mudar de rota? Como há de ela traçar períodos 
álacres dos acontecimentos do dia, esquecendo-o, a ele, ao Ygino? 
Ah! Não! Que se eu, desvairado, quisesse praticar tão negra 
ação, ei-la, a minha pobre pena, a mesma que, desalinhada, 
confusa, incompetente, falha e obscura, acaba de dedicar-lhe 
as pobres linhas da redação: ela, sim, a minha  pobre pena se 
recusaria nobremente, emperrando severa sobre o papel, a traçar 
outras palavras que não fossem umas últimas notas de dor, pelo 
desaparecimento dele...

Não! A minha pobre pena vai ela mesma correndo célere, 
sem que eu próprio saiba por que, deslizando satisfeita de cumprir 
o seu dever neste momento.
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E a tinta, então, essa se transformaria em lágrimas, gote-
jante, a tremer, escorregando a custo, se eu não lhe satisfizesse a 
obrigação que ela tem de enegrecer tudo hoje, num luto pesado e 
sentido por ele, pelo nosso Ygino?

E o meu tinteiro que aí está mudo e negro, diante de 
mim, esse tinteiro, onde não raro ele mergulhou a pena para 
escrever, não revoltaria, fechando-se, se eu não quisesse tratar 
dele, do Ygino?

Ah! É que tudo aqui lembra-o. O tinteiro, a pena, a 
tinta, a caneta, que foram companheiros dele e que são nossos 
companheiros estão a recordá-lo num concerto uníssono de dor, 
numa nênia plangente de sino a dobrar...

Então, se os objetos inanimados assim procedem, eu, que 
tenho uma alma para sentir, um coração para chorar, haveria de 
profanar esta página, ocupando-me de outro assunto?

Eu, que já me sentei nos bancos colegiais onde ele era mestre, 
haveria de esquecê-lo neste momento?

Não!
Acredite quem lê por acaso estas linhas tristes e desconexas 

da pena a correr, que o papel que estou enegrecendo foi salpicado 
de lágrimas, por esse pobre Ygino que baixou à terra fria. Descanse 
em paz o meu querido amigo e mestre”.
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Ainda sobre a morte de Ygino

A Tribuna da Franca do dia sete de julho de 1907 tem a 
sua primeira página toda dedicada ao poeta, o que demonstra 
o quanto ele era querido na cidade. Ainda, em “Notas Avulsas”, 
diz que Ygino publicou os livros Dinamites (versos de propa-
ganda nacionalista), em três volumes; Pampeiros; Versos Diver-
sos; Flores do Deserto; Faíscas, Indiretas (sonetos satíricos); Can-
tos e Contos; Trinos e Trenos; “além de grande número de folhas 
e folhetos de versos e novelas, publicados em diversas épocas”.

Diz mais, que Ygino “colaborou em quase todos os jornais 
desta zona, que são repositórios de verdadeiras jóias, em prosa 
e verso. A sua produção nesta Tribuna daria um grosso volume 
de ótimas produções”.

E, assim, naquele sete de julho de 1907, a cidade de Franca 
se comovia com o noticiário jornalístico da Tribuna, e a ima-
gem de Ygino passou a viver na consciência de cada francano, 
que o via, em visão cinematográfica, perambulando pelas ruas 
da cidade, embriagado na esteira da poesia e da aguardente, 
companheiras inseparáveis de sua existência. Enquanto a pri-
meira lhe dava forças para viver, para sonhar, a outra dava vida 
ao bacilo de Koch que lhe roía o organismo debilitado. Quando 
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a noite desceu naquele dia fatídico, ainda poder-se-ia ver um 
vulto negaciando nas trevas, carregando a sua imensa solidão, 
na imaginação fantasiada dos habitantes que se acostumaram 
com a presença notívaga do poeta.

Enterrado na sepultura n°645, do Cemitério da Saudade, 
poder-se-ia imaginar que estava encerrada a presença de Ygino, 
a sua passagem tumultuada pelos caminhos da vida. Ninguém 
mais iria se lembrar dele. Afinal, que interesse tinha a existência 
de um poeta maluco, que vivia trocando farpas com outros jor-
nalistas, satirizando políticos, autoridades locais? E mais, ain-
da, um homem doente, expelindo bacilos por todos os cantos, 
embriagando-se nas esquinas, nos bares, na estação de ferro, 
sempre pronto para dar uma ‘facada’ nas pessoas, querendo di-
nheiro para sustentar seu vício, o álcool que dizimava seu cor-
po, mas, por outro lado, animava-o a viver! Enganam-se os que 
pensaram que Ygino seria esquecido. À medida que o tempo 
foi passando, a população francana começou a sentir falta do 
poeta, a falta de seus sonetos frequentes nos jornais, muitos de-
les procurando briga com autoridades. Nas mesas de bares, nos 
botecos de esquina, o poeta era sempre relembrado. Seus poe-
mas eram recitados nos saraus, nas solenidades. Uma geração 
inteira sabia de cor o famoso soneto “Pinta Preta”, declamado 
nas grandes solenidades:
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“A pinta preta que tu tens no rosto
É uma pinta mimosa e tão pequena,
Que te dá mais encanto e mais amena
Graça, qual nuvem leve em céu de agosto.

Faz um soldado abandonar seu posto, 
Faz queimar-se na luz uma falena,
Inveja os anjos da mansão serena
A pinta preta que tu tens no rosto.

E eu imagino até, bela menina,
Que Deus de ti, um dia, enamorou-se
E chorou de pesar e de desgosto...

Chorou... E a branca lágrima divina,
Gota do céu, caindo, transformou-se
Na pinta preta que tu tens no rosto.”
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A Crônica de 
Honório Guimarães

Professor Honório Guimarães
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Jornais da região, de Ribeirão Preto, de Uberaba e da pró-
pria Franca começaram a publicar poemas do poeta, recordan-
do seus momentos líricos e até atrevidos, quando procurava 
satirizar os coronéis. 

Em abril de 1911, no Almanach de Franca, o professor Ho-
nório Guimarães escreve uma das páginas mais doloridas sobre 
o poeta, relembrando um de seus momentos críticos, quando 
mendigava dinheiro na estação, vendendo seus poemas ‘na 
marra’, em troca de minguados  dinheiros para sustentar o vício. 
Pela beleza do texto, vale a pena transcrevê-lo:

“Quem na bela Franca não se lembra de Ygino Rodri-
gues, tão esquisito quanto genial, esquisito no ponto de sub-
trair ao nome a letra inicial e genial até a concepção de filósofo 
e de boêmio.

Era goiano o desventurado poeta, cujos restos mortais a 
minha terra guarda com respeito e carinho num sepulcro que 
os francanos lhe mandaram erguer.

A “Princesa do Oeste Paulista” foi a pátria adotiva do 
grande vate, nos seus últimos anos de existência consagrados 
à intimidade dos seus inúmeros admiradores, que era toda 
uma população.

Como poeta, Ygino foi e é o que a crítica, a mais severa, 
já disse – um gênio artístico, uma superior organização de espí-
rito, bardo eloqüente dado às canções patrióticas, numa ira de 
heroísmo que lhe valeu a consagração dos Dinamites, Pampei-
ros e outros volumes, hoje, mais do que nunca, bem dispostos e 
bem guardados nas estantes dos letrados.
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Como boêmio, Ygino tinha ‘partidas’ que valiam um te-
souro. Sabia ‘cavar’ e ‘cavava’ com tanta habilidade, que a vítima 
sangrava sem sentir nem resistir.

Lembro-me de uma dele, que o correr da pena só permite 
referir de leve:

Certa vez, na estação de Franca, eu desembarcava e comi-
go, do mesmo carro, um coronel, fazendeiro respeitado, que o 
Ygino abordou com as Flores do Deserto à mão:

– Meus respeitos, coronel, boa saúde! Minha senhora...
– Não, sô Ygino, eu desta vez não fico... De outra, sim... 

Nem dinheiro trocado...
– Perdão, coronel, quero apenas oferecer-lhe de presente 

um exemplar do meu novo trabalho, modesta prova de estima 
com que poderia retribuir a sua proteção aos outros meus li-
vros... Faça o favor de aceitar...

– Obrigado. 
E o coronel, triunfante em se livrar da ‘facada’, abotoou o 

jaquetão comprido, em cujo interno e extenso bolso guardara o 
livro do poeta.

– Coronel –, concluiu modestamente o Ygino, em tom de 
comover –, tenho fome e quero que me empreste cinco, pelo 
amor de Deus e de seus filhos...

Não precisa dizer que o fazendeiro, apertado no meio de 
gente que enchia a plataforma, amigos que o cercavam, meteu 
a mão no bolso, sacou do lenço o bolo de notas e ‘escorregou’ 
para o gentil poeta uma pelega de 5$000... E após, o boêmio 
dava-lhe as costas, tomando a direção de um quiosque...
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Vai para cinco anos, se não me trai a memória, o Ygino 
Rodrigues, tuberculoso, magro e triste, agoniava num leito da 
Casa da Misericórdia de Franca, onde lhe chegavam os recursos 
mandados pelos amigos e pela esposa, uma senhora que o amava 
santamente e muito”.

O texto do professor Honório Guimarães é claro, dá para 
entender muito o drama do poeta para sobreviver, e o seu cal-
vário num leito do hospital público, onde recebia a ajuda finan-
ceira dos amigos e da esposa, “uma senhora que o amava santa-
mente e muito”.
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A vida tumultuada do poeta

O poeta que andou pelo Rio de Janeiro, trabalhando 
como redator do jornal O Nacional, onde publicou seu livro 
Pampeiros, em 1895. No ano de 1901, vamos encontrá-lo em 
São Paulo, trabalhando na redação do jornal A Mogyana. Nesse 
mesmo ano, fixa-se definitivamente na cidade de Franca, São 
Paulo, onde publicou os livros Faíscas e Flores do Deserto. Seus 
versos, líricos ou satíricos, eram publicados constantemente nos 
jornais da cidade, caindo no gosto da população que começava a 
endeusar o poeta. Por outro lado, era um “incorrigível boêmio”, 
que vivia “em deplorável estado de permanente incontinência 
alcoólica”, conforme afirmou o historiador francano, Affonso 
José de Carvalho. 

Na cidade de Amparo, embriagado, exigiu que o delegado 
de polícia lhe comprasse seu livro de poesias. Em virtude desse 
ato, foi preso. Por essa época, corre a notícia de que havia 
morrido. A resposta veio no soneto “Ainda não morri”: Ainda 
não morri! Não estou morto,/ D’agouros maus dispenso a sombra 
escura:/ Embora viva doente e sem conforto,/ Ainda não desci 
à sepultura!/ Ainda não morri! Neste meu horto,/Aonde bebo o 
fel da desventura,/ Indiferente a tudo, sempre absorto/ Inda em 
meu corpo a vida está segura. Querem que eu morra? Ah! Eu 
compreendo o gosto/ Que terão de lançar sobre o meu rosto/ Um 
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punhado de terra, um torrão frio.../ Mas não morri, hipócritas 
perversos,/ Ainda continuo fazer versos,/ Portanto, ó mochos, 
cessai o vosso pio!

Ao casar-se com a rica viúva de 45 anos, Maria Thereza 
Espíndola, que tinha 8 filhos, Ygino, de 32 anos, teve que enfrentar 
o ódio dos filhos e genro, que não aceitaram a união, sendo 
que Elias Mota, um dos filhos, agrediu o poeta a bengaladas, 
dizendo que se opunha ao casamento de sua mãe porque o 
poeta se achava constantemente “em estado de embriaguez”. 
A resposta veio no soneto “Dor e desprezo”, publicado na 
Tribuna da Franca, em 19.1.1904: Eu tenho nojo desta vil horda/ 
Que só me pede escritos para a imprensa/ E nada... nada dá-
me em recompensa,/ Só me oferece o punhal, o tiro e a corda!/ 
Mesmo que vejam-me do abismo a borda,/ Sofrendo o horror 
da infelicidade intensa,/ Porque minha alma livre não incensa,/ 
Bezerros d’ouro, ela jamais acorda/Porque minha alma livre não 
incensa,/ Bezerros d’ouro, ela jamais acorda!/ Não acorda pra 
ouvir meus ais, meu treno,/ E enquanto a dor me propina um 
veneno/ Sempre, nenhum prazer minha alma aquece;/ Vingo-me, 
desprezando essa horda à toa,/ Bebendo pinga, seja ruim ou boa,/ 
Que não bebe por gosto quem padece!

O intendente municipal e jornalista de O Francano, Álvaro 
Abranches, casado com a filha da viúva Maria Thereza, também 
se indispôs contra o poeta, a respeito da tutela dos filhos e herança 
de um sobrado em que a filha mais nova de Maria Thereza teria 
parte. No soneto Espoletas I e II, publicados na Tribuna da Franca 
de 07.02.1904 e 18.02.1904, Ygino satiriza Álvaro Abranches: I 
(Tribuna da Franca 07.02.1904). 
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Já o soneto Espoletas – II, Ygino continua a briga com 
Abranches, a quem ele chama de “pasquineiro imundo”: Por causa 
de dinheiro e tanta briga,/ Tantas conspirações abomináveis!/ Tantas 
calúnias baixas, execráveis,/ Tamanha faixa de se urdir a intriga!/ Por 
causa de dinheiro fazem liga/ O Ódio e a inveja e vis inimputáveis; 
Tipos aferram dentes implacáveis/ Na honra alheia, o califa inimiga!/ 
Na indigestão dos queijos e presuntos,/ De chocolates, vinhos e cerveja/ 
Que acham pelos “cafés” (casas de orates), São importunos mais do 
que a inveja/ E a sonhar com sapatos de defuntos/ Nem merecem a 
apostrofe dos vates. (Tribuna da Franca,18.02.1904).

 No soneto “Eu e o Sr. Intendente, Ygino continua sua “briga” 
com Abranches: O intendente assaltou, feroz e duro,/ A minha casa, 
vindo pela frente,/ Enquanto sua esposa, sutilmente,/ Entrou pelo 
quintal, saltando o muro!/ Ninguém pode dizer que está seguro/ 
Hoje na Franca! O “pau” ameaça a gente, /Sob esta ditadura do 
intendente/ Que ora faz da política um monturo!/ Pois compromete 
os rios do partido,/ Da imprensa atira a lama a honestidade,/ Bras-
dessus, bras-dessous com o seu Cardoso:/ E em minha própria casa 
perseguido,/ Para quem apelar? Esta cidade/ É sertão ainda do 
“Capim Mimosa”? Tribuna da Franca, 21.02.1904)
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Como nasceu o soneto 
“a Pinta Preta”

No jornal O Liberal, de Morrinhos, Goiás, o escritor 
goiano, Celestino Filho, conta que, ao receber a visita do 
jornalista de Franca, José do Nascimento, esse narrou como foi 
escrito a primoroso soneto “A Pinta Preta”: 

“Próximo da casa onde residia o poeta, havia um 
botequim cujo proprietário tinha uma filha muito bonita, com 
uma pintinha preta a enfeitar-lhe as faces. Se não me engano, 
ela chamava-se Joaninha. Um belo dia, chega o boêmio à venda 
e lá se encontra sozinha a moça que lhe pede: 

– Você precisa fazer uns versos para mim. 
– Pois não, menina. Ponha aí um trago de caninha 

para mim.  
Joaninha serviu-lhe um cálice de pinga amarelinha, ainda 

com um rosário de bolhas nas bordas, como a mostrar que era 
boa mesmo. O poeta, olhando o cálice sobre a mesa, pediu:

– Traga um pedaço de papel! 
Foi lhe dado um pedaço de papel de embrulho. Fitan-

do, ora as faces da moça, ora a dose de pinga, o poeta de um 
jato escreveu o magnífico soneto “A Pinta Preta”. Esplêndi-
da obra-prima!”.



27

Certidão de Óbito
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Certidão de Óbito

No livro n° C-05, fls. 97, sob n° 4.420, do Cartório do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Primeiro Subsdistrito 
(cidade) de Franca, está assim registrado:

“Aos quatro de julho de mil novecentos e sete, nesta cidade 
de Franca, em meu cartório, compareceu Pantalião Barreto e 
disse que faleceu ontem às duas horas da tarde, na Santa Casa, 
desta cidade, de tuberculose pulmonar, como consta do atestado 
do doutor Jonas Ribeiro, o literato Hygino Rodrigues, branco, de 
idade de trinta e seis anos, jornalista, natural de Goiás e resi-
dente nesta cidade, casado com dona Maria Thereza Espíndola, 
não deixou filhos nem testamento, filho legítimo de Salvador 
José Venâncio e de dona Luíza Alves Barbosa, que tem de ser se-
pultado hoje no cemitério desta cidade. E para constar faço este 
termo que comigo assina depois de lido, a seu arogo por não sa-
ber o cidadão Adário Caetano Ferreira de Souza. Eu, Joaquim 
Batista Fernandes, escrivão, o escrevi. Está assinado Adário C. 
Ferreira de Souza.”

Transcrevo também a carta, na íntegra, do Juquinha a sua 
irmã Regina e outra dirigida a mim, essa datada de 14.10.1983.
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“Caro amigo José,

Primeiramente agradecer a atenção e distinção a mim 
dispensada, e comunicar-lhe que recebemos os livros, cópia 
das poesias e do livro “Pampeiro” do nosso (si assim posso 
dizer) grande Poeta Ygino.

Ao amigo José peço desculpas pelo atraso na nossa cor-
respondência.

Caro amigo, junto a esta, fotocópias de outras poesias 
do Ygino e crônica sobre o mesmo.

Continuamos a pesquisar, jornais e revistas da época 
em que residiu o poeta Ygino, época em que a vida literária 
era intensa e com várias publicações de jornais e revistas.

O Sr. Francisco, diretor do Museu Municipal da Fran-
ca, tem nos dados uma grande colaboração e, no momento, 
está pesquisando fotografia para ver se encontra alguma do 
Ygino.

Quanto à vinda do Ygino para Franca e aqui fixar re-
sidência, atribuímos e concluímos, que achando-se doente e 
sabendo que Franca era tida como estação climática e com 
clima propício à cura de insediosa moléstia, a qual o viti-
mou, optou por esta cidade que o acolheu com carinho.

Amigo José, aqui estamos a seu inteiro dispor, esperan-
do por uma visita sua a nossa Franca.

Franca, 14.10.1983
Juquinha.”
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Como comecei a pesquisa

Em 1982, quando eu e o mano Gilberto iniciávamos pes-
quisas sobre a vida do poeta Ygino Rodrigues para a edição Me-
mórias Goianas 2, para a Universidade Católica de Goiás, hoje 
PUC - GO, fiz circular no jornal O Popular uma nota em que 
pedia aos leitores quaisquer informações sobre a vida do poeta, 
inclusive fotografia. Sabia que Ygino nascera na cidade de Goiás, 
na segunda metade do século XIX e falecera na cidade de Franca 
(SP), no início do século XX.

A notícia no jornal despertou a curiosidade da Sra. Regina 
Célia Dias Ribeiro, natural de Franca e residente em Goiânia 
que ouvira falar do poeta. Interessada em nos ajudar, D. Regina 
Célia comunicou-se com seu irmão Juquinha, em Franca, e esse 
assumiu o comando da pesquisa na cidade paulista, levando o 
assunto ao conhecimento do Prof. Alfredo Henrique Costa que 
também encampou a ideia.

E, assim, entusiasmados, Juquinha e o professor Alfredo lan-
çaram-se de vez à pesquisa e, dentro de pouco tempo, vasculhando 
arquivos, cartórios e bibliotecas, levantaram preciosos documentos 
que me chegaram às mãos, possibilitando, dessa forma, reforçar 
minhas pesquisas e concluir, até, que Ygino falecera em 1907 e não 
em 1906, como havia pensado.
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Transcrevo, na íntegra, a carta de 6 de julho de 1983, que 
o professor Alfredo encaminhara a dona Regina que me foi en-
tregue por ela, autorizando a publicação:

“FRANCA, 6 DE JULHO DE 1983

Exma. Sra.
REGINA CÉLIA DIAS RIBEIRO
Rua 22, n° 155 – Casa 7 – Setor Oeste
- GOIÂNIA, GO. – (F.062 – 223-0629)

Prezada D. Regina:

Em conseqüência de sua carta de 22/5, dirigida ao seu ir-
mão (e meu amigo) Juquinha Dias, fui por este procurado em 
30.05, a propósito de uma pesquisa sobre o poeta goiano Higino 
Rodrigues, que, tendo nascido em Goiás, aqui veio a falecer, de-
pois de alguns anos de residência.

Louvável a iniciativa que se impuseram os intelectuais goia-
nos, “capitaneados”, no caso, pelos Drs. Gilberto e José Mendonça 
Teles (serão irmãos?), de editarem brevemente, sob os auspícios 
da UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, o 2° volume das 
“Memórias Goianas”. Não sei quais os demais resultados obtidos 
pelos citados intelectuais com a publicação do pequeno anúncio 
“Pesquisa Literária”, no jornal “O POPULAR”, dessa cidade (não 
tenho a data da publicação). No que concerne a Franca, mobili-
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zamos alguns amigos e creio que teremos logo informações mais 
amplas sobre o inspirado vate. Gostaria de saber quais os infor-
mes obtidos pelos Srs. José e Gilberto Mendonça Teles, porque, 
independentemente do que venha a ser publicado nas “Memó-
rias Goianas II”, as pesquisas aqui prosseguirão, pois Higino Ro-
drigues (ele assinava seus sonetos “Ygino Rodrigues”, sem o “H” 
inicial e com “Y”) pertence, também, ao “universo cultural” fran-
cano. Daí nosso interesse, agora estimulado pela iniciativa dos 
literatos goianos.

Peço não reparar se, daqui por diante, os tópicos desta carta, 
eminentemente pessoal, passam a ser numerados, para facilitar 
eventuais consultas futuras, pois passarei a dar as informações 
que conseguimos aqui obter, até agora. Não tenho dúvidas de que 
ampliaremos consideravelmente o elenco de informações, pois 
tentaremos obter os livros de YGINO (passo aqui adotar o nome 
por ele mesmo escolhido) e, se não o conseguirmos, procuraremos 
coletar suas poesias mediante contribuição pessoal de indivíduos 
que as guardaram de memória e com pesquisas aos jornais da 
época, por sinal já iniciadas pelo Juquinha e por mim. Ainda on-
tem, compulsamos as coleções do jornal “Tribuna da Franca”, de 
1903 a 1906, de cujo diretor – Francisco Cunha – Ygino foi ami-
go. Faltam-nos as edições desde 25.08.1900 (quando a “Tribuna” 
foi fundada) até 1910. Vamos agora às demais informações sobre 
o poeta, numeradas apenas para fins de consultas vindouras.
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1. A primeira providência foi obter, mediante consultas a pes-
soas idosas, da época em que Ygino morou em Franca (ou 
“na Franca, como costumamos dizer). Juquinha descobriu 
a sepultura do Poeta no cemitério local e, sábado último, 
dia 2, a visitamos com um grupo de amigos. Foi fotogra-
fada a sepultura, com os amigos em torno. Juquinha está 
lhe enviando duas fotos; numa delas, as pessoas em torno 
do túmulo, numeradas na disposição do desenho anexo, em 
papel transparente, são: 1. Isabel Cristina, estudante; 2. José 
Conrado Dias; 3. Alfredo Henrique Costa; 4. Dr. Antônio 
Baldijão Seixas; e, 5. Sílvio Teixeira.

2. Se outro mérito não tivesse sua solicitação ao Juquinha, teria 
pelo menos este: transformou seu irmão em entusiasmado 
pesquisador histórico, qualidade que procuraremos explo-
rar ao máximo, daqui por diante; Juquinha obteve no Car-
tório local de Registro Civil, certidão de óbito do Poeta, pela 
qual se constata ter ele falecido em Franca, em 3 de julho de 
1907 (a certidão é do dia 4), às 14 horas, na Santa Casa lo-
cal, de tuberculose pulmonar; tinha 35 anos, era jornalista, 
natural de Goiás, casado com D. Maria Thereza Espíndola, 
“não deixou filho nem testamento” e era filho legítimo de 
Salvador José Venâncio e de D. Luíza Alves Barbosa. Foi 
sepultado no dia seguinte ao da morte: 4-julho-1907. Esta 
informação corrige o da publicação em “O Popular”, que o 
dá como falecido em 1906. Juquinha está lhe enviando có-
pia xerográfica dessa certidão (livro C-05, fls. 97, assento de 
óbito n° 4.420).
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3. Sabendo-se que Ygino era casado (havia dúvidas sobre isso), 
Juquinha obteve CERTIDÃO DE SEU CASAMENTO (livro 
4-A, fls. 174, n° 1.575) com a Sra. MARIA THEREZA ES-
PÍNDOLA, de 45 anos, “viúva, proprietária”, residente em 
Franca à praça do Mercado, n° 14, filha do tenente-coronel 
Thomaz José da Mota e de D. Ana Luíza da Conceição; ele 
figura na certidão com a idade de 32 anos, solteiro, “natural 
da Capital de Goiás”. Seu irmão está lhe enviando xerox des-
sa certidão (nela, o Poeta figura com o nome de “HYGINO 
ALVES RODRIGUES”, portanto, com “H” inicial e “Y”).

4. Na busca efetuada no Museu Histórico local (ainda in-
completa), seu irmão obteve cópias das seguintes poesias, 
de autoria de Ygino Rodrigues: (1) “TANTALO”; (2) “ATO 
DE CONTRIÇÃO”; (3) “RESPOSTA A URUGUAIANO 
BRASILIENSE”; (4) “DOR E DESPREZO”; (5) “ATO DE 
CONTRIÇÃO”; (6) “CASTA”; (7) “ORIGINAL”; (8) “EU E 
O SR. INTENDENTE”; (9) “VANDALISMO”; (10) “GRA-
CIANA”; (11) “O MENINO JESUS”; (12) “FLOR DO VÍ-
CIO”; (13) “ACRÓSTICO”; (14) “LUCIS LACRIMA”; (15) 
“MONÓLOGOS MYSTICO-SPIRITAS”; (16) “DE LUC-
TO”; (17) “ESPOLETAS”; (18) “SONETO ELEGÍACO”; 
(19) “ANATHEMA”; (20) “POR GOYAZ!”; (21) “SEM TÍ-
TULO”; (22) “MOEDA FALSA”; (23) “JEREMIADA”; (24) 
“PARABÉNS”; (25) “PSYCHE”; (26) “A PINTA PRETA”.

5. O soneto “A PINTA PRETA”, o mais conhecido e recitado 
em Franca, foi reproduzido de memória por dois intelectu-
ais francanos – os Drs. A. Baldijão Seixas e Geraldo Bache-
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ga –, mas havia pequenas diferenças entre as duas versões. 
A solução que encontramos foi “ajustar” as duas versões, 
tendo em conta a rima e a métrica, daí resultando o texto 
aqui enviado. Aliás, o próprio Dr. Baldijão se justifica na 
cópia apresentada: “Há erros, pois a memória de quem já é 
bisavô, com 50 anos de lutas na Advocacia e no Magistério 
já está cansada, para não dizer esclerosada...”

6. Veja, D. Regina, que alguma coisa já se conseguiu, mas há 
muito mais a obter. Meus amigos Drs. Pedro Brasil Ban-
decchi e João Nascimento Franco, advogados residentes em 
São Paulo, estão colaborando. O Dr. Bandecchi consultou o 
Dr. BERNARDO ÉLIS, da Academia Brasileira de Letras, 
“especialista” em obras poéticas raras; o Dr. J. Nascimento 
Franco não encontrou nenhum dos cinco livros de Ygino na 
Biblioteca Pública de São Paulo, mas deixou o assunto reco-
mendado à Sra. MARIA DA GUIA, encarregada da secção 
de obras raras que se prontificou a pesquisar. Há mais fontes 
a serem “garimpadas” por aqui e creio que, com um pouco 
mais de tempo, poderemos obter informes mais amplos so-
bre o desditoso Poeta.

Espero voltar à sua presença em breve oportunidade. Vai 
esta em 2 vias para que a Sra. possa recortar na cópia as informa-
ções de interesse dos Srs. José e Gilberto Teles. O filho do Juquinha 
vai tomar o ônibus para Goiânia daqui a instantes e, por isso, es-
tou “correndo” mais do que seria aconselhável. Vão por conta da 
pressa alguns erros datilográficos... E da outra natureza!
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Peço recomendar-me aos seus e aqui estou às suas ordens.
Cordialmente 

Alfredo H. Costa”

“6-7-83
Dona Regina:

O Juquinha me deu mais alguns minutos e, assim, pude da-
tilografar mais estas coisas:

1°- Os dizeres existentes no túmulo do Poeta (com a foto, 
poderá distinguir onde se localizam);

2°- Uma transcrição da “História do Comércio da Franca” 
numa referência ao Poeta;

Vai uma cópia quase ilegível: o carbono, embora não usado, 
estava ruim.

Sempre às ordens.”

Túmulo do poeta goiano 
Ygino Rodrigues

Cemitério da Saudade em Franca, SP

1- Sepultura n°645;
2- Dizeres no túmulo:
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a) - (no livro aberto, de mármore, no centro da coluna)
“Passou sobre a terra
Cantando e sofrendo”

b) – “Ex-túmulo vita”
c) – “Repousam aqui os despojos

    do malogrado poeta goyano

Ygino Rodrigues

    Tombou sobraçando a Lyra
     ainda na primavera da Vida
     legando às letras pátrias
     o fruto do seu estro.
   

Tributo do Povo da Franca”

d) – (Em torno da lápide, cinco retângulos de mármore, 
dois de cada lado e um à frente, com os títulos de seus 
livros:
“Dynamites”
“Trinos e Trenos”
“Versos Diversos”
“Pampeiros”
“Flores do Deserto”) 
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1 - Isabel Cristina - estudante
2 - José Conrado Dias - Juquinha
3 - Alfredo Henrique Costa
4 - Dr. Antônio Baldijão Seixas
5 - Sílvio Teixeira
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Reforma do túmulo de 
Ygino Rodrigues

Octávio Cilurzo1 

(Página 25)

Segundo o jornalista Octávio Cilurzo, O Comércio da 
Franca não conheceu o inspirado poeta Ygino Rodrigues – que 
mais tarde chamaríamos de “o poeta que nasceu goiano e mor-
reu francano – a não ser pelas suas líricas e exuberantes produ-
ções. Pois, quando o Comércio nasceu, Ygino Rodrigues tinha 
morrido havia anos já, precisamente em 1906.2 Foi sepultado no 
cemitério local e, através de subscrição popular, foi-lhe erecto 
um túmulo, perpetuando-lhe a memória.

Pois bem. Em dezembro de 1931, aquele jazigo estava em 
ruínas. E o Comércio se dispôs a repará-lo, pedindo a colabora-
ção dos amigos. Na edição de 13 de dezembro de 1931, figuran-
te da coleção n°17, está esta nota:

1 Octávio Cilurzo é velho jornalista francano, por muitos anos redator do Comércio da Franca, jornal 
fundado em 1915. Em 1955, escreveu a história dos “50 ANOS DO JORNAL COMÉRCIO DA FRAN-
CA”, trabalho ainda não publicado, mas cujo original datilografado se encontra em poder do ex- diretor 
do jornal, prof. Alberto Henrique Costa.
2 Mantém-se o equívoco sobre a data do falecimento: 1906. As atuais pesquisas demonstram que o 
atestado de óbito do Poeta registra seu falecimento em 3 de julho de 1907.
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“Não ficou sem eco o apelo que lançamos pró-reforma do 
túmulo do poeta Hygino Rodrigues, o saudoso cantor de “Flo-
res do Deserto” e “Trinos e Trenos”. Recebemos contribuições 
para aquele fim, no valor de 45 mil réis, dadas pelo “Comércio da 
Franca” e Srs. Saturnino Fernandes, Francisco Cunha, Antônio 
Ricardo de Souza, Adv. Luiz de Lima, Benedito Baptista do Car-
mo, Alberto Mauro, José Borges de Assis e Irmãos Minervino.

Os serviços de reparos custaram 40 mil réis, pagos aos Ir-
mãos Minervino, conforme recibo em nosso poder.

A importância de 5 mil réis remanescente foi, ontem, dis-
tribuída aos pobres do “Comércio”, em intenção da alma do 
inolvidável cantor goyano.

O túmulo do poeta goiano foi agora novamente restaura-
do pelo Sr. José Conrado Dias, que prestou também relevante 
trabalho nas pesquisas até agora feitas sobre Ygino Rodrigues.”
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Ponto final em 
minhas pesquisas

De 1983 para cá, foram decorridos 30 anos, o tem-
po  que parei de pesquisar sobre a vida de Ygino, porque 
entendia que recomeçaria o trabalho após encontrar a 
foto do poeta. O que não aconteceu, embora tenha con-
tado com apoio de pessoas de Franca e Uberaba que me 
informavam que estavam na pesquisa. Agora, revendo es-
ses preciosos documentos que me enviaram os francanos 
Alfredo A. Costa e José Conrado Dias (Juquinha), sinto-
-me na obrigação de terminar esta pesquisa, abraçada com 
tanto carinho e perseverança entre eles, também Antônio 
Baldijão Seixas, Sílvio Teixeira e, especialmente, a Regina 
Célia Dias Ribeiro. O trabalho de pesquisa desses ilustres 
cidadão francanos ficará eternizado nas páginas deste livro. 
É claro que esse tempo decorrido envolvido no magistério 
e outras tarefas literárias nunca deixei de lembrar do livro 
de Ygino. Haja vista as constantes pesquisas que me envol-
veu a procura de sua fotografia. Agora, estimulado também 
pelo livro Ygino Rodrigues o poeta da pinta preta, de Carlos 
Alberto Bastos de Matos, já falecido, resolvi  dar um ponto 
final a minha pesquisa sobre o poeta goiano. 
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O berço goiano
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No Arquivo Geral da Diocese de Goiás, na cidade de 
Goiás, encontrei no Livro n°00, fls. 167 n°8, a Certidão de 
Batismo do poeta:

“Aos vinte e oito do mês de fevereiro de mil oitocentos 
e setenta e dois, em Capela de Nossa Senhora da Boa Mor-
te, da Cidade de Goiás, o Reverendo Nicolau de Almeida 
Pinto Vieira, com licença competente, batizou solenemente 
e pôs os Santos óleos ao inocente Egínio, nascido a onze 
de janeiro findo, filho legítimo de Salvador José Venâncio 
e Luíza Alves Barbosa, moradores nesta freguesia; foram 
padrinhos: Thomaz Rodrigues da Fonseca e Joana Mariana 
dos Santos, e para constar fiz o presente.

O Vigário José Iria Xavier Serradourada.

Com este documento, desfaz-se a dúvida sobre o nas-
cimento do poeta que, para alguns, nascera no ano de 1876.

A Cidade de Goiás em 1972.
Nascido na antiga capital goiana, no ano de 1872, Ygi-

no passou a sua infância deliciando-se com as riquezas da cida-
de, cortada ao meio pelo rio Vermelho com seus requisitados 
poços de banho. Estudou no tradicional Lyceu, frequentou o 
Gabinete literário, foi contemporâneo de dois notáveis escrito-
res, o poeta Félix de Bulhões e o baiano Manoel Lopes de Car-
valho Ramos, pai de Hugo de Carvalho Ramos, que veio a ser o 
notável regionalista, autor do livro de contos  Tropas e Boiadas. 
Ygino tinha 15 anos, quando faleceu Félix de Bulhões, que se 
tornara notável poeta abolicionista, e sua morte, em 1887, cons-
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ternou toda a província goiana, que via no idealismo do poeta 
o estopim para acabar de vez com a escravidão dos negros e 
a implantação das ideias republicanas. O poema “Félix de Bu-
lhões”, publicado no jornal O Goyaz de 23 de março de 1892, 
mostra a sensibilidade do poeta ao retratar a vida de seu ídolo 
no poema “Félix de Bulhões” e, ao descrever, no poema A Hu-
manidade, publicado no jornal O Goyaz, de 8 de abril de 1892, 
a história do universo na vida dos notáveis homens da cultura 
e do pensamento. 

No poema, ele se torna familiar a Sócrates, Platão, Rous-
seau, Voltaire, Gutenberg, Arquimedes, Newton, Galileu, Ca-
mões, Quevedo, Byron, Musset. Onde Ygino foi buscar, em seus 
18 anos, tanta cultura e mostrar na imprensa a força de seu ta-
lento? No mesmo lugar onde Hugo de Carvalho Ramos foi be-
ber a água da cultura: Gabinete Literário, famosa biblioteca que 
existe até hoje na histórica Vila Boa! 

Pesquisando encontrei nos documentos vilaboenses um 
requerimento dirigido ao 1º vice-presidente da Província em 
que, “querendo frequentar as aulas de Português, Francês, In-
glês e Aritmética do Lyceu, requer sua admissão e matrícula, 
visto não ter feito o requerimento em tempo, por achar-se do-
ente. O requerimento é datado de 7 de maio de 1888. Ygino ti-
nha 16 anos. Encontrei no jornal O Goyaz um ato do presidente 
do Estado, datado de 13 de outubro de 1893: “à vista do que lhe 
alegou o cidadão Hygino Alves Rodrigues, praticante do tesou-
ro público, em petição de 2 do corrente mês, resolve conceder 
ao mesmo a exoneração que pediu do referido emprego. Fez-se 
a necessária comunicação. 
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Filho do baiano Salvador José Venâncio e Luíza Alves Bar-
bosa, Hygino nasceu na antiga Vila Boa, no dia 11 de janeiro de 
1872, sendo registrado na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, 
sendo padrinhos Thomas Rodrigues da Fonseca e Joana Mardona 
do Santos. Como na época havia muita ligação entre padrinhos e 
afilhados, Hygino herdou o sobrenome “Rodrigues”, padrinho que 
o protegeu enquanto viveu na Cidade de Goiás, iniciando os estu-
dos das primeiras letras em 1879 e em 1884, revelando notável in-
teligência, ingressou no Lyceu de Goiás, concluindo os estudos em 
1888. No ano seguinte, assentou praça no Vigésimo Batalhão de 
Infantaria, abandonando a carreira em 1891, para abraçar o jorna-
lismo, escrevendo em jornais A Gazeta de Goiás e publicando poe-
mas também no O Goiás, em 1892 e no jornal De Goiás, em 1893. 
Nesse jornal, no dia 4 de abril de 1893, publicou o poema “Vênus 
imperfeita” que mostra a criação do poeta ao elogiar as qualidades 
de uma musa falando de seus olhos, seus cabelos, suas faces: Tua 
boca — romã bipartida/ E um escrínio de opalas mitentes/ E os teus 
lábios são uma guarida/ De sorrisos e beijos ardentes./ [...] Tua fala 
de acentos lascivos/ Doce favo de mel que inebria!/ Oh! São tantos os 
teus atrativos/ Que tu vences a própria poesia!.

No entanto, não fica somente nesse endeusamento à mu-
lher, pois o “Post-Scriptum” dá o recado final lírico e satírico:

Mas agora de prantos me inundo 
Me esqueci de cantar o teu pezinho:
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Não há nada perfeito no mundo,
O teu pé quererá um versinho? 
E um pedaço de pé tão mimoso 
Como as Lages do alto da serra;
Oh, que pé machacaz e assombroso, 
Mete medo às botinas da terra! 
Teu pezinho elegante uma meia 
Em dezoito minutos rebenta, 
Teu pezinho, oh galante sereia, 
Só se ajusta na fôrma quarenta!

Talvez seu espírito irrequieto se indispondo com a socie-
dade e até mesmo com a polícia, como escreveu o seu conter-
râneo Manoel Lopes de Carvalho Ramos: quando em Goiás 
andou às turras com a polícia, dado a sua irascibilidade de seu 
gênio irrequieto e turbulento. Assim, em 1894, deixa a velha 
capital em busca de voos mais altos.

Carlos Alberto Bastos de Matos, em seu livro Ygino Ro-
drigues – o poeta da pinta preta afirma: “Sua mudança de Goiás 
deveu-se, certamente, a seu irrequieto espírito, a seus anseios 
de voos altos noutros lugares. Havia de ter consciência de seus 
dotes de jornalista e de seu valor como poeta, que não haveriam 
de permanecer confinados nos limites estreitos da terra que o 
vira nascer”.

Da cidade de Goiás, Ygino foi para Uberaba, acolhido 
pelo jornalista Quintaliano Jardim, proprietário do Jornal La-
voura e Comércio e daí para Franca, onde faleceu depois de uma 
vida tumultuada.
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Poemas de Hygino publicados

Publicados nos jornais e livros e no livro Memórias Goia-
nas II, do centro de Cultura Goiano, da Universidade Católica 
de Goiás (PUC-GO), em 1984.

Fastos da História Goiana 
19 de Fevereiro

Ontem o povo gemia
Sentido da tirania
A vergasta dura e fria 
Açoutar-lhe os membros nus! 
E o bando louvaminheiro 
Do despotismo traiçoeiro 
Era um navio negreiro
Perdido num mar sem luz!
Exulta agora
Oh, sociedade
Raiou a aurora
Da liberdade!
Alevantai vossas frontes, 



54

Contemplai ao longe os montes, 
Lá no azul dos horizontes 
Já despontou novo sol! 
Foram-se as pesadas brumas, 
Não há mais trevas algumas, 
Nosso batel nas espumas 
Navega a luz de um farol!
Oh, soberana
Imprensa audaz
Hosana! Hosana! 
Salve, Goiás!
Foi-se a quadra maldita 
Em que a multidão aflita 
Jazia, como proscrita 
Sem direitos e sem lei... 
Em que o capricho nefando 
De um déspota ia arrastando 
A pátria ao jugo execrando, 
A escravidão de uma grei!
Goiás, conquista
Alto brasão
Quebrando o jugo

Dessa opressão.
Talvez que hoje arrependidos 
Soltem ais enternecidos 
Os homens amadurecidos 
Da junta do recavém... 
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E aos filhos degenerados 
Goiás anima com brados, 
Esquece insultos passados 
E perdoa-lhes também.

O povo move 
O pé ligeiro 
A dezenove 
De fevereiro; 
Treme e se humilha 
Sente terror 
A camarilha 
Do grão senhor!
Fazem alarmas,
Tentam fugir... 
Depõem as armas
Sem resistir! 
Triunfa o povo
Da oligarquia
Registra a história 
O grande dia!

Jornal de Goyaz de 18/02/83
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Dilema da Vida 
A...

Criança! A vida é uma luta encarniçada, 
É um circo de leões e de cordeiros, 
Os homens, como abutres carniceiros, 
Se estrangulam na arena ensanguentada.

Disputando uma efêmera pousada, 
Queremos todos nós ser dos primeiros 
E os ser besta de carga ou cavaleiros 
Ser vítima ou algoz, qual mais agrada?

Sem tréguas, sem quartel, sem piedade, 
Tudo que opõe-se à tua felicidade
Tenta vencer! Que tua mão não trema!

Os fracos tombam, ouvem sempre vaias,
Busca ser forte para que não caias,
Pois matar ou morrer, eis o dilema.

Jornal de Goyaz, 21/03/83 
H.R.
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Vênus imperfeita

Os teus olhos tão negros, luzidos 
Como as ondas que brilham no mar, 
Têm um ímã que atrai seus sentidos, 
Têm um mago condão de enganar.

São estrelas que em noites amenas 
Brincam rindo na cúpula azul, 
São gentis, irrequietas falenas 
Procurando as florestas do sul.

Teus cabelos, então, que beleza! 
Noite escura no busque cerrado; 
Dão-te um ar senhoril de princesa
Afagando teu seio nevado.

Tuas faces, macias e lisas.
São mais puras que a luz matinal.
São mais frescas que o sopro das brisas 
Ciciando em florido rosal.

Tua boca — romã bipartida
E um escrínio de opalas mitentes 
E os teus lábios são uma guarida 
De sorrisos e beijos ardentes.
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O teu seio de cútis tão lisa
Alvo ninho... dois cisnes lá estão!
Sob o fino crochê da camisa 
Como tremem de amor e paixão!

Tua fina cintura semelha
O poético hostil de açucena,
E mais frágil que uma asa de abelha 
Esvoaçando na Veiga serena.

Tua fala de acentos lascivos 
Doce favo de mel que inebria!
Oh! São tantos os teus atrativos 
Que tu vences a própria poesia!
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Post-Scriptum

Mas agora de prantos me inundo, 
Me esqueci de cantar teu pezinho; 
Não há nada perfeito no mundo, 
O teu pé quererá um versinho? 
E um pedaço de pé tão mimoso 
Como as Lages do alto da serra;
Oh! Que pé machacaz e assombroso, 
Mete medo às botinas da terra!

Teu pezinho elegante uma meia 
Em dezoito minutos rebenta, 
Teu pezinho, oh galante sereia, 
Só se ajusta na fôrma quarenta!

Jornal de Goyaz, 04/04/1883
H.R.
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Vita Nuova

Quando desdobrará as rutilantes asas 
Sobre nós um futuro d'áurea fortaleza? 
Te quando gemera encarcerada e presa
A alma universal sobre este chão de brasas?

Oh sol, que vais dourando as alvadias casas 
E as altas catedrais com fúlgida viveza,
Quando nossa alma irá se reunir acesa
À diamantina luz que ao Espírito casas? 
O mundo já aprendeu o calvo abecedário
De milhões de doutrinas, já inventou mil coisas, 
O mundo já está farto de ímpeto sanguinário.

De vinho e de mulher! Como as mariposas,
O racionalismo galopa incendiário
Buscando a Luz que a nós se esconde além das lousas.

O Goyaz, 12/09/1892
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Félix de Bulhões

Foi ele o jornalista hercúleo e sertanejo 
Lutando face a face com a tirania,
Contra os grilhões do despotismo 
Sondava as multidões, ouvia o rumorejo
Da população e os fundos ais de quem gemia
Descia a revólver o abismo.
Era da Liberdade o indômito sicário:
Esparzia o fulgor de um ímpeto incendiário 
Sua pena — poderosa clava
No céu da sua fantasia mil castelos
À sua pátria erguia em horizontes belos 
Soberbos pianos desenhava.
E trovador de peito ardente que suspira 
Também vibrava as cordas de maviosa lira 
Subia a escada do Parnaso
E então que sonorosa enchente de alvas rimas 
Manava de seu estro; compunha obras-primas 
Mesmo da vida já no ocaso.
Foi ele o paladim que, ousado, grave e sério, 
Aos déspotas mandões, despidos de critério, 
Lançava em prol do povo, o guante
E as sátiras que arremessava com afronta 
Aos adversários seus doíam como a ponta 
De um estilete lancinante.
Ele enxugou também o pranto dos escravos
Viu correr como seu sangue de Jesus nos cravos 



62

O sangue da raça de Cham
Lendo cheio de dor os dramas de senzala 
Correu como um campeão na arena a libertá-la 
Aquela rap (sic) – com afã.
Mas como a aurora que abre as portas do levante, 
Foge e passa, deixando o sol surgir brilhante, 
Assim também ele passou;
Como o trovão longínquo que uiva pelo espaço
E cala-se ante o raio – rápido estilhaço
Assim também ele calou.
Ouvia-se o tropel feliz da nova era
Despontava um botão de nova primavera, 
Mas já o sabia já não gemia,
Dormitaram os ecos. A própria floresta 
Como que ao sol formoso recusara a festa 
Soluçando funda elegia.
A ideia de que do peito arremessou um dia 
Cresceu, fortaleceu mesmo na penedia 
Do coração de fé despido
E quando aproximava-se a estação ditosa

Do fruto despontar da urna primorosa
Já ele era ao mundo... um foragido.

Mineiro audaz, eleva cantando a picareta
No ventre do rochedo um túnel rasga o atleta 
Que avançava jamais exausto
Por onde passara em busca de um tesouro 
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Os filhos do porvir, o exército vindouro,
Mas o herói tomba em holocausto.
Qual crivo ameaçador de pontiagudas lanças 
As ideias aviventou, criou esperanças
Calcando o embuste e a estupidez
E o fantasma do mal, o espectro de ignorância, 
Essa hidra clerical, corruptora da infância
Combateu com intrepidez.
Alma de Prometeu, coração de Vesúvio, 
Preso num cárcere de lodo e santo eflúvio 
Buscava de um país mais rico
É assim que a águia nos páramos azuis adeja 
E ao próprio sol soberba qual noiva deseja 
Beija com a ponta de seu bico.
Ele que abriu o coração no nosso povo
Nesse ardente areal – um horizonte novo 
Da mais pura democracia
Não viu despontar a aurora redentora 
Em que se realizou a crença salvadora 
Quando a República surgia.
Como um novo Moisés, os seus Israelitas 
Penetraram sorrindo como almas benditas 
Nos arraiais de Canaã
E ela o infatigável combatente forte
Cumprido tinha o seu papel. Fechou-lhe a morte 
O quadro da nova manhã.
Lutou por uma ideia, trabalhou constante 
Mas a fatalidade irônica, insultante
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Para o túmulo o arrebatou
Já quase no momento em que a explosão da mina 
Anunciava ao Brasil a estrela peregrina
Que no seu pavilhão pousou.
Repousa sossegado à sombra harmoniosa 
Da saudade – que orvalha-te a memória-rosa 
Na urna de nossos corações
Para ti os lauréis da tua antiga crença
Para nós a vida, a luta, uma peleja intensa... 
Gênio! Proteje de teu berço as gerações!

O Goyaz, 29/03/1882
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A Humanidade

Sabeis vós o que é a vida, a atividade humana 
Girando eternamente numa luta insana 
De alevantar no mundo as grandes maravilhas 
Que o Tempo atira ao pó e a cinza das Bastilhas 
Arrancando de uma pirâmide sublime 
Os poemas diamantinos, divinais que imprime 
Em seus anais eternos a imparcial história 
Salpicados de sangue e luz, de lodo e glória? 
Indo ao passado cheio de trevas e brilhos 
Tirar para o porvir os luminosos trilhos 
Onde se ajuntaram numa mesma memória 
Os gritos do vencido aos louros da vitória?
Teremos para apoteosar os grandes vultos 
Dos mais fortes Titãs, daqueles Prometeus 
Que veio desafiando o raio ao próprio Deus 
Conquistar a imortalidade, palmo a palmo, 
De coração ousado, olhar sereno e calmo: 
César, Aníbal, Viriato e Bonaparte,

E outros tantos portentos da Mica arte, 
Sócrates e Platão, Rousseau, Voltaire, Erasmo
E outros gênios tamanhos que o ideal marasmo 
Rasgam do nosso espírito a luz que irradia 
Da soberana e salutar filosofia,
Guttenberg e Arquimedes, Newton e Galileu
E tantos inventores que o mundo acolheu, 
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Virgílio, Homero, Dantes, Camões e Quevedo 
Byron, Musset, Hugo e outros que o segredo 
Conquistaram da entrada no arraial das musas
de tantos heróis em multidões confusas 
Nas Tetras e nas artes e em qualquer ciência 
Cujo dom lhes aprouve dar a Providência,
 Astrônomos, filósofos, heróis, poetas
Médicos, inventores, mártires, profetas  
Os privilegiados que c’roou de glória
Uma fama imortal que lhes guarda a memória
Enquanto que ora jazem gélidos, inermes
Talvez em pó, seus corpos – o jantar dos vermes.

II
Mas, ah! Os grandes feitos, as ações de glória 
Tudo que se escreve nos anais da história 
Mao são obras de nós, apenas – instrumento 
Do poder superior que rege o firmamento, 
Que manda em tudo, desde a corrente do Nilo 
Te a pequena voz metálica do grilo;
Que da bênçãos de paz, dando também a guerra 
(Pois lágrimas, sangue e suor rega-se a terra!) 
Consentiu que Caim, o primeiro assassino 
Derramasse do irmão o sangue purpurino 
E atendendo ao sangue que clamou vingança, 
Também deu ao Maldito a rosa de esperança; 
Que um dia ordenou a própria Humanidade 
Na torre de Babel
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Ler o fim da vaidade
Que chama os justos e abençoa os inocentes, 
Deixando os maus em prantos e ranger de dentes! 
Que arrebatou Elias em ardente carro
E prendeu os espíritos em vasos de barro. 
E presos nos grilhões do tentador maligno, 
Que seria de nós sem o Mártir Divino?
Sim! Foi ele – o Unigênito, o Cordeiro imaculado. 
Aquele louro infante, aquele bom oráculo. 
Mestres das multidões no templo e nos caminhos 
Aquele Rei c’roado de cruéis espinhos 
Que dignou-se encarnar e vir ao mundo um dia, 
Para livrar seus filhos que Satã prendia.
E passeou nas ruas e ensinou ao povo 
Uma doutrina sã, um mandamento novo
E alevantou finados e curou enfermos 
Nas praças e no templo, no mar e nos ermos
E frequentou fariseus e publicanos
Gentios e judeus, gregos, samaritanos! 
Entretanto, a Judeia, a infeliz Judeia
De sangue c’roou a rútila epopeia,
Pois negou a seu Deus, não recebeu a Luz,
E depois de o cravar nos bravos de uma cruz 
Após cruéis tormentos, medonhos insultos
E zombarias de uma multidão de estultos 
E terrível como um bandido extraordinário 
Assassinou Jesus no monte do Calvário!
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III
Mas era mister que assim mesmo se cumprisse 
Que o profeta na Escritura Santa disse. 
Nascer, viver, lutar, morrer como um atleta, 
Eis o destino humano sobre este planeta. 
A carne de ilusões mundanas não se farta 
Com que pesar doloroso ela não se aparta 
Do espírito de luz, o seu farol antigo!
Não se deseja dormir no último jazigo
Não deseja o descanso e nos finais gemidos 
Sente ainda saudades de seus bens queridos! 
E como a tranca mádida das nuvens frias 
Logo nos penetrais das solidões sombrias, 
Oh! Dói de certo como um íntimo desgosto 
Esta lembrança de sentir por sobre o rosto 
Dos vermes tumulares o cruel açoite
Na escuridão, no horror dessa profunda noite! 
E a Terra, recebendo a semente da vida, 
Sentindo-se cada vez mais fortalecida
Do ventre colossal torna arrojar ao mundo 
Matérias novas de um fermento velho imundo! 
De um cadáver lançado à sepultura nasce
Uma viçosa planta ou flor, depois que em pó desfaz-se 
Em seiva abraçará os verdejantes campos, 
As rochas de cristal aos lindos pirilampos.
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V

E a Alma, o imortal espírito divino,
Buscaremos em vão seu último destino. 
Partícula de Deus, voltará a seu todo?
Ou voltará talvez aos páramos do lodo
E num vaso carnal de novo se encarcere
E da mulher conceita nas entranhas gere 
A crença inocente que ao depois se embala
E qual botão sorrindo a divindade exala? 
Pois pertenceu a Deus e pertenceu ao homem
E aos vasos corruptíveis que no pó se somem 
Qual ferrugenta folha de uma espada aguda 
Que prova lixa, areia e afinal se demuda 
De limpa, reluzindo, desafiando o espelho... 
Oh Onipotente! A teus pés dobre o joelho.

O Goyaz, 08/04/1882
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O Ouro e o Ferro

Simbolizou-se outrora o mito da Justiça
Com dois gládios em cruz, na escura Média-Idade, 
E a Inocência, o Amor, o Dever e a Verdade 
Ia-se, o peito nu, defender numa liça.

Vertendo rubro sangue que ninguém cobiça,
Dois campões, frente a frente, ferem-se à vontade, 
Um perece, ora, pois! Vingou-se a sociedade 
E aos pés do vencedor eis a razão submissa.
Mas hoje é nas encostas ávidas do Fôro 
Que está nosso paládio. 
O Direito descansa 
Na atitude beatifica de um Salomão...
O ferro decaiu, cedendo o império ao ouro, 
Quem lança mais dinheiro à concha da balança 
E sempre vencedor, sai salvo da questão.
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O Azul

O azul soberbo é o riso do infinito 
Vibrante, belo e cheio de mistérios.
O azul que cobre o chão de cemitérios 
Cobre também as rochas de granito.

O azul é o ninho jovial, bendito, 
Onde cantam os pássaros sidéreos 
Desatando serenos refrigérios
À doce luz que soltam como um grito.

Canta o Sol aurifulvo quando nasce, 
Bem como um rouxinol, uma sereia... 
Almo, rasgando um círculo vivace;

E à noite, quando nasce a lua cheia 
E o asterismo tremula fugace,
Que música celeste! Azul gorjeia!...
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A pinta preta 

A pinta preta que tu tens no rosto
É uma pinta mimosa e tão pequena, 
Que te dá mais encanto e mais amena 
Graça, qual nuvem leve em céu de agosto.

Faz um soldado abandonar seu posto, 
Faz queimar-se na luz uma falena, 
Invejam os anjos da mansão serena 
A pinta preta que tu tens no rosto. 

E eu imagino até, bela menina,
Que Deus de ti, um dia, enamorou-se 
E chorou de pesar e de desgosto...

Chorou ... e a branca lágrima divina, 
Gota do céu, caindo, transformou-se 
Na pinta preta que tu tens no rosto...
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Hoje

Aos doze anos amei e fui traído,
Aos quinze comecei de poeta o fado;
Chego aos dezoito... e fiz-me então soldado... 
Aos vinte e três já era um foragido.

E do destino sempre perseguido,
Vivendo sempre a amar sem ser amado, 
Agora aos trinta e dois, eis-me chegado
E ainda não sei pra que foi nascido!

E se do amor jamais banhou-me a espuma, 
Fortuna nunca achei em parte alguma, 
Não tenho amigos, nem do "arame" a luz! ...

E contudo o meu nome faz estrondo!
Serei muito feliz inda transpondo
Os trinta e três, a idade de Jesus!
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Lembrança

(Ao velho amigo e conterrâneo Hermenegildo de Bessa)
Saudade, gosto amargo de infelizes

Delicioso pungir de acerbo espinho!
GARRET

Neste leito, onde a dor me prende, eu vejo 
Do meu passado os dias amargurosos, 
Bem como alguns minutos venturosos, 
Desfilarem-se em túrbido cortejo.

Ora um furtivo abraço, um casto beijo, 
Ora instantes cruéis e tenebrosos 
De martírios ocultos! Hoje os gozos 
Frívolos, vis da terra não almejo

Vejo o passado assim: misto de flores 
E de espinhos, de trevas e fulgores, 
Da nostalgia à luz crepuscular...

E, às vezes, minha mente esvai-se e cansa 
Correndo, perseguindo uma lembrança 
Que brilha e torna logo a se apagar!
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Eco do Passado

Arquiteto ideal de loucas fantasias,
Meu coração, aberto ao misticismo puro, 
Sonhou outrora ver, nas arcas do futuro, 
Glória, ventura, amor – arco-íris e harmonias;

E nessa quadra azul de tantas alegrias, 
Infeliz acreditei, acreditei seguro
Um diamante encontrar em tremedal impuro, 
Ou uma flor viçosa em broncas penedias...

Mas hoje que os serenos devaneios da alma 
Me abafou (sic) a razão, fria, severa e calma, 
Ceifando, uma por uma, as minhas ilusões,

Só me resta uma crença dessa idade de ouro, 
Guardei no coração apenas um tesouro:
O Triforme imortal, o Deus das tradições...

(Anuário histórico, geográfico e descritivo do Estado de Goiás, de 
Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. Uberaba, Livraria Século 

XX, 1910. O nome do poeta aparece garfado com Y (Ygino).
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