AS ÉCLOGAS DE HENRIQUE CAIADO

I—NOTA

a)

PRELIMINAR

O HUMANISMO £ A POESIA NOM-LATINA.

O interesse pelas literaturas latina e grega, que se mantinha vivo
através da cultura medieval, frutificou mais tarde à sombra do Humanismo Renascentista.
Enquanto os espíritos da Idade Média afirmavam o seu pensamento concebendo o Homem como filho de Deus, os Humanistas posteriores adoptaram uma atitude diferente, considerando o Homem,
como Homem, senhor das suas possibilidades naturais. Mas. antes
que se criasse este novo espírito, muitos eruditos empreenderam a
divulgação dos clássicos e muitos literatos se debruçaram sobre as
obras antigas, para lhes admirar a beleza de pensamento e forma, para
estudá-las e imitá-las. Desde Brunetto Latini (1212-1294) e Petrarca
até Poggio e Pontano (1426-1503) quantos esforços dispenderam os
Humanistas para a transformação da mentalidade europeia!
Nessa multimoda actividade, constituída por versões, estudos
críticos, ensaios de doutrina e edições de vulgarização, em que a Europa
descobria as maravilhas de arte produzidas pelo génio antigo, avulta
brilhantemente a acção dos poetas novi-latinos. Os seus poemas em
latim contribuíram em grande escala para fomentar o culto pela beleza
das concepções e perfeição formal da literatura clássica.
A Poesia novi-latina teve o seu berço na Itália, no século xv, e foi
cuitivada por poetas de valor em Portugal, Espanha e França, quando
as línguas românicas já haviam atingido notável florescência literária.
É que triunfara o gosto pela língua do Lácio, adoptada pelos primeiros
sequazes do neo-classicismo, que a julgavam mais expressiva e mais
rica de sugestão poética.
Os cultores desta poesia inspiravam-se frequentemente nos temas
greco-romanos, compondo obras onde se evidenciavam o talento
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e a arte, que imprimem aos seus versos uma marca de originalidade
na imitação. Frequentemente, dissemos. Nem sempre. Sannazaro
escreveu o belo poema cristão «De Partu Virginis», e os novi-latinos
franceses, mais que os italianos, amoldaram-se conscientemente aos
sentimentos da sua época, aos factos contemporâneos, à vida do seu
povo. Em Portugal também nem todos os assuntos da poesia novi-latina são clássicos. Melo e Sousa, por exemplo, inspirou-se no tema
biblico de Job (lembremo-nos de que a Bíblia seria uma apreciada
fonte de inspiração para Camões e outros poetas posteriores). António
Cabedo, esmerado pintor naturalista do poema «Fontelo», trata um
tema nacional. E as Éclogas de Caiado encerram também alguns
elementos nacionais, a par de elementos contemporâneos estrangeiros
associados a quadros, factos, ideias e personagens da literatura latina.
Verifica-se, pois, que a poesia novi-latina não se divorcia inteiramente do seu tempo, mas representa a fusão do espírito de duas
épocas, a Antiguidade e os séculos xv e xvi.
Em Portugal. Henrique Caiado, cronologicamente o primeiro
poeta novi-latino, é considerado o de maior valor literário. Mais
adiante focaremos em concreto as notas de nacionalismo que afloram
nas suas Éclogas.

b)

ESBOÇO BIOGRÁFICO F. SIGNIFICADO DA OBRA DE CAIADO.

Pouco se sabe da vida de Caiado. Na sua obra vão os biógrafos
colher a reduzida soma de informações que possuímos. Nasceu em
Lisboa, provavelmente no 3.° quartel do século xv, pois em 1489 já
assiste às lições de Policiano em Florença, depois de ter deixado a
Universidade de Bolonha. Era filho de Álvaro Caiado, homem de
muita aceitação e prestígio na corte, em virtude dos seus feitos militares. Distinguiu-se em Lisboa como discípulo de Cataldo A. Sículo
e Gonçalo Rombo. Atraído pela cultura italiana, obteve de seu pai
licença para ir cursar Direito em Bolonha, quando D. João II, dotado
de ampla visão não só de político, mas de homem culto, promovia a
formação de portugueses na Itália. De Bolonha passou a frequentar
a Universidade de Florença, onde teve como mestre predilecto Ângelo
Policiano.
Ali foram seus colegas Martinho Figueiredo, João Rodrigues
de Sá e Meneses, Luís Teixeira Lobo, filho do Chanceler-mor João
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Teixeira e futuro professor da Universidade de Ferrara, e Aires Barbosa,
o condiscípulo de João de Médicis (Leão X), que regeu mais tarde uma
cátedra cm Salamanca, onde foi professor de Andró de Resende.
Desta geração brilhante, em que outros nomes se impuseram,
Caiado destacou-se entre os piimeiros humanistas, e sobressaiu a todos
os que cultivaram a poesia novi-latina em Portugal. Deixou-nos uma
perfeita obra de arte, que, nesse momento histórico, traduz a aspiração
já dominante de integrar a nossa Pátria no movimento humanista
europeu. Muito deve Portugal a essa geração. Muito a Caiado,
o artista, — que resplandece ao lado de Aires Barbosa, o mestre!
Caiado dedicara-se de preferência às Letras, que o seduziam,
pondo de parte a árida disciplina de Direito. Viajou depois pela
Itália, satisfazendo a sua ânsia de saber, ao contacto com os mais altos
valores do Humanismo Italiano. Visitou, entre outros centros culturais, Roma, Ferrara c Pádua. Seu tio, ao ter conhecimento do facto,
suspcndeu-lhe a mensalidade. Caiado sofreu então privações... E só
por ordem de D, Manuel í, encetou os estudos de Direito Romano,
em que, como nas Letras Humanas, primou e triunfou, vindo a doutorar-se pela Universidade de Pádua.
Entre 1495 e 1500 escreveu as nove Éclogas, que lhe deram merecido renome entre os aristocratas e intelectuais italianos. E a sua
fama impunha-se j á em Lisboa à consideração geral, nos meios letrados
e oficiais. Em 1504 Bernardino Vital publicou uma «oração latina
cm louvor da jurisprudência», da autoria de Caiado, que a pronunciara, em 1503, na Academia de Pádua, grangeando reputação como
jurisconsulto.
Faleceu em Roma, cm 1509, vitimado por uma «angina vinaria»
segundo o testemunho de Erasmo, que o conheceu, — testemunho este
aceite por Frei Fortunato de São Boaventura. Ignora-sc cm que se baseou
Barbosa Machado, para asseverar, sem prova convincente, que Caiado
terminou os seus dias em Benfica, desgostoso c despeitado com D. Manuel.
Veja-se o trabalho de Marcel Bataillon «A Morte de Henrique Caiado» (1)
e a introdução de Mustard na edição das Éclogas, de 1931.
Eis em resumo o que hoje conhecemos da vida do insigne poeta.
E tanto que ele honrou a nossa Pátria no estrangeiro, onde o seu talento
floresceu entre os Humanistas e mesmo entre os familiares-de Copér(1) Publicado em 1928. reimpresso na obra Études sur le Portugal au temps
de l'Humanisme, p. 1, 1952.
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nico! Amou de certo a Itália. Mas, na saudade, que sempre o acompanhou, tinha presente a imagem da Pátria. Jamais esfriou nele a
dedicação ao seu Rei, sobretudo a D. Manuel. E em tudo procurou
servir o Humanismo português, c engrandecer Portugal com inteligência
c amor. Na Itália e em Lisboa, os contemporâneos não lhe regatearam
elogios aos seus poemas bucólicos. E a sua consagração atinge a
glória de ser reconhecida por Erasmo, o grande corifeu do tempo, que
lhe endereçou encómios sinceros e desinteressados.
Além das Éclogas. Caiado escreveu Epigramas e três Silvas.
Quanto às Éclogas, registamos as seguintes edições: a de Bolonha
de 1496, que contém as seis primeiras Éclogas, juntamente com outros
poemas; a de Bolonha de 1501, que contém as obras completas; a edição inclusa no Corpus lllustrium Poetarum Lusitanorwn, de António
dos Reis; e particularmente a edição das Éclogas completas, em separado, da autoria de Mustard (1931).
A geração de Caiado presenciou os mais soberbos feitos da expansão nacional ultramarina. Enquanto soldados e marinheiros, lá longe,
praticavam heroísmos e consumavam dramas de sofrimento, os estudantes portugueses nas Universidades europeias, sob o auspício dos
soberanos, começavam a integrar Portugal no movimento humanístico, que criava o ambiente propício ao nosso Renascimento.
Entretanto a literatura portuguesa evoluía lentamente, dominada
pela acção de Zurara e do Cancioneiro Geral. Caiado deve ter conhecido a poesia palaciana. Mas ao humanista não interessavam os
temas cm que ela bebia a inspiração. Interessavam-lhe, sim, as novas
concepções e processos da estética literária de feição neo-clássica.
Por isso, entre o autor das Éclogas e dos Epigramas e os poetas do Cancioneiro Geral observa-se uma diferenciação bem vincada. Estes
situam-se na linha evolutiva da tradição, com alguns laivos de renascentismo, é certo; aquele representa já, no final do século xv, o espírito
abertamente, positivamente clássico.
Foi no século xv que a Europa descobriu Portugal no Infante
D. Henrique e em D. João II. Foi também nessa época que Portugal
descobriu a nova Europa humanista, com quem os nossos reis procuravam intensificar o intercâmbio cultural.
A obra de Caiado afirma sobretudo que Portugal, no limiar de
Quinhentos, acelera a marcha para o neo-classicismo renascentista.
Sem Caiado e os da sua geração não teria surgido Sá de Miranda.
No momento em que a Nação, embarcando para além-mar, levava
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nas caravelas, de cruz erguida, a alma da Europa cristã e a aspiração
do Homem para os mistérios do longe, o grande poeta novi-latino
simbolizava aquela força intelectual que nos solidariza com o pensamento europeu; e as formas artísticas por ele cinzeladas testemunham
a capacidade de uma raça, que, a par da acção heróica, ostenta a pujança
de um escol, nos domínios do espírito e da cultura universal.
c)

ASSUNTO £ ESTILO DAS «ÉCLOGAS».

A Écloga I tem como assunto fundamental os horrorosos sofrimentos do povo de Florença, por ocasião da guerra (1494) movida
contra a Itália pela Frsnça. Fáustulo, que fugia da cidade, encontra
o pastor Filémon, seu amigo, sentado numa gruta, e conta-lhe os horrores da miséria que vitima a população. Segue-se um diálogo, em
que Fáustulo insiste no relato dos trágicos acontecimentos, e Filémon,
mais idoso, justo e prudente, tenta consolá-lo.
Na urdidura deste quadro, evoca-se a primeira bucólica de Virgílio.
Teve, porém, Caiado o bom gosto de versar um tema contemporâneo,
cuja realidade e historicidade valorizam a composição, dando-lhe uma
nota de movimento social.
A Écloga II destaca-se pelas referências elogiosas a Portugal e à
vida de Caiado, aos motivos e fins que o levaram à Itália. Ao carácter
patriótico e auto-biográfico, acresce ainda, como novidade pictórica,
o episódio, contado a Símilo pelo pastor Bato, do banho de Hérmico,
numa torrente, onde brilhavam peixes. Hérmico é o disfarce do autor
nas Éclogas, processo adoptado também por Bernardim e Sá de Miranda.
A Écloga III aproxima-se da 2.a e da 4. a bucólica do poeta mantuano. Nela se tecem elogios ao jovem poeta português Diogo Pacheco,
e Virgílio na buc. IV canta os louvores de Pólio. Mas, antes de enaltecer Diogo Pacheco, Tirro encarece a beleza física do pastor Lícidas,
seu interlocutor. Simples artifício literário, para dar a Lícidas o pretexto de censurar e reprovar, em atitude de quem moraliza, a
Mollifies inimiça uiris, inimica colonts,
e lembrar que o cuidado dos pastores deve ser o gado, o que aliás,
também advertem os pastores de Virgílio.
A Écloga IV estrutura-se sobre um dos mais célebres lugares comuns
literários, a Idade de Ouro, tratado, entre muitos outros poetas, por
Hesíodo, Virgílio e Ovídio,
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Em Portugal, Caiado antecipou-se a Sá de Miranda, e foi talvez
o primeiro a adoptar esse tema literário.
A Écloga V é um exercício de carácter filosófico sobre o amor,
posto na boca do pastor Lantono, a propósito do estado de paixão
amorosa em que se debate Harinto. E no final Lantono, inglês como
Harinto, faz a apologia da Inglaterra.
As Éclogas Vï e Vil são as únicas em que entram em cena três
pastores. Na VI Dâmon e Mopso cantam em estrofes alternadas
de elogio mútuo, como na bucólica III de Virgílio, os seus dons artísticos, quando Iolas os interrompe para anunciar-lhes a derrota
dos Franceses.
Na Vil os três irmãos, Tirsis, Lígdamo e Alfesibeu conversam
acerca dos seus interesses de pastores e homens do campo. Esta e a
seguinte afiguram-se-nos as menos convencionais e mais equilibradas
de todas as Éclogas de Caiado, aquelas em que os pastores dedicam
mais atenção à vida pastoril.
Na Écloga VIII, em que se alude ao mito de Dafne, os pastores
Contareno e Barbádico ocupam-se da vida de família e dos cuidados
do campo, assuntos adequados à sua profissão.
E, finalmente, a Écloga IX, inspirada num motivo puramente
mitológico, é um torneio, análogo ao da terceira bucólica virgiliana,
em que os pastores Aleixo e Polifemo cantam os feitos de Hércules
e de Apolo, mas sem a intervenção do pastor-árbitro, como em
Virgílio.
Enquadram-se as Éclogas de Caiado nos moldes convencionais
do género bucólico. Nelas sobressaiem, como elementos de destaque,
o pastor mais ou menos urbanizado com os seus problemas amorosos
sociais ou domésticos, e o cenário pastoril com a sua fauna e a sua
flora, no qual se revela certo culto pela natureza em pormenores descritivos.
Em síntese, é este o fundo substancial das Éclogas do nosso poeta
novi-latino. Verificamos, logo ao primeiro relance, a simbiose de
motivos extraídos da realidade social coeva, c de motivos estereotipados pelo convencionalismo do género clássico. A influência de
Virgílio faz-sc sentir a cada passo. Caiado, porém, introduz nos assuntos da sua obra pastoril as inovações necessárias, para atestar a sua
capacidade de invenção.
Não imitou, pois, servilmente, o seu modelo clássico, mas tentou
e conseguiu revestir as suas éclogas de aspectos originais, seguindo
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um processo então em voga, a «imitação criadora». Os clássicos,
aureolados com a glória da Antiguidade, assombravam nessa época os
espíritos como modelos inatingíveis, limite para que se devia tender
em Arte. Tanto mais perfeita se considerava uma obra, quanto mais
se aproximava do ideal clássico.
Além de Virgílio várias são as fontes latinas em que Henrique
Caiado hauriu a sua poesia. Influências, profundas ou acidentais,
muitas. W. Mustard, na sua edição das Éclogas (1931), traz em apêndice a indicação localizada dos autores latinos que sob o aspecto formal
e ideológico influíram na obra de Caiado.
Surgem frequentemente na sua obra temas comuns entre os autores
antigos, como o tema da mudança ou da instabilidade da fortuna, no
qual também se antecipou a Sá de Miranda e a Camões. Estes e outros
lugares comuns, utiliza-os o poeta, sobrepondo a sua personalidade aos
modelos inspiradores, com raro talento imitativo e admirável perfeição formal.
A principal fonte do seu colorido é a mitologia; e a sua estilística,
no referente a emprego de figuras e tropos, segue os processos clás*
sicos.
É sobretudo pelo estilo que Caiado se pode considerar um poeta
de valor. Ao seu conhecimento profundo do latim, acrescia a posse
de todos os segredos da Arte. Daí a forma acabada dos seus versos.
Há neles às vezes aquela harmonia límpida do bucolismo virgiliano,
uma delicadeza de ritmo que deveras encanta, um movimento que
emociona e prende. Talvez com um exemplo se ilustrem estas afirmações. Eis como descreve a chegada do pastor Hcrmico ao sítio
onde os companheiros descansavam:
«Tellurem medio iam sol lustrabat ab axe
Aduersoque umbras faciebat lumine paruas,
Dum pecori perdulce sitim compescere lymphis
Frigida dumque soient pastores antra subire
Et plácidas multo defessa labore quieti
Tradere membra, graues et sic deponere curas.
Hermicus ecce uenit, lentis et passibus ahum
Ascendlt montis cliuum, pecoramque magistros
Qui tunc forte aderant solito de more salutat.
n, 63-71
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Vamos dar mais um exemplo que põe em relevo o talento do artista,
no mecanismo da imitação. Façamos confronto com os passos de
Ovídio e Virgílio. (Vid. edição de Mustard):
...certe dea carmine digna...
Ov., Met., 5, 345
Nostra nee erubuit siluis habitare Thalia.
VIRG., Eel., vi, 2

Carmina pastoris Siculi modulabor auena.
VIRG., Eel., x, 51

Mopse, para calamos; calami's digníssima certe
Nostra Thalia tuis, nee te praestantior ullus
hi syluis gracili modulatur carmen auena.
CAIADO, Eel. vr,

1-3

De forma nenhuma nos podemos alongar. Após este conspecto
brevíssimo das Éclogas, perguntamos: — a obra de Caiado teve alguma
influência na Literatura Portuguesa posterior? Teria sugerido a
Sá de Miranda a introdução dos novos temas e dos novos metros?
Teria contribuído para fomentar o gosto do bucolismo cm Sá de Miranda
e Bernardim, que, por certo, dele ouviriam falar, bem como das Éclogas,
no tempo em que ainda rimavam trovas para o Cancioneiro Geral?
Ambos deviam ter bem presente a obra do humanista, pois J. R. Sá e
Meneses, apreciado e estimado por Sá de Miranda, fora colega de
Caiado, em 1498, c ouvira com ele as lições de Policiano, em Florença.
Quer respondamos afirmativa, quer negativamente, Caiado representava ao menos um impulso e um estímulo para aquela geração que
avançava, ébria de entusiasmo, para o Classicismo Quinhentista.
Já frisámos que nas Éclogas de Caiado se colhem alguns elementos
de carácter nacional. Estes, porém, não abundam. Nota-se a ausência do saudosismo tão português das cantigas de amigo, do Cancioneiro
Geral, de Bernardim e Camões. Apontamos o facto, pois não se
estranharia que um poeta humanista, coevo da poesia palaciana, cantasse nos seus versos bucólicos a Saudade portuguesa, como o fez Ber-
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nardim. Mas Caiado não é um poeta da Saudade. Certos passos
da Écloga TÏ, que nos evocam a cantiga de Sá de I iranda, saudoso
e solitário na campina romana, e cm que nos surge diante dos olhos
o pastor Hérmico (Caiado), voluntariamente exilado da sua terra,
abriam ao poeta uma senda magnífica para digressões saudosistas, a
que ele, porém, não se sentiu inclinado. No entanlo, com o seu
carácter auto-biográfico, esta écloga diz-nos algo de Portugal.
O artificialismo do género cultivado por Caiado fornecia ao autor
a possibilidade de enquadrar no ambiente pastoril maior soma de
elementos nacionais. Mas, nas suas Éclogas, o humanista sobrepõe-se
de facto ao patriota que ele foi. Apenas respigamos uma ou outra
alusão a coisas portuguesas.
A Écloga 111, como vimos, canta a glória do poeta novi-latino
Diogo Pacheco, cujo mérito é encarecido pelo pastor Lícidas nestes
termos:
Iam Tagas Aonias inter memorabitur un das,
Oui non tantus honos fuerit nec gloria maior
Diuite quod fu/uas ripa deducat harenas,
Indigenae quam quod uatis laetetur honore.
Eel. m, 94-97
E Hérmico, na Écloga XV, tecendo encómios à virtude e felicidade
primitivas, tema explorado pelos antigos autores, não se esquece de
mencionar que os Portugueses em suas viagens verificam nos povos
descobertos esse suposto estado de justiça primitiva.
Tales, Oceani ratibus dum nauigat aequor,
Per mare non notum ciassem ducentibus astris,
Rex uarios populos reperit, rex inclytus auri
Diues et extremum nutu qui tempérât orbem.
Eel. iv, 39-42
«Per mare non notum» é talvez,
expressão poética da ideia contida no
nunca dantes navegados».
Afigura-se-nos digna de nota esta
novi-latino de fins do século xv, aos

cronologicamente, a primeira
verso de Camões «por mares
referência clara, num poema
Descobrimentos Portugueses,
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obra cientificamente empreendida por uma «armada que se orienta
pelos astros» e é enviada por um Rei poderoso, cuja vontade governa
os confins do mundo. Nas raras e insignificantes tentativas épicas do
Cancioneiro Geral não se surpreende o tom grandioso deste breve passo
de Caiado.
Mas é pena que, nas Éclogas, cuja tradução apresentamos, não se
evidencie mais a presença de Portugal e da alma lusíada, que tem nos
novi-latinos posteriores uma vibração mais intensa. O que a obra de
Caiado representa fundamentalmente em si e por si, sem esforço intencional do autor, é, de novo o focamos, a integração do nosso país no
pensamento humanista europeu, nessa época da História em que, sob
o impulso do neo-classicismo c dos Descobrimentos Portugueses, raiava
sobre a Europa a alvorada dos terhpos modernos.

No mundo de hoje não sabemos até que ponto despertará interesse
a leitura dos poetas novi-latinos. Mas estes pertencem de certo à
História da Literatura c da Cultura Portuguesa, o que nos pareceu
constituir motivo suficiente para uma tradução em vernáculo das Éclogas do maior poeta novi-latino português.
Nesta versão, em que utilizámos o texto da edição de António dos
Reis, tivemos o maior cuidado e esmero, o que não a isentará todavia
de defeitos formais ou mesmo de inexactidões quanto à interpretação.
Procurámos cingir-nos à ideia c aos seus efeitos estéticos, sem nos
prendermos demasiado às palavras com que ela se exprime.
Se no texto português figura cm regra uma linguagem imprópria
de pastores, o mesmo se verifica no texto original, devido ao convencionalismo literário em que os sucessores de Teócrito encadearam o
género bucólico.

HERMICI

CAYADO

ÉCLOGA T

INTERLOCUTORES

Faustulus, et Philemon amici

5

10

15

•JO

Pastores mea musa canet, quos tristia belli
Têmpora sollicitant diri, et jam clássica terrent.
Hac mini da vires, Jacobe, parare palestra,
Et faciles aptare pedes, certando vicissim
Pascua nunc pecudum calamo celebramus agresti:
Nunc nemorum saltus cupimus, silvasque virentes,
Faunorumque domos gressu peragrare trementi.
Mox reges quaecunque gcrunt, dum vincula rupit
Immitis furor, et bellandi dira cupido,
Experiemur, cris magnum mihi numen, et alter
Moecenas, clara quoquc natus origine rcgum.
Dum per prata hacdi saliunt, dum prata juvenci
Tondent, dumque olidae montis pracrupta capcllae
Conscendunt, tetro lacdentes omnia morsu,
Sole sub ardenti concessit in antra Philemon
Et pius, et Justus: prudentem fecerat aetas.
Ilium, Moeoniâ dum Faustulus urbe redirei,
Talibus alloquitur vicinus, pastor et idem.
Faust. Ultima nos miseros oderunt saecla, Philemon
Ducimus invisi vitam Diis omnibus, heu hcu!
Quae spes jam superest? de nobis illicet actum est.
Felices ò saepc, quibus mors contigit, et quàm

II — TRADUÇÃO

ÉCLOGA I

Os amigos Fáusttdo e Filémon
A minha musa cantará a vida de pastores aterrados pelo som das
trombetas bélicas, c a quem as tristes vicissitudes duma guerra sangrenta
enchem de mil cuidados. lnfunde-me coragem, amigo Diogo, para
que eu, ao longo deste exercício poético, não sinta dificuldades na composição dos meus versos. Com sucessivo entusiasmo ora celebro, em g
poema bucólico, os campos onde pasta o gado, ora desejo percorrer
com passo vacilante, os desfiladeiros dos bosques, as florestas verdes e
as habitações dos Faunos. Depois, tentarei cantar os feitos dos reis,
já que o furor desmedido e a inexorável paixão da guerra rompem os
laços da paz. Considerar-te-ei como um deus grandioso, e serás, para to
mim, um segundo Mecenas, tu, oriundo também duma insigne família de reis.
Enquanto os cabritos saltam nos prados e os bezerros pastam
nos campos arrelvados, e as cabras mal cheirosas sobem os alcantis
da montanha, roendo tudo com os seus dentes negros, Filémon, \-,
piedoso e justo, para fugir à ardência do sol, retirou-se para uma
gruta. A idade tornara-o prudente. Fáustulo, que voltava de Florença, e era também pastor e vizinho dele, nestes termos lhe fala:
Ft. Estes últimos tempos, ó Filémon, lançaram contra nós o
seu ódio. Desgraçados que somos! Na nossa existência arrastada, 20
temos sido oprimidos pela má vontade de todos os deuses. Ai!
que esperanças nos restam já? Para nós, tudo se acabou. Dito-
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Felices! h o r u m j a m molliter ossa quiescunt:
In cineres olim versi nil talia c u r a m :
Hacc nobis instant immensa pericula, qui nunc
Vivimus: heu vivis haec tarn mala multa p a r a n t u r !
Phil. Q u a e n a m causa mali? Dii protinus o m n e periclum
A v e n a n t : melius sperandum est, F a u s t u l e : sodes
Die age, nos d a b i m u s aliquid fortasse salutis.
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Arva doles nimiis si solibus usta, dolcndum
Parciiis: exiguo mutanlur têmpora gyro.
Post phaetontheos ignes, incendia tanta
QuaJis sidereus turn nostro restitit orbis?
ignis ubiquc fuit, volitabat ubique favilla:
Et tandem Divûm sunt omnia munere firma.
Saecula quis Pyrrhae nescit contraria flammis?
Mereus et terras, et celsa cacumina, montes
Invasit jussu Jovis omnipotentis, et imbres
Obscuras inter nubes magno impete quidquid
In terris fuerat vastarunt, scilicet omnes
Agros, et segetes, fruges cum messibus omnes.
Hîc armenta lupis commixta natarc videres:
Et quae vix multis claudam miracula verbis,
Mox nova concepit tellus animalia: demum
Instaurata hominum generi sunt omnia: ceu si
Usquam nil irae, cladis, damnive fuisset.
Deniquc quid fucrit, quod te sic acriter urget,
Die, consolabor, parilerve dolcbimus ambo.
Faust. Audieram nunquam, quae narras, monstra, Philemon:
Audivisse placet: de hinc plura audire liberet.
Ast hoc narrandi tibi non dabit otia tempus:
infestant muros, Tyrrenaque moenia Galli:
Armorum crepitus, strepitusque, horrorque furentùm
Ingruit, atque urbis partes circunsonat omnes.
Arma viri clamant, hue il lue arma feruntur.
Umbrosac nocti vix lux successerat alma,
Sparserat et gélido vix coelum gramina rore,
Emisi pecus, et ruptâ modo fronte juvencos,
Ut melius vacuae repararent ubera matrcs,
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sos, sim, ditosos aqueles que tiveram a sorte de morrer! Já agora
os seus ossos suavemente descansam em paz. Reduzidos à inércia do pó, nada se preocupam com esses acontecimentos. £ a nós,
ameaçam-nos os grandes perigos que assombram os nossos olhos,
— nós, os vivos! Ah, os males que nos surgem nos caminhos da vida!

23

Fl. E donde provêm esses males? Que os deuses imediatamente
afastem todo o perigo! Devemos esperar melhores dias, ó Fáustulo.
Anda, diz lá, por favor... que eu talvez te possa dar algum alívio.
Afliges-tc, ao ver os campos excessivamente queimados pelo sol. Não 5Q
te aflijas tanto, homem! Em pouco tempo se mudam as circunstâncias.
Depois de Faetonte abrasar a terra com a chama de enormes
incêndios, vê que poderoso astro celeste opôs resistência ao nosso!
Por toda a parte alastrou o fogo, de toda a parte se ergueram nuvens
de cinza. E aíinal tudo se restabeleceu com firmeza, pela benevo- ^
lência dos deuses. E quem desconhece os séculos de Pirra, famosos
por desgraças diferentes daquelas que as chamas originaram? Nereu,
por ordem de Júpiter omnipotente, invadiu a terra e os altos cumes
dos montes. E as chuvas torrenciais, desencadeadas por nuvens negras,
devastaram toda a superfície da terra, as sementeiras dos campos e os *°
frutos das searas. Podiam ver-se então as manadas a nadar entre
os lobos, c tantas coisas assombrosas, para cuja narração quase me
faltam as palavras. E, passado pouco tempo, nasceram na terra novos
seres. Por fim, a vida humana totalmente se restabeleceu, como se 45
nunca tivessem existido indícios de ira, calamidade ou dano.
Diz-me agora que desgraças tão amargamente te desalentam,
para que te console ou sinta também a tua dor.
Ft. Eu nào conhecia, ó Filémon, as tragédias monstruosas, que
acabas de contar. Gostei de ouvi-las, e gostaria de ouvir mais. Mas
o presente estado de coisas nào te dará vagar para novas narrações.
Os Franceses atacam as cidades e as fortificações italianas. Entre
os horrores da fúria, levanta-se, envolvendo a nossa cidade por todos
os lados, o ruidoso estrépito das lanças. Os combatentes exigem
armas. E as armas agitam-se dum lado a outro. Mal a manhã, de luz
criadora, sucedera às sombras da noite, e mal do céu caía sobre as
pastagens o fresco orvalho, eu mudei o gado, trazendo comigo os bezerros com os chifres a despontar.
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(Gratior hcrba viret multòque humcntior illic)
Ad ripas Ami vaccas bis quinquc coegi.
Custodes quarum uxorem, natumque rcliqui:
Ex grege três hacdos lactentes, tubera multa,
Tntibaque, et fungos albos, cocpasque rubentes,
Caseolosque novi lactis, leporemque fugacem,
Quem mea deprendit latitantem vepre Lucisca,
His humeris nostram portabam stultus in urbem,
Mercaturus eram falcem: (mea perdita dudum est)
Et quos crediderat nummos mihi nuper Amyntas,
Rcddere mens fuerat, possem modo vendere nostra.
Frustra iter incoeptum est: tulimus pracdonibus illa:
Phil.
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Fa ustule quid dicis? pracdonibus illa tulisti?

Faust. Quòque magis mecum doleas, prope moenia raptos
Tnvasit ferro accinctus, multumque timendus,
Et si quid loquerer, mihi vulnera multa minatus.
Infelix silui lachrymans, miserandus et hosti.
Saevior ille lupis (nee enim quid saevius illis
Pcrpetimur) lachrymas nihil est miseratus, at atram,
Flectere quò magis intendo, precibusque movere,
Exercei rabiem: rabie perdatur et ipse

Improbus, et rutilo magni Jovis ígne petatur.
Quid mult is moror? hinc eives curvarc querela,
Et praetoris opem, jurisque rogare salutem,
Ingrcdior miseram diffusus flclibus urbem;
85

90 ,

Sed nihil est illic sancto quod jure regatur.

Omnia Mars bello, et saevis complectilur armis:
Et sunt qui credant perituram protinus urbem,
Passuramque jugum fractâ cervice superbum.
Exitium si fata manent crudelia tantum,
Súbdita fax igni palatia celsa cremabit:
Squallebunt agri: falces vertentur in arma:
Ruris et innocui ferrum tune caede madebit.
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Como a erva das margens do Arno é mais saborosa e muito mais 6o
húmida, para ali conduzi dez vacas, a fim de que novamente o leite
lhes enchesse os liberes, que tendem a estancar. E confiei-as à guarda
da minha mulher c do meu filho.
A caminho da nossa cidade, insensatamente trazia eu aos ombros
três cabritos, apartados do rebanho e ainda criados a leite, muitas
túbcras, chicória, cogumelos brancos e cebolas avermelhadas, uns 65
pequenos queijos de leite fresco, c além disto uma lebre arisca que a
minha esposa Lucisca tinha apanhado, escondida entre um espinheiro.
Vinha com intenção de comprar uma foice, que a minha há muito
tempo a perdi, e de pagar a Amintas, se conseguíssemos vender os nos- 70
sos objectos, o dinheiro que ele pouco antes me tinha emprestado...
Debalde empreendemos a jornada. Para os salteadores trazíamos
tudo aquilo.
Fl. Que dizes, Fáustulo?

Tudo isso para os salteadores?

Ft. E para que sintas ainda mais a minha calamidade, digo-te
que, junto às muralhas da cidade, fui assaltado por um bandido armado
de espada. Imensamente temível, ameaçou-me que, se eu dissesse
alguma coisa, me feriria com muitos golpes. Naquela situação infeliz,
fiquei calado, e pus-me a chorar, que ate causaria dó a um inimigo.
Ele, porém, mais cruel do que os próprios lobos — e nós, pastores,
não encontramos crueldade maior que a deles — não teve a mínima
compaixão das minhas lágrimas. E, quanto mais eu procurava abrandá-lo e comovê-lo por meio de súplicas, mais ele se mostrava cnfureeido. Pois que se perca na sua ira o malvado, e que o fulmine o raio
do grande Júpiter! Demorar-me muito, para quê? Dali, banhado
em pranto, entrei na cidade, digna de lástima também, para, com as
minhas queixas, mover os homens à piedade, e pedir ao supremo magistrado da justiça a protecção e a salvação que a lei me dava. Mas,
na cidade, nada se orienta segundo as normas invioláveis do direito.
Marte envolve a todos em lutas de armas sangrentas. E há quem julgue
próxima a destruição da cidade, e pense que esta, vencida a sua resistência orgulhosa, se inclinará sob o jugo dos inimigos arrogantes. Se,
para tão grande ruína, reservados lhe estão cruéis destinos, as chamas
devorarão os altos palácios subjugados, e o luto cobrirá os campos;
as foices transformar-se-ão em armas; e o sangue das chacinas manchará então as ferramentas dos próprios camponeses, dotados de
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Nos quoque pastores, ignés qui solis, et imbres,
Et volucres palimur vitreâ cum grandine ventos,
Arboris aul umbrâ contenti, aut pelle sub ulmo,
Nonnunquam insonmes, parei potusque cibique
Praeda erimus, duris pingues portabimus agnos
Hostibus, atque aegris subtractos matribus haedos,
Forsitan et charo perdemus cum grege vitam.
Phil. Desine flere, precor, bone Faustulc, desine Here,
H une animo tantum patienti vince dolorem:
Hoc tibi postremum damnum confido futurum,
Ncc mala, quae narras, urbi ventura putamus:
Non ea Medeam genuit, non Atrea saevum,
Prandia ncc miseri vidit crudelia fratris, .
Conjugis infandae cecidit nec fraude maritus,
Nec patris hîc ultor genitricem misit ad umbras.
Est urbs grata Jovi, Divis gratíssima et ipsis,
Stelligerum tangunt ubi tcmpla cacumine coelum:
Relligiosa cohors vultus obdueta pudentes
Verbere ubi scapulas, pugnis ubi pectora caedit.
Hanc ne perire putant dignam qui talia norunt?
Ergo nihiJ timeas, succèdent omnia volis.
Et proeul à mûris cito bclla videbimus altis.
Nunc age; nox quoniam adventat jam próxima terris,
Faustulc, vise pecus: crescat tibi semper, ut haedi
(Caetera non tanti facias) geminentur adempti.
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índole pacata. E também nós, os pastores, que padecemos as ardências do sol, as chuvas, os ventos agitados e as saraivadas cortantes,
que nos contentamos com a sombra das árvores ou o agasalho duma m
pele debaixo do olmeiro, também nós, muitas vezes privados de sono,
comida e bebida, seremos objectos de presa. Aos inimigos sem coração levaremos os nossos gordos cordeiros e os cabritinhos apartados
das mães constrangidas. E é possível até que juntamente com o estremecido rebanho percamos a própria vida.
Fl. Amigo Fáustulo, peço-te que não chores mais. Não te afli- íoo
jas, homem! Com paciência de alma, suporta a grandeza da tua dor!
Espero que seja este o teu último prejuízo, e não me parece que a cidade
venha a ser assolada por esses males que dizes... Ela não foi mãe de
Medeia nem do cruel Àtreu, nem presenciou o ímpio banquete do infeliz ios
irmão Tiestes. E dentro dela nenhuma esposa criminosa matou à traição o marido, nem enfim se encontra alguém, que, para vingar o assassinato do pai, tenha precipitado a mãe nas trevas da morte. É uma
cidade benquista de Júpiter, e agrada mesmo muitíssimo aos deuses.
Cidade, em que as torres dos templos quase tocam as estrelas do céu,
e em que um esquadrão inumerável de pessoas religiosas, com os ros- no
tos pudibundos veiados, açoita as costas e bate no peito com os punhos
cerrados. E aqueles que tais obras conhecem, julgá-la-ão digna de
perecer? Não temas nada, pois. Tudo acontecerá segundo os nossos
desejos. E em breve, do alto das muralhas, veremos ao longe ir-se
afastando a guerra. Vamos! Coragem! E agora que as sombras 110
da noite já começam a descer sobre os campos, vai ver o teu rebanho,
ó Fáustulo. Que ele aumente sempre e se multipliquem os cabritos
que tu guardaste contigo! E ao mais não ligues tanta importância...
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Battus

Sim.
Advena qui nostris crrabat nuper in aruis
Pastor, a b occiduis olim qui vencrat oris,
Externum hîc servare gregcm persaepe solebat
Oceano notum, ripisque nitentibus a u r o .
Fistula semper crat comes huic, seu pasceret agnos,
Saltantes ve haedos fessae circum ubera matris,
Seu rivos illo pcterent ducentc juvenci,
Undique ccrnere erat certatim currere nymphas,
Semicaprosquc citos properarc ad carmina Faunos.
Quae deserta vides, d u d u m per lustra vagamur,
Auditae q u o n d a m musae dulcedinc capti:
N u n c vero incertum nobis ubi, Batte, moretur,
Aut quibus in silvis moduletur arundine carmen.
Hermicus hinc abiit pastor mca sola voluptas:
Hermicus accendit suavi mea pectora c a n t u :
Hermicus in fletu cogit nunc ducerc vitam,
Perpetuo n u n q u a m rediturus (ut arbitror) absensBait. Simile, pastoris nostras pervenit ad aures
F a m a tui: quis cnim pastorem nescit I b c r u m ?
Delitias patriae, sócios, fratremque reliquit,
Atque ipsos quibus est imprimis charus, amicos:
Visurus nostros agros: et pascua nostra:
Quanvis fertilior pátria: et cum focnore semper
Scmina maiori reddantur jacta colonis:
Et quanvis pecoris maior sit c o p i a : grexque
Compleat extensos glomcTatus in agmine campos.
Dives a b his heros rediit tyrinthius oris
Tergeminum clava pastorem aggressus: et inde
Exitium Caco tulit ignem ex ore vomenti.
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Símilo e Baio
S. O pastor estrangeiro, vindo há anos duma terra do ocidente,
e que, não há muito ainda, andava pelos nossos campos, muitas vezes
costumava apascentar nestes sítios o rebanho que de lá trouxera, conhecido do Mar Oceano e das refulgentes praias doiradas. A flauta era 5
sua companheira inseparável. Quer levasse ao pastio os cordeiros e
os cabritinhos saltitantes, em voíta dos extenuados úberes da mãe, ou
os bezerros a beber nas margens dos ribeiros — de todas as bandas se
viam acorrer as ninfas à desfilada, e os Faunos semi-caprinos imediatamente se deixavam atrair pela melodia dos seus versos.
E vês agora desertos esses campos. Há muito que vagueamos JO
pelos lameiros do mato, nós que antes nos sentíamos enlevados com a
doçura das suas cantigas. Hoje, ó Bato, nem sabemos onde ele mora,
nem em que florestas se ouvem as suas canções e a sua flauta.
Ausentou-se daqui o pastor Hérmico, o único amigo que me
agradava, inflamou o meu peito com a suavidade do seu canto. 15
Agora obriga-me a ir arrastando a vida entre lágrimas, pois creio que
se ausentou para nunca mais voltar.
B, Ó Símilo, a fama do teu estimado pastor chegou já aos meus
ouvidos. E quem não conhece esse pastor português? Deixou os 20
prazeres que disfrutaria na pátria. Separou-se do irmão e dos colegas,
e ate dos amigos que mais prezavam a sua amizade, para vir visitar as
nossas pastagens e os nossos campos. E assim procedeu, apesar de a
sua terra ser mais fértil e pagar ao lavrador, com maiores lucros, o
trabalho das sementeiras, e possuir mais abundância de gado que, 25
em numerosos e densos rebanhos, cobre a vastidão das campinas.
Hércules, o herói da Tiríntia, voltou rico daquelas regiões, depois
de ter agredido com o bastão o pastor de três cabeças, e de lá
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Fabula nota* satis romana colentibus arva.
Durior haud igitur rerum commovit egestas:
Nee dulcis patriae decessit finibus exul:
Fesulea sed enim audierat sub rupc canentem
Pulitium terrae cultus, vitamque beatam,
Tllius extremum voces perduxit ad axem
Nuntia praecipiti gestorum fama volatu.
Sim. Quid mihi fortunam narras pastoris? et unde
Vcncrit italici cultus visurus aratri?
Adventus causam jam saepe recensuit ipse:
Hanc ego sub fagi cantantem tegmine vidi,
Ex his quae mira recinebat carmina %'occ:
Auribus arrectis intent us pauca notavi.
Verba audire potes: números quis verba sonabant:
Non ego: non Pan ipse deus tibi dicere posset:
Tanlus vocis honos: et gratia tanta canendi.
Butt. Quaeso morere nihil, divinaque carmina saltem
(Si mihi fas audire) refer, quae pauca notasti.

so
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Sim. Ausonii Saturne soli memorande colonis
Contigit arva manu sacra bene culta videre:
Explevi Saturne sitim, jam victor adibo
(Unde tuli gressus) annosis ardua silvis
Pascua, ventus equas ubi cursu fulminis instar
Concitat, atque uterum veloci seminc complet.
Caetera, ceu nunquam nobis audita fuissent,
Quae Claris adimunt lucem, quae nubibus atris
Undiquc caligant, oblivia mente fugarunt.
Batt. Crudelcs Parcae, saevaeque potentia mortis,
Laurigeri Phoebi nisi numina blanda fuissent,
Privassent vitâ penitus, nigrisque dédissent
Manibus altiloquum (pro dira pericula!) vatem.
Tunc spes in patriam redeundi protinus omnis
Fa)lax (sed superi melius voluere) perisset.
Tellurem medio jam sol lustrabat ab axe,
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foi exterminar Caco, que vomitava fogo pela boca. Ê história sufi- vi
cientemente conhecida dos lavradores c pastores que vivem nos
campos de Roma. Nao o obrigou, pois, qualquer necessidade mais
ou menos penosa. Nem foi, por motivo de exilio, que disse adeus
ao território da sua querida Pátria.
Mas ouvira di/er que numa gruta de Fésulas, Policiano cantava
nos seus poemas a ditosa vida dos trabalhos rústicos. A Fama, que 35
rápida como um voo apregoa as obras de mérito, levou os cantos do
poeta aos confins mais remotos daquele país.
S. Porque me falas tu da vida e proveniência desse pastor, e do
seu projecto de percorrer as lavouras, nos campos da Itália? Ele próprio muita vez me expôs os motivos da sua vinda, quando o via a can- 40
tar ã sombra duma faia. Fixei até alguns dos versos que, muito atento,
lhe ouvia cantar com vo/ láo harmoniosa. As palavras podes ouvi-las.
A melodia em que elas soavam, nem cu nem o próprio deus Pan te
saberá rcpcti-la. Tal era o primor da sua \ o / , tal a beleza do seu H
canto !
B. Diz-me entào sem demora, por favor, ao menos os versos admiráveis que fixaste, se não te importas que eu os oiça.
S. «ó Saturno, merecidamente lembrado pelos agricultores do
solo italiano, tive enfim a sorte de ver os campos bem cultivados por
mão sagrada. Está satisfeito o meu ardente desejo. Já posso, reaJi- 90
zado o meu intento, voltar a ver as altas pastagens com florestas antigas, donde vim, e onde o vento, á semelhança de um raio, incita o
galopar das éguas c deposita nas entranhas da terra sementes que
germinam cedi
Os outros versos, que apagariam o brilho das nuvens brancas, as
e deixariam ainda mais escuras as que o negrume envolve, varreram-sc-me da fraca memória, como se jamais os tivesse ouvido.
B. As Parcas c os poderes da morte, com a sua crueldade, teriam
roubado a vida a esse- grandioso poeta (oh perigos horrendos!), c entregado o seu espírito aos negros Manes, se não tivessem sido favoráveis «o
os desígnios de Apolo, que se adorna de loiro. E entào a esperança de
regresso à Pátria ficaria para sempre perdida — a esperança que tanto
nos engana! Mas revelou-sc mais benigna a vontade dos deuses.
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Adversoque umbras faciebat lumine parvas:
Dum pecori perdulce sitim compescere lymphis.
Frigida dumque soient pastores antra subire,
Et placidae multo defessa labore quieti
Tradere membra, graves et sic deponerc curas:
Hcrmicus eccc venit, lentis et passibus altum
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Ascendit m o n t i s clivum, p e c o r u m q u e magistros.
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Qui tunc forte aderani, solito de more salutat.
Hinc se vicina ad quaedam vivaria confert,
Ut loca laudavit, nitidosque in gurgitc pisces,
Acstus optavit gélido rcstinguere fonte:
Haud mora, robustos (ilium sua fata trahcbant)
Artus nudat, et optatas petit inscius undas.
Tunc se praecipitat saxo, tunc motibus ipsas
Vertit aquas crebris, spumasque relinquit eundo.
Non secus, ingenti venit cíim flumine torrens,
Vidimus aut tímidos d a m a s , cervosque volucres
N i m b o r u m fúrias céleri vitare natatu,
Et loca celsa metu, et tutos conscenderc montes.
It rivo velox, alternaque brachia jactat,
N u n c imis mersus, summis nunc visus in undis.
Ergo ubi saepe pedes movit, movitque lacertos,
Atque instar Mergi t o t u m se se obruit amne,
Frigoris impatiens rediit, subitoque tremore
Correptus t o t u m coepit pallescere corpus,
Labraque, non violis u n q u a m cedentia rubris,
Accipiunt, quem mora ferunt matura, colorem:
Paulatimque caput pénétrât, pcnetratque cerebrum,
Et titubare tacit, missis jam viribus, artus
Naufea languentes, versatque per omnia sensus:
Mox tandem procumbit humi sine voce: putares
Funesta rupisse m a n u sua fila Sorores.
Aegroto medica subvenit Caesius arte,
Inter apollineos longe celeberrimus: ilium
Parthcnopc genuit, Gallis m o d o pracda supcrbis,
Rursus et ad veteris prolem conversa Tyranni.
Creditur hujus opem s u m m o miscratus olympo
Phoebus, A m a d r y a d u m post plurima vota, tulisse.
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O sol, iluminando a terra, já ia em meio do seu percurso no céu,
e, com a luz a pino, reduzia a projecção das sombras. Era a hora cm
que aos rebanhos agrada ir matar a sede nos regatos, e cm que os pastores costumam retirar-se para a frescura das grutas, e ali entregam
a um repouso tranquilo os membros cansados de muito trabalhar,
a fim de alijarem, por essa forma, o peso dos seus cuidados.
Por esse tempo, chegou Hérmico. A passo lento subiu a íngreme
encosta dum monte. E, como de costume, saudou os donos dos rebanhos que eventualmente ali se encontravam. Dirige-se dali para um
parque de viveiros próximo. Depois de apreciar com louvores a
estância e uma torrente onde brilhavam peixes, sentiu desejo de mitigar o calor naquela água fresca. Despiu-sc sem demora. Mas os
seus fados o atraiçoavam. Ignorando o perigo, lançou o seu corpo
robusto sobre as águas apetecidas. E precipitou-se de encontro a uma
pedra. Começa então a revolver as ondas em movimentos frequentes,
sendo levado entre rasgos de espuma. Fazia-nos lembrar os tímidos
gamos ou os veados ligeiros, por ocasião das cheias impetuosas, a
nadar com rapidez e cheios de medo para os lugares elevados, procurando a segurança dos montes, a fim de escaparem à fúria dos aguaceiros. Ora se submerge nas ondas, ora reaparece à flor das águas,
agitando ora um braço ora outro na corrente veloz que o leva. Depois
de muito mexer os braços e os pés e de se afundar na água à semelhança dum mergulhão, saiu sem sentir o frio. Sacudido por um tremor súbito, começou todo ele a empalidecer. E os lábios que eram
sempre vermelhos como pétalas, apresentam agora a cor de amora
madura. A pouco e pouco, uma impressão de enjoo lhe penetra o
íntimo do cérebro, faz-)he vacilar os membros lânguidos, depois de
perdidas as forças, e apodera-se de todos os seus sentidos.
Por fim caiu em terra sem fala. Parecia que as mãos funestas
das Parcas lhe haviam cortado o fio da vida. Césio, de grande fama
entre os médicos, veio socorrer o doente com os recursos da medicina. E ele natural de Nápoles, ocupada há pouco tempo pelos Franceses orgulhosos, e hoje novamente em poder do filho do antigo senhor.
Crê-se que Febo, compadecendo-se do alto do Olimpo, enviou Césio
para curar Hérmico, em consequência das insistentes súplicas das
Amadríades.
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Sim. Hoc ego jam dudum (liceal mihi vera fateri)
Praesago rcpctens mortales pectore casus,
Sollicitusque diu de absente verebar ainico:
Nam cui verus amor tetigit praecordia, somnos
Non sinit amoto subrepere membra timoré.
Debco meque tibi, et quod nostrum servat ovile:
Denique quidquid habent fructus mea ruscula carpes:
Mc sequere: en veniunt jam sera crcpuscula noctis,
Impediuntque viam fuscantes aethera nimbi.
Ut primum radios tenebris aurora fugatis
Extulerit, repetentque boves sua pascua, mecum
Ibis: et optatum pariter quaeremus amicum.
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.S". Há já muito tempo, deixa-me dizer-te a verdade, receava eu,
na minha solicitude pelo amigo ausente, que lhe acontecesse esse infortúnio, porque o meu espírito, relembrando as desgraças a que estão
sujeitos os homens, não agoirava bem. Pois aquele que no seu íntimo 105
guarda o culto da verdadeira amizade, nem mesmo quando o sono
lhe invade os sentidos, depõe por completo o temor.
Tens-me ao teu dispor, e dispõe também do gado do meu rebanho
e de todos os frutos das minhas pequenas propriedades. Vem comigo.
Já se aproxima o crepúsculo do anoitecer, c as nuvens que ofuscam 110
o ar impedem-nos o caminho. Apenas a Aurora, depois de debandarem as trevas, irradiar a sua luz no céu, e os bois retomarem o seu
pasto, irás comigo à procura do nosso saudoso amigo.
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ÉCLOGA III
INTERLOCUTORES

Tirrhus, et Lycidas

5

io

is

20

Tirr. Quid, Puer, in mediis aestivo tempore campis,
Ignibus expositus tecum meditaris? et umbras
Quercûs glandiferac, et pandentis brachia fagi,
Sparsaque purpureis contemnis floribus antra?
Nonne vides nimio messes canescere sole?
Et patulos siccae passim telluris hiatus?
Rivorumque levi praecingi pulvere ripas?
Et querulo raucas strepitu plorare cicadas?
Quare age, in umbrosas, Eycida, te proripe silvas,
Ne faciem laedant incendia magna decoram,
Ncvc nitor roseo pulcherrimus excidat ore.
Ut viridis solet in cineres ardoribus herba
Converti, inque eitos conversa recederc ventos:
Sic pueri candor cálido consumptus ab aestu
Vanescit, nigrumque capit nova forma colorem.
Haud procul hinc densus se nobis arbore lucus
Offeret, efficiens longis.umbracula ramis:
Quern juxta gelidi fontes et cursus amocnos
Festinantis aquae leni cum murmure in agros.
Illic et versus calamis modulabere junctis,
Carminaque accipies nostri memoranda Paquequi,
Carmina non audita prius: quid plura? venito
O divine Puer nympharum digne cubili:
Te sacrata manet statio gratissima musis.

25

Lye. Nunquam, Tirrhe, fuit studium servare nitentem,
Quam facilis natura dedit, medicamine forman,
Dedecet haec pecorum muliebris cura magistros,
Horridus observet facie metuendus et ipsa
Pastor oves, instetque lupis raptoribus acer:

50

Enervât vires animique, et corporis u n a
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ÉCLOGA Til

Tino e Lícidas
T. Porque te perdes, meu jovem Amigo, em meditações solitárias, exposto à ardência do estio, no meio dos campos? Porque desprezas a sombra dos carvalhos cobertos de bolota, e os ramos das faias
copadas c as grutas alcatifadas de flores cor de púrpura? Não vês s
que as searas começam a mirrar-se a este sol demasiado ardente, e as
lendas abertas aqui e além na terra seca, bem como as margens dos
ribeiros, se cobrem duma poeira leve? Não ouves o lamento roufenho das cigarras, os seus ruidosos queixumes? Não ouves? Vamos!
Corre, pois, para a sombra das florestas, ó Lícidas. Não deixes que 10
estes grandes ardores te queimem a formosura do rosto, nem te descorem a beleza de tons brilhantes da tua boca cor de rosa! Assim
como a erva verde, à chama do sol, se converte em cinza que os ventos
rápidos dissipam no ar, assim também a brancura dum jovem se desvanece ao calor estuante e uma nova fisionomia toma a cor escura. 15
Não longe daqui, temos à nossa disposição as árvores dum bosque,
cujos ramos compridos se estendem em ramadas. E, junto dele, nascem fontes e deslizam cursos de água fresca e amena, que se lançam
sobre os campos em murmúrios suaves. Ali cantarás ao toque da flauta 00
os versos do nosso amigo Pacheco, e conhecerás os seus famosos cantos,
que são alguma coisa de inédito. Então quê? Vem, ó jovem digno
do leito das Ninfas. Espera-te a estância sagrada, tão agradável às
Musas.
L. Nunca me empenhei, ó Tirro, em conservar, por meio de cos- «g
méticos, o brilho da formosura, que a natureza me prodigalizou. Essa
preocupação feminina não fica bem aos guardadores de rebanhos.
O pastor, feio que seja, e mesmo temível pela sua aparência — esteja
de guarda às ovelhas, e exerça energicamente a sua vigilância sobre
os lobos rapaces. A moleza dos sentidos, inimiga do vigor, e preju- 30
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Mollities, inimica viris, inimica colonis.
Ergo semper erit molli Polyphemus Amyntâ
Charior, et tenero quoque praeponetur Alexi.
Hie igitur locus est (nec enim mihi gratior ullus,
Quandoquidem statui gregibus non déesse paternis)
Quo possimus uterque pari colludcre musa,
Et meminisse novi surgentia carmina vatis,
Quae tantùm laudas, quae tantùm ad sidera tollis.
Tirr. Vix te credidcrim mortali stirpe creatum,
Pulchra Deûm soboles, coelcsti munere vitam
inter mortales qui degis, qui indole patrum
Et genus cgregium, et vitae argumenta futurae
Portendis: sensus nisi mc praesagia fallunt,
Omnia respondent famae; licet invida laudis
Deterat exiguumque aliquid, faciatque minora
Tnterdum veris, parco quae praedicat ore;
Nam plerumque bonis adimitque augetque nitorcm
Et mala saepe minus morsu deturbat acerbo,
Et quandoque levem mittit sub tártara culpam.
Quis non mirctur, puerum florentibus annis
Delitias patris, spem solam, pignora sola,
Nil moliri animo, pueri quod postulet aetas?
Sed quae maturis senibus tractare, vel ipsis
Convcniat patribus, quos saccula prisca dederunt,
Semper honorandos nobis, semperque colendos.
O decus aetatis, splendorque, et gloria nostrac:
Felix ò nimium genitor, cui gaudia natus
Tanta parât: tali quae sese jactat alumno,
Elysiis campis telius felicior ilia.
Lye. Sed quid inomatis consumis têmpora verbis,
Tirrhe Ioquax? meliora tuis potioraque multo
Praestiterit vacuis immittas auribus: ergo
Incipc, si quid habes: et habes, quae plurima possis
Dicerc, castaliis rorantia carmina lymphis,
Vatis opus, superas nuper qui venit in auras
(Principiis si fas est credere) primus ab alto
Vértice Parnasi, Musarum sedibus, ipsos
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dicial aos camponeses, enfraquece as forças do corpo e do espirito.
Por isso, Polifemo será sempre mais querido do que o efeminado
Amintas, e preferido sempre ao terno Alexis. Aqui, pois — e não há,
quanto a mim, sítio mais aprazível para estar, uma vez que resolvi 55
não abandonar os rebanhos de meu pai — aqui podemos recrear-nos
ambos com a mesma Poesia, e recordar os versos recentes do jovem
poeta, que tanto elogias e enalteces.
T. Mal te posso considerar nascido duma estirpe humana, formosa descendência de deuses, que, por graça do céu, vives entre os mortais, e, com o teu carácter natural, revelas a raça egrégia dos teus
antepassados, e anuncias os acontecimentos da vida futura. Se os
oráculos me não enganam, todas as coisas correspondem à sua fama,
embora esta às vezes, invejosa do mérito, deprima um pouco e reduza
a proporções inferiores à verdade o que apregoa com palavras mesquinhas. Às vezes diminui ou exagera a beleza das boas acções.
Frequentemente censura os males com crítica menos rigorosa, e não
raro condena ao inferno uma culpa leve. Quem não se admirará de
que um rapaz na flor da idade, filho único, e única consolação e esperança de seu pai, em vez de se preocupar com os pensamentos próprios da idade juvenil, se dedique aos cuidados que nascem com a
maturidade da velhice, e seriam próprios dos antepassados de antiga
época, a quem nós aliás devemos sempre honra e respeito?
Oh honra, esplendor e glória da nossa idade! Ditoso, sim, ditoso
pai, cujo filho lhe proporciona tão grandes alegrias! A terra que se
gloria de tal filho é mais feliz do que os Campos Elisios.
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L. Mas tu, ó Tirro falador, porque gastas o tempo em palavras 60
descoloridas? Embora melhores c mais belas do que as tuas, era preferível dizê-las a orelhas moucas.
Começa, pois, se tens alguma coisa a enaltecer! E tens, para
recitar, muitos versos orvalhados pela água inspiradora que brota
da Fonte Castália, a obra dum poeta que, se nos é permitido acredi- 65
tar nas origens, foi o primeiro a vir para as auras celestes, proveniente
do alto cume do Parnaso, habitação das Musas, no intuito de trazer
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Deducturus equi rupit quos ungula fontes
Aligeri in patríam, patriae cum laude, suâque.
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Tin. Exemplo quaecumque loquor manifesta liquebunt,
Si dederis, Lycida, faciles his versibus aures.
Quò me vatiduces tandem duxistis inertem
Piérides? tanti quae praemia digna laboris?
Nam greee dim isso plerumque et dulcibus arvis,
Pabula ciirn potior bubus mihi cura fuisset
Carpere, et arenles hortos suffundere lymphis:
(Heu démens quorsum?) sacri penetralia montis
Viscrc, et aonias curabam ascendere rupes,
Nostris ut silvae, praerupíaque saxa sonarent
Vocibus, omniloquae non notis vocibus cchûs.
Cura aliis non parva sui viridantis agelli,
Et labor est aliis fulcire trementia tecta:
Urget oves alios quòd jam tonderc necesse est;
Nam mercator adest empturus vellera dextra
Aerc gravi, pellitque moram, et tondentibus instat:
Unusquisque exercet opus: cupit otia nemo,
Paupertatis onus queat ut vitare nefandae:
His ego sum solus longe diversa secutus,
Et quid crit pretii? pretium sperare coactus:
Tnterea vitam nullo cum munere ducam,
Tnterea pascar ventis, et inanibus auris.
Eventus tales spera quicunque relinquis
Certa, ut quae tibi certa putas, incerta capessas.
Lye. Jam Tagus aonias inter numerabitur undas,
Cui non tantus honos fuerit, nec gloria maior,
Divite quòd fulvas ripa deducat arenas,
Indigenae quàm quòd vatis laetetur honore.
Mintius alter erit, Bethim post terga relinquet,
Hesperios inter semper celeberrimus amnes,
Notior Eridano fluviorum rege: nitentis
Hoc nymphae gaudete Tagi, gaudete poctâ:
Ducitc jam choreas nymphae, saltate puellae,
El removete sacro nebulas à flumine tristes,
Siique in honore viris, vatis sit cognita virtus.
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à sua pátria, para glória desta e dele, a inspiração das águas da Tonte
aberta pela pata do Cavalo Alado.
70
T. Uns trechos da sua poesia ilustrarão completamente as
minhas palavras, se tu, ó Lícidas, prestares atenção aos versos que
vais ouvir: — «Aonde me elevastes, a mim que sou inábil, ó Musas,
que inspirais os poetas? Que recompensa há digna de beneficio tão
grande? Quantas vezes, deixando o gado à solta e abandonando a
doçura dos campos, me entretinha eu insensatamente a visitar o santuário do monte sagrado e a subir os rochedos da Aónia, quando
melhor ocupação fora para mim a colheita do pasto para os meus
bois e a rega dos jardins que estão a secar! E subia eu a esses sítios,
para que os Ecos, que repercutem todas as vozes desconhecidas, repetissem as minhas palavras nas florestas e nos côncavos dos penedos!
Uns íêm o cuidado de escorar o teto vacilante das suas habitações. Outros tratam, com solicitude, da sua nesga de terra verdejante.
Outros enfim apressam-se, quando é tempo de proceder à necessária
tosquia das ovelhas, e está a chegar o comerciante com a mão cheia
de dinheiro para comprar a lã, o qual insiste com os tosquiadores para que se não demorem. Cada um se dedica ao seu trabalho.
Ninguém procura a ociosidade, para poder evitar o peso da pobreza
horrível. Só eu segui um teor de vida diferente da destes, impelido
para a esperança duma recompensa.
Mas que recompensa terei? Entretanto, levarei uma vida sem
nenhuma paga, e o vento e as auras voláteis serão o meu sustento.
Todos aqueles que trocam o absolutamente certo por uma cerfeza
aparente de coisas incertas, esperem resultados semelhantes a estes».
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L. Já se pode considerar o Tejo a par das águas aónias. E o 95
facto de nas suas ricas margens correrem areias doiradas não lhe confere tanto prestígio nem tanta glória, como a alegria de ter nascido ali
esse poeta. Terá a fama do Minei o, fará esquecer o nome do Bétis,
o mais célebre de todos os rios da Hespéria, mais conhecido ainda que
Eridano, príncipe das águas fluviais. Alegrai-vos, alegrai-vos com 100
este poeta, ó Ninfas do Tejo doirado! Dançai cm coro, ó Ninfas,
dançai donzelas! E afastai do rio sagrado a tristeza das névoas! E o
valor do poeta seja conhecido e receba o preito dos homens!
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ÉCLOGA IV
Uermicus solus
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Pastor ut interdum montes, et rura relinquat,
Et solitis maiora canat, concedite Musae:
Ascraeum, Musac, potuistis ad aethera vcstris
Tollere muneribus vatem, magnumquc per orbem
TUius adernam famam volitarc dedistis:
Qui pátrias pascebat oves, vix not us in arvis,
Quae pede calcabat crebro, super alta bicornis
Culmina Parnasi rapitur victurus in omni
Tempore, et insigni cingcndus tcmpora Daphne:
Mox docuit, quo terra modo meliora crearet
Humanis alimenta, diu queis áspera silva
Glandibus, et rubris solvit jejunia fragis.
Sic ego, ne pigro patiar mihi membra veterno
Elanguere, paro saturi felicia ruris
(Dum mihi Pegasidcs dictent placitura puellac)
Otia vel tenui meditari carmine solus.
Jnterea carpant aegrac virgulta capellae,
Et latis spatientur agris armenta torosa.
Dum genus humanum bubus sua rura paternis
Exercens avidi vivebat foenoris expers,
Nulli rauca leves rumpebant clássica somnos,
Vota Deo pelagi solvebat nemo tabellis,
Naufragium passus ventis tollentibus aequor.
Et rabiosa fori vendebat jurgia nemo:
Rcgum nemo fores duras, aditusque superbos,
Ut gratus dominis fieret, sine fine colebat;
Unusquisque suâ contçntus sorte beatam
Dcgebat vitam, norat mendacia nemo:
Ilia. nec invidiae violarat saecula livor
Áurea Saturni, nec erat qui laedere scirct:
Scd tranquilla quies curis intacta malignis
Solam frugiferis sibi spem ponebat in agris:
Magna inter priscos olim concórdia fratres,
Unanimes illo vivebant tempore cuncti:
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ÉCLOGA IV
Monólogo de Hérmico
Concedei, ó Musas, que o Pastor, de quando em quando, abandone os campos e os montes, para cantar temas mais elevados do que
os habituais.
Pudestes, ó Musas, com os vossos dons, erguer o nome do poeta
Hesíodo até às estrelas, e concedestes-lhe que a sua fama voasse eternamente por todo o mundo. Ele, que apascentava as ovelhas de seu pai,
e mal era conhecido nos campos, que frequentemente trilhava, é arrebatado para o alto cume do Parnaso bifurcado, para triunfar através
dos tempos com a fronte cingida pelos louros da glória. Ensinou logo
o processo de a terra produzir melhores alimentos para os homens,
que durante longos anos se haviam sustentado com a bolota e os rubros
morangos, colhidos entre a aspereza das florestas.
Assim eu, não deixando que o torpor e a indolência me invadam
os membros, me dedico a cantar sozinho, em verso brando, a vida
de felicidade e descanso dos campos férteis, enquanto as Musas me
inspirarem versos agradáveis. Entretanto vão as cabras roendo tristemente os silvados! E as manadas de reses possantes vagueiem pelas
extensas planícies rústicas!
Enquanto o homem vivia trabalhando as suas propriedades com
os bois herdados da família, isento da ambição dos lucros, o som rouco
das trombetas não interrompia a ninguém o seu doce sono. Ninguém
ia pagar promessas, feitas por escrito ao deus do mar, depois de ter
sofrido um naufrágio nas ondas encapeladas pelos ventos. Ninguém
se deixava subornar nas agitadas questões do foro. Ninguém andava
continuamente a reverenciar as portas severas e as majestosas escadarias dos palácios reais, para se tornar agradável aos senhores. Cada
um, contente com a sua sorte, levava uma vida feliz, e ninguém
conhecia a mentira. A maligna inveja nào ultrajava ainda esses áureos
séculos de Saturno. As pessoas nem sabiam ferir-se umas às outras.
Mas os cuidados nocivos não quebravam o sossego tranquilo, e a única
esperança estava posta nos frutos do campo. Outrora, entre os antigos, reinava grande concórdia, como entre irmãos, e viviam todos
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Terra nec agricolam d o m i n u m cognoverat ullum,

Sacra tibi gentes tunc, Termine, nulla ferebant,
Norat teque Deum nemo: nempe omnibus agri
Communes illâ fuerant aetate colonis.
Tales, oceani ratibus dum navigat aequor,
Per mare non notum ciassem ducentibus astris,
Rex vários populos reperit: Rex inclytus, auri
Dives, et extremum nutu qui tempérât orbem.
Nos hodie pecorum custodes, inscia turba,
Servamus primae saltem vestigia gentis,
A vulgi fluetu procul, ambitione carentes
Haec sine civili felices turbine, et absque
Rura metu colimus trepido: suspecta tyrannis
Nobilitas generis, virtus, facúndia, demùm
Quidquid ad imperium, populo plaudentc, minores
Erigit: bine caedes miscris m o r t a l i b u s , hineque

Damna ruunt propero tigres imitantia cursu:
Non myrto penetrans ad sidera celsa cupressus
Invidet, a ut pin us parvis Idea salictis:
Non caecos fulvi taipas rábida ora leonis,
Nec cupit exiguas ursus laniare lacertas.
Non culiecs aquilae curant, maiore moventur
Praedâ, cùm nubes densas per inania findunt.
Sed nos viminibus calathos, juncoque palustri
Dum facimus, tcrclcsque manu dum stringimus hastas,
Sccptra, quibus parct regno gens súbdita nostro,
Non metus instabilis, cui des fortuna favorcm:
Arvorum quoque cultori nec gaudia desunt,
Nec fructus operum: pars anni nulla molesta est.
Cùm ver purpureis respergit floribus arva,
Lataque surgenti lanuginc prata renident,
Et tépido zephyri motantur flamine frondes
Arboreae, nutantque leves in roborc rami:
Quàm juvat arguta captare sub ilice membris
Alternam requiem? et vires reparare cadentes
Agricolam fessum? procul ò procul esto, Cupido,
Sunt sine luce faces tibi, sunt tua tela sine ictu:
I, pete Palladias urbes, pete regia tecta:
Et locus insidiis dabitur: jacet ille sub umbra,
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unidos naqueles tempos. E a terra não conhecera, como dono,
nenhum lavrador. Os povos de então, ó deus Termino, não te prestavam culto algum, e ninguém te considerava deus. Pois, nessa época,
a propriedade dos terrenos era comum a todos os agricultores.
Um Rei ínclito, rico em ouro, e que, com um simples gesto do seu
rosto, governa os últimos confins da terra, — encontra estas características nos diversos povos que vai descobrindo, enquanto as suas frotas
sulcam as ondas do oceano, orientando-se pelos astros, através de
mares desconhecidos.
E hoje nós, a classe ignorante dos guardadores de gado, conservamos pelo menos alguns veslígios dessa gente primitiva, livres como
estamos de ambições, longe da multidão vulgar. Scntimo-nos felizes
com o trabalho dos campos, afastados da agitação social, e libertos
das inquietações do medo. A nobreza do sangue, a virtude, a eloquência e enfim todos os dotes que elevam ao poder os inferiores, com
aplausos do povo, tornam-se suspeitos aos governantes despóticos.
Daqui resultam actos sangrentos entre os infelizes mortais, e caem
sobre eles os danos como tigres em correria doida. O cipreste que sobe
até às estrelas do céu não inveja a murta, nem os pinheiros do Ida os
pequenos salgueiros. Os dentes raivosos do leão fulvo não desejam
saciar-se nas cegas toupeiras; nem o urso rasga o corpo dos insignificantes lagartos. As águias não se importam com os mosquitos. Maior
presa as incita, quando rasgam as nuvens densas através do espaço
vazio. Mas a nós, enquanto fazemos cestos de vimes e de junco palustre, ou lançamos mão da foice, os cetros a que obedecem os súbditos
do nosso reino, não nos preocupa esse receio perturbante, proveniente do facto de não sabermos a quem a Fortuna concederá os seus
favores. Aos agricultores também não faltam alegrias nem os frutos
do seu trabalho. Nenhuma época do ano lhes é desagradável.
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Quando a primavera derrama pelos campos as suas flores de púrpura, e os extensos prados se enchem de risonhas galas ao esboçar-sc 65
a lanugem dos frutos, as frondes das árvores se agitam com o tépido
sopro da aragem e os ramos do carvalho levemente oscilam, como
agrada ao lavrador cansado ir de vez cm quando repoisar os membros à sombra duma azinheira espinhosa, e reparar as forças perdidas!
Vai para longe, Cupido! Aqui os teus fachos não têm lume, os teus 70
dardos não ferem! Vai, vai para as cidades cultas, para os palácios
reais, que lá te darão oportunidade de armares as tuas ciladas.
O lavrador descansa à sombra, depois de ter mandado para as

140

75

HO

85

90

95

10

0

tes

no

TOMAS DA ROSA
Sudantes postquam tauros ad pabula misit:
Spes bona dat vires, minuit spes ipsa laborem.
Quid rcferam, aestatis veniunt ubi têmpora? fruges
Horrca jam dud um expectant vacuata novellas.
Flava Ceres, cultum quae prima invenit aratri,
Gaudet primitiís, et agrestia munera jactai.
Voto quisque suo fruitur, fruiturque labore,
Gaudet et illc magis, maior cui pústula palmas
Inflavit, duri tractando pondera rastri.
Cum caput autumnus redimitum dulcibus uvis
Exerit, et labris spumantia musta repletis,
Extinctura sitim veniunt mitissima Bacchi
Munera, falcigero non contemnenda P r i a p o :
G a u d i a quanta ferat, nemo est qui nesciat, tilo
Rusticus imprimis j u c u n d o tempore, q u a n d o
Omnibus est gratae titubans vindemia curae.
Ebrietas ânimos mulcet, curasque repellit
Protinus, et vires moribundas excitât, et nos
Audaces reddit pergrata senilibus annis.
Ast ubi tristis hyems inducit nubila coelo,
Obruit et piceâ penitus caligine terras,
Caeruleique cavis funduntur nubibus imbres,
Et nivibus candent summis cum montibus Alpes,
Retia rara, dolos tendit spumantibus apris,
Vel Jeporem captât, vel turdos fallit edaces,
Vel canibus latè saltus circundai arator.
Talia sole facit, fulgent ubi sidera, inemptas
Sedula mensa dapes offert, largoque relucet
Tgne domus, rutilae saliunt, crepitantque favillae:
Et juxta pueri posuere sedilia matrem,
Filaque deducunt cantantes multa puellae,
Atque ita, dum fallunt longae fastidia noctis,
Otia securae peragunt tutissima mentes.
Hanc vitam docto, cunctis mirantibus, ore
Laudavit celsâ conspectus rupe Beraldus,
Felsineac vates, atque ingens gloria gentis,
Jam satis, Aonides, vestro dictastis alumno;
Carmina plura tamen, plures speramus honores:
Sed me cura boum ciet, hesperus ecce propinquat.
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pastagens os bois cansados c transpirantes. A esperança fagueira
fortalece-o e mitiga-lhe o rigor do trabalho.
E que direi então da chegada do estio?
Os celeiros vazios, há já muito que esperavam os primeiros produtos. A loira Ceres, inventora da cultura da terra, regozija-se com
as primícias da lavoura c prodigaliza os dons do campo. Cada um
vê os seus desejos satisfeitos, goza o fruto do seu trabalho. E sente
maior prazer aquele que mais ampolou as mãos, de arrastar o peso
do duro ancinho.
A seguir o outono descobre a fronte cingida de doces uvas. E os
lábios saciam a sede, mergulhados no mosto espumante, agradabilíssima dádiva de Baco, não desprezível aos olhos de Príapo armado de
foice. Então, ninguém ignora a satisfação imensa do camponês nessa
época tão alegre do ano. As vindimas — pendentes da videira as
uvas! — constituem para todos um trabalho que dá gosto. A embriaguez suaviza o espírito e afasta imediatamente os cuidados, desperta
as foiças abatidas, torna-nos audaciosos e é-nos agradável na velhice.
Chega o inverno triste. As nuvens ofuscam o céu, e uma intensa
bruma, escura como pez, envolve as paisagens da terra. As nuvens
côncavas desfazem-se em negros aguaceiros. Os Alpes e os cimos dos
montes refulgem com a brancura da neve. Então o lavrador arma
redes, aqui e além, aos javalis espumantes, dedica-se à caça das lebres,
põe laços aos tordos vorazes ou cerca os bosques de cães.
Tal a sua vida durante o dia. E apenas, à noite, brilham no céu
as estrelas, a própria mesa, à hora das refeições, tem o cuidado de lhe
oferecer manjares que ele não precisa de comprar. O lume do seu
lar amplamente lhe alumia a casa. Refulgem, crepitantes, as brasas
na lareira, c as faúlhas saltam. Os filhos scntam-se em bancos ao pé
da mãe. As raparigas tecem t cantam. E, enquanto assim iludem a
prolongada monotonia da noite, com toda a segurança o espírito
dessa gente se entrega ao repoiso.
Foi cantando, no miradouro de um alto monte, os louvores desta
vida rústica, em poemas magistrais, que Beroaldo, notável poeta bolonhês e grande glória da sua cidade, grangeou a admiração geral.
Já inspirastes, ó Musas, bastantes versos ao vosso discípulo.
Espero todavia que me honreis com a inspiração de novos poemas.
Mas tenho de ir cuidar dos meus bois... E eis que se aproxima a
tarde.
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ÉCLOGA V

JNTHRLOC UTORES

Lan tonus, et Harynthon Britanm.
•
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Felsinei nuper celebrabant sacra coloni
Pani sacra Deo, et Rhcni gratíssima nymphis:
Turba Jovem magno clamore vocabat agrestis,
Questa uivas fieri segetes, camposque paludes,
Utque Deus saevos terris averteret imbres,
Ne spoliatus ager vivis alimenta negaret:
.»
Pro se quisque piâ .Timonem voce rogabant.
His aberat votis praestanti corpore Harynthon:
Viderat hunc moestum, et praeruptâ rupe jacentem
Lautonus, à sacris laetus dum forte rediret,
Egrégia forma juvenis, pukherrimus un us
Ante alios, nimium quos terra Britannica jactat:
Talibus inde modis tristem compellat amicum.
Lant. Non has tanta sibi lachrymas solemnia poscunt,
Dona Deis hodie tulimus, Genioque bidentes
Haud paucae cecidere loci: gavisus honore
Jupiter ipse suo virides compescuit imbres,
Reppulit et nitido nigrantia nubila coelo.
Nonne renidentes phoebeâ lampade campos
Aspicis? et pecudes umbras captare sub ulmo?
Exercent alii choreas, Divûmquc precanlur
Numina: tu lachrymjs indulges solus, et omni
Pastorum è numero voluisti muneris expers
Esse: vel indómito secludas pectore curas,
Vel mala, q u a e vexant praecordia, fare vicissim.
Har.

Sic tibi m a g n a Pales faveat, sic fistula dulcis

Contingat, resono sistat quae flumina cantu:
Sic nunquam aligeri experiaris vulnus Amoris.
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ÉCLOGA V

Lan ton o e Harinto
Há pouco tempo celebrava a gente de Bolonha uma festa religiosa, muito do agrado de Pan e das Ninfas do Reno. Os camponeses
em magotes, num borborinho de preces, dirigem invocações a Júpiter.
E queixavam-se de que as suas terras, transformadas em charcos, só
produziam ervas próprias dos pântanos. E cada um, por sua iniciativa e em seu proveito, suplicava piedosamente a Juno que movesse 5
o deus a pôr termo àquelas chuvas tão cruéis. — Doutra forma, o
campo, destruídas as cultívações, negaria o alimento aos homens.
Harinto, jovem perfeito de corpo, não comparecia a estas cerimónias
impetratórias.
Ora Lantono, ao voltar da festa cheio de alegria, casualmente 10
o encontrou, tristonho, deitado sobre a escarpa dum rochedo. Era
Lantono o jovem de mais perfeita formosura, entre aqueles de que
muito se gloriava a nação inglesa.
Ao amigo triste falou assim:
L. A nossa festa grandiosa não exige que chores tanto. Ofere- 15
cemos hoje aos deuses as nossas oblatas. E ao génio protector destes
sítios sacrificámos bom número de ovelhas novas. E Júpiter, satisfeito
com as honras da nossa homenagem, fez cessar as chuvas glaucas e
afastou as nuvens negras que obumbravam a transparência do céu.
Não vês agora as terras a brilhar de novo à luz de Febo, e o gado, 20
fresco à sombra dos olmeiros ? Os outros dançam e oram aos deuses.
Só tu não te fartas de chorar. Só tu não quiseste tomar parte na
celebração da festa c nas oferendas, como fizeram todos os demais
pastores. Afasta os cuidados do teu irrequieto espírito. Ou então 20
conta-me esses males que te angustiam, no íntimo do teu ser.
H. Oxalá que te favoreça a grande Pales! Oxalá que tenhas a
sorte de suspender o curso dos rios, com a melodia sonora da tua doce
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Desine moestitiac d u r a s perquirere c a u s a s ;
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Plurima, quae cures, tibi sunt: aliena relinquas.
Non est, cur optes nostros augere dolores,
Et revocare novos, exacto funere, luctus;
Quin age, carpe viam, comitum ne vota moreris.
Lant. Nescis ingenium nostrum? non posse perire,
Me praefente, aliquem nescis? errabat opacis
Hermicus in silvis quondam, perque avia lustra
Auditas nulli jactabat in aéra voces:
Cùmque locum miscris quereretur déesse camoenis,
Hospitio tutum vatem in mea tecta recepi,
Otia magna dedi, cui sum maiora daturus,
Si pátrios unquam continget viscre fines.
Et dubitas aperire mihi mala pectoris aegri?
Auxiliumque meum spernis, morboque medeiam?
Ite citi, comités, et vestra revisite rura,
Jam multùm atque diu deenavimus, ite, relictos,
Ite, videte lares, dum tempus, et inter eundum
Non cesset molles effundere tibia versus.
Ecce abiere, potes nunc singula dicere: nobis,
Quidquid id est, tutò committes: nee, puto, quisquam
Hie aderit, nostris qui verbis insérât aures.
Arva patent late, ventique in pace quiescunt,
Nee nobis o b s t a n t tenebrosis saxa cavernis,
Quae percussa queant arcanas prodere voces.

55

Ear.
N o n ego vicinis stabulis, aut messibus ignem
Tmmisi, aut ullis infeci stagna venenis:
N o n u n q u a m scelcrata Deos in vola vocavi:
Dicere quod vcrear, nihil est (mihi credc) p u d e n d u m .
Q u ò d si supplicio committit crimina quisquam

Digna, manent meritac haud longo post tempore pocnae.
60

Delituissc diu n e q u e u n t : D e u s omnia cogit
Esse p a l a m , vulgique facit volitare per ora.
Dii q u o q u e sunt testes, quamvis procul arbiter absit.
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flauta! E que nunca te atormentem as feridas do Amor alado! Não
procures indagar os motivos da minha acerba tristeza. Nem te prendas 50
com as inquietações dos outros, que tens muito que te dê cuidado.
Não vejo motivo para quereres aumentar-me o sofrimento, obrigando-me a sentir novas mágoas com a evocação da dor já sofrida. Não!
Segue o teu caminho. Porque fazes esperar por ti os teus companheiros?
L. Falas assim, porque desconheces o meu feitio. Então não
sabes que me repugna ver alguém a penar na minha presença?
Um dia, o pastor Hérmico andava errante na espessura duma floresta. E, por lameiros intransitáveis, dizia palavras aos ventos, palavras que ninguém ouvira. E queixando-se ele de que ninguém acolhia
as desgraçadas Camenas, recebi-o eu como hóspede, e o poeta assim
se sentiu seguro em minha casa. Dei-lhe toda a oportunidade para o
maior repouso, e melhor o tratarei ainda, se alguma vez tiver a sorte
de visitar a minha pátria. E hesitas tu em confiar-me as tristezas
do teu angustiado coração? E rejeitas o meu auxilio e o remédio
que ofereço aos teus males?
— Pois ide-vos embora vós, companheiros meus! Ide visitar os
vossos campos, que há muito tempo não vamos lá. Enquanto é
tempo, ide ver depressa o lar donde partistes! E, neste comenos, que
a flauta vá sempre espalhando melodias suaves.
Ora vês como eles se foram embora. Já podes contar-me tudo,
pormenorizadamente. Não tenhas medo de confiar-me seja o que for.
E creio que não há por aí ninguém que se intrometa a ouvir o que a
gente disser. Estamos em meio duma planície, onde nem sopra uma
leve aragem. E não nos rodeiam penedos com furnas escuras, onde o
eco das nossas palavras nos atraiçoe os segredos.
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H. Pois eu não deitei fogo aos estábulos nem às searas do vizinho. 55
Não envenenei de qualquer forma as águas do campo. E enfim nunca
invoquei os deuses sacrilegamente. Acredita, portanto, que não receio
dizer coisa alguma, de que me envergonhe.
Aqueles que cometem crimes dignos de suplício, lá os esperam
bem cedo os castigos que eles merecem. Os crimes, não os podem eo
ocultar por muito tempo. Há um Deus que ao conhecimento do
vulgo manifesta todas as coisas e faz que tudo ande na boca do
mundo. Os próprios deuses são testemunhas, ainda mesmo que
10

146

TOMÁS DA ROSA
Vox fuerat fossae (quis nescit?) credita parvae,
Auriculas asini M y d a rex habet: illico crevit
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Gárrula, quae vocem (mirum) detexit, arundo.
Lant. Simplicitas vitae nostris maioribus olim
Perplacuit, sincera fides, morumque bonorum
Integritas: non mendacis perjuria linguae,
Implicitique doli quemquam laesere priorum.
Tune in honore Dei (pietas tunc magna) fuerunt.
Saecula perverso venerunt ordine nostra:
Heu périt in tenues auras reverentîa Divûm!
Non metus, aut pudor est nunc, non pictatis imago
Ulla manet: fugere cito per inania cursu
Non reditura, viros faciunt quae scandcre caelum,
Nosti qui credant aliorum incommoda semper
Commoda magna sibi: nosti qui dira minentur
Innocuis, vitiumque objectent, falsaque frustra
Crimina longinquas olim vulgata per oras.

80

Har. Lantone, constanti patiaris pectore verba:
Oceano tigres, venantur in acthere cervos,
Flavaque de duro contendunt mármore niella
Promere, et è medio sperant torrente lyeum;
Sed nondum penitus virtus abscessit, in aevo

83

Restât adhuc nostro vivendi semita rectè,

90

85

Cultorcsque Deûm superant mortalibus usquam.
Num memor es patrui, cinxit cui têmpora nuper
Infula, quae meritis accessit tertia mercês?
Dotibus immensis animique et corporis unà
Praestat, et antiqua nulli probitate secundus,
Estque senecta virens, est et vencrabillis illi
Canities, rugaeque sedent in fronte decorae.
Lant. Missa face ista precor: da causam vulneris hujus:
Aegroti video nîmiùm te pectoris angi,
Dumque Ioqui pergis, suspiria pectore ab imo
Ducis, et ex oculis lachrymarum flumina manant.
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esteja longe o juiz. Toda a gente conhece o caso daquele segredo
confiado a uma pequena cova aberta no c h ã o : — « O príncipe Midas
tem orelhas de burro». Pois logo nasceu aí uma cana tagarela, que 65
revelou o segredo... Coisa espantosa!
L. A vida simples, a franqueza, a lealdade e a pureza de costumes
agradava muito, noutros tempos, aos nossos antepassados. Não se
encontravam entre eles as falsidades e os perjúrios, nem a trama das
astúcias. Havia então grande piedade. Prestava-se honra aos deuses. 70
Nós, os deste século, nascemos numa época de perversidade. Que é
feito da reverência devida aos deuses? Dissipou-se como a leve aragem.
Não há temor nem vergonha, nem uns vestígios de piedade. Como se
fugissem em voo fogoso, no vácuo, para sempre desapareceram essas 7g
virtudes, pelas quais o homem ascende ao céu.
E tu de certo conheces muita gente de tal jaez que julga auferir '
proveito dos males alheios.
E há quem ameace cruelmente os inocentes e lhes atribua vícios
que não têm, fazendo contra eles falsas acusações, que vêm a ser divulgadas, aliás inutilmente, por terras distantes.
H. Lantono, deves sofrer com espírito inalterável as palavras m
(dos maldizentes). São como quem pretende — no mar caçar tigres,
e nos ares, veados. Esperam que da dureza do mármore brote mel
doirado, e que dum curso de água se extraia vinho.
A virtude, porém, não desapareceu por completo. Ainda no Sõ
nosso tempo se pode levar uma vida recta. E^ entre os homens, encontra-se a cada passo quem preste adoração aos deuses. Não te lembras do teu tio, o qual não há muito aureolou a fronte com um diadema que ganhou, como terceira recompensa dos seus méritos? Destaca-se não só pelas suas virtudes morais, mas também pelos dotes 90
físicos. E não fica abaixo de ninguém no que diz respeito àquela
honestidade primitiva. Riscam-lhe as rugas a fronte esbelta. É um
velho cheio de vigor e venerável pelas suas cãs.
L. Não fales nisso, por favor, e diz porque estás tao torturado.
Noto que uma excessiva aflição te sobrecarrega o espírito. As tuas
palavras entremeiam-sc de fundos suspiros arrancados do peito e entre- 95
cortados de abundantes lágrimas.
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liar. Cogimur inviti tandem secreta fatcri.
Ille jacet viridante ferox qui gramine taurus
(Aspice saevitiam vultûs, frontcmque minacçm)
D u m sibí subreptam queritur certamine vaccam,
Per silvas, per agros fugiens mugitibus auras
Implevit: trepidae fugere per avia nymphae.
Tunc ego, quae cordis rapuit penetralia nostri,
Aspexi Phyalen forma praestante puellam:
Lumina bina illi décorant (ceu sydera) frontem:
Candida non unquam tépido cedentia lacti
Colla nitent, positique jacent sine lege capilli.
Omnia casta juvant nympham: non semper amantes
Omnia casta juvant: non semper quae tegit imos
Instila longa pedes, vittaequc insigne pudoris.
Subdere colla jugo me vis, Amor impTobe, duro,
Nee datur ulla quies, noctesque diesque gemendo
Expcrs saepe cibi, pot usque absumo, medullas
Exesl flam ma vorax, atque insatiabilis ignis.
Quid mihi, saeve puer, toties illudis amanti?
Blanda quidcm Venus est, nimiùm ferus ipse Cupido:
Heu nimium ferus, heu lachrymis et sanguine gaudens!
Pyramus infelix, infelicissimus Iphis
Parcarum ante diem, praescriptaque têmpora fatis
Jussus utcrque mori, testes: cur oscula poseis
Myrrha pairem? Byblis poscit cur oscula fratris?
Inconcessa placere facis pcrsaepe, Cupido,
In vetitumque facis niti, crudelis, amantes.
Orphea quis docuit pueros optare tenellos?
Quis subitae causam mortis tibi praebuit, Orpheu?
Lernaeum multo levius coquit ossa venenum,
Non tarn funestas emisit Cerberus ore
Spumas, dum superas invitus contigit auras,
Quàm virus, miseris quo spargit corda Cupido.
Lant. Omnis amans aegcr, captusque insanus, et amens:
Dulcis amor calor est animi, vis maxima mentis:
Eripit hie hominum sensus, pervertit et ipse
Judicium, extinguitquc animum mortalibus: ilium
Mollis vita créât, sed luxus, et otia gignunt.
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H. Constranges-me enfim a revelar-te os meus segredos. Aquele
toiro bravo, deitado sobre a relva virente (repara bem no seu aspecto
de crueldade c na sua fronte ameaçadora), ao ir em fuga através de campos e bosques, encheu de mugidos o espaço, queixando-sc de, cm contenda, lhe haverem roubado uma \aca. As Ninfas tremeram de susto,
e fugiram por lugares esconsos. Nesse tempo vi cu Fíale, rapariga
de invulgar formosura, que dominou logo o mais íntimo do meu coração. Que belos olhos refulgem como estrelas naquela face! Os cabelos em desalinho derramam-sc pelo colo brilhante, mais brilhante do
que a brancura tépida do leite.
Tudo quanto seja puro é do agrado duma ninfa. Aos amantes,
porém, nem sempre lhes agrada a pureza. Nem sempre acham graça
ao vestido que chega aos calcanhares, nem ao pudor simbolizado nos
cíngulos. Ó Amor malvado, ordenas que eu sujeite o pescoço à dureza
do teu jugo. E eu, sem descanso algum, passo dias e noites gemendo
e privando-me muitas vezes de comida e bebida. Entranha-se na
medula do meu ser a chama devoradora dum amor insaciável.
Porque zombas tantas vezes das minhas inclinações amorosas, menino
cruel? Oh, a ternura de Vénus! Mas Cupido, feroz que ele é!
Ai como se revela excessivamente cruel, sentindo prazer cm provocar
lágrimas de sangue!
Infeliz Príamo, e tu, infelicíssimo ffis, vós podeis atestar a verdade das minhas palavras, pois fostes ;imbos forçados a morrer,
antes do dia estabelecido pelas Parcas c da hora designada pelo Destino. E tu Mirra, porque motivo pedes beijos a teu pai?
Porque é que Bíblide deseja os lábios do seu irmão? Muitas
vezes tu, Cupido, com a tua crueldade, levas os amantes aos prazeres
ilícitos, c a tentar o que lhes é proibido. Quem ensinou Orfeu a desejar os delicados mancebos? Quem te causou a morte súbita, Orfeu?
O veneno que matou a hidra de Lerna não lhe queimou tão profundamente as entranhas. Ccrbero, quando obrigado a sentir o contacto
das auras superiores, não vomitou espumas de raiva tão funestas como
o vírus cm que Cupido embebe o coração dos desgraçados.
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L. O amante é sempre um infeliz tresloucado até à demência. 130
O amor com a sua doçura é o calor da alma e a maior força do espírito. Entorpece a sensibilidade humana, transtorna a razão c apaga a
:hama da coragem. Nasce da ociosidade e do luxo, e vai-se alimen-
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Esse hunc corporibus morbum quis nescit, Harynthon?
Qui languere suo facial nos acriter igne:
Et meminisse vetct nostri, meminisse parentum
Illorumque, sibi qui nos debere merendo
Effecere diu, largae si gratia dextrae,
Nec benefacta fugant ingrata oblivia mente.
Quod tu nunc sentis, ad dulcia rura redire,
Stultc, soli patrii spernis, propriosque penates:
Anxius haud curas aurum quae flumina multum
Amne vehunt, gemmasque ferunt praedivite ripa.
Pabula lacta gregi, plácidas pastoribus umbras
Insula nostra dedit: coeli dementia summa est:
Non impune meos externus miles agcllos
Vastabit, nostris rapiet nec ovilibus agnos:
Non aditus Gallis illie, non gentibus ullis.
Sunt vires nobis, sunt tela nocentia late,
Magnanimumque ducem plebs Numinis instai adorât,
Ipso qui nutu populorum tempérât iras,
Perdere ne possit míseros discórdia cives:
Non haec Elysiis mutanda est pátria campis,
Gargara cui cedunt, cui cedunt thessala tempe.
Sed quid nota cano? vénias, propremus, Harynthon:
Nox ruit, et socii procul hinc abiere, sequamur.
Tcmpus erit nobis, quo latiùs ista loqueris.
Har. En sequor: ire libet fido comitante sodale:
Nec nego consilio semper parère salubri.
Fratris amor cogit tua jussa capescere solus:
111e paler nobis est, et spes única vitae.
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tando com as indolências da vida. Quem ignora, ó Harinto, que ele
c para os corpos uma doença, pois com o seu ardor cruel nos enche
de languidez. Faz-nos esquecer a nós próprios. E impede que nos
lembremos dos nossos pais, e daqueles que há muito, por benefícios
prestados, nos tornaram seus devedores, se mão generosa nos beneficia e o ingrato esquecimento não nos apaga no espírito a memória
do bem que se nos faz. Eis o que sentes agora! E insensato descuras o teu regresso aos doces campos da pátria e aos penates do
teu lar. Na tua ansiedade, nem te importas com o oiro abundante
arrastado nas águas fluviais nem com as pedras preciosas que correm
ao longo das margens ricas. Na nossa ilha, de clima muito benigno,
vicejam pastagens muito produtivas, para o gado, e há, para os pastores,
sombras amenas. O soldado estrangeiro não nos devastará impunemente os campos, nem roubará os cordeiros dos nossos rebanhos.
Não têm entrada lá os Franceses nem qualquer outro povo.
É que nós possuímos a força das nossas armas imensamente nocivas. E temos um rei adorado por todos como um deus. Com um
simples sinal da sua vontade, cie domina as paixões dos súbditos, para
que a discórdia lhes não acarrete a infelicidade e a perdição.
Somos duma pátria, que .não trocamos pelos Campos Elísios,
superior ao Gárgara c ao vale de Tempe da Tessália. Mas porque
teço louvores ao que de todos é conhecido? Vem comigo, Harinto!
Não nos demoremos! É noite, e os nossos companheiros já vão
longe daqui. Vamos alcançá-los! Depois teremos tempo de tratar
deste assunto com mais vagar.
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H. Pois cá estou para ir contigo, que até me dá gosto a tua companhia de amigo leal. E digo-te mais que sempre obedecerei a um bom 11»
conselho. Só uma amizade como a de irmão me leva a aceitar ordens
tuas. Essa amizade é para nós como a de um pai, e na vida a única
esperança nossa!
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ÉCLOGA VI

INTERLOCUTORES

Damon, Mopsus. et Jolas

5

W

i">

20

85

Dam. Mopse, para calamos, calamis digníssima certè
Nostra Thalia tuis, ncc te praestantior ullus
In silvis gracili modulatur carmen avenâ:
Dum canis, auritas querquus agitasse cacumen,
Et cliaris nidos volucres cum foetibus altos
Deseruisse ferunt, salices nec amasse capellas.
Quin etiam Satyri (tanta est tibi gratia cantûs)
Et Fauni, Nymphaeque arrectis auribus adstant.
Mops. Non opus, ista mihi referas, iidissime Damon,
Quippe supervacuum est coram laudarc sodalem:
Quisquis amicus erit, propriac praeconia laudis
Spernet, et absenti cupict sibi talia did.
His potius dictis lasciva puclla movetur:
Gaudet enim facie cunctis praestare decora:
Et Junonis avis gemmantes explicai alas,
Volvit ct in gyrum toto cum corporc pennas:
Et sibi plus aequo, si plaudas, arrogai, el sc
Miralur démens, plausuque superbit inani.
Et tibi, quae faciant labentia flumina fluclus
Sistere, et aerias descendere montibus ornos,
Duraque per liquidum concurrere saxa volatu,
Pan Deus Archadiae septem perflare cicutas
Concessit, facilesque dedit depromere yersus,
Ornavitque tibi dilecta têmpora pinu,
Quam memor ipse geris, divini pignus amoris.
Dam. Quantum cuncla Jovi concedunt Numina, quantum
Hermicus altiloquo concedit ct ipse Bcraldo,
Tantum, Mopse, meam superas cantando çamoenam.
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ÉCLOGA VI

Damon, Mopso e loJas
D. Prepara-te, Mopso, para tocares flauta. Sem dúvida a nossa
Talia é digna do teu canto. £ nestas florestas, ninguém melhor do
que tu modula uma cantiga, na flauta giácil. Dizem que, quando
tu cantas, os carvalhos atentos agitam a frança da ramagem, e que as 5
aves abandonam, no alto das árvores, os ninhos com os filhos estremecidos, e as cabras ficam indiferentes diante dos salgueiros.
E revelas no leu canio uma suavidade tão sedutora, que ale os
Sátiros, os Faunos e as Ninfas permanecem suspensos, aplicando os
ouvidos.
M. Não me devias ter falado assim, meu caro Dámon, pois é 10
inútil elogiar um colega na sua própria presença. Qualquer que seja
o amigo, o outro não ligará importância aos encómios com que ele o
enaltece e desejará que o louvem quando não está presente. A dama
jovial que se compraz cm exceder todas as outras pela beleza do seu
rosto, é que se deixa embalar por frases dessa natureza. A. ave de is
Juno, com as asas abertas, recamadas de pedras preciosas, volteia o
corpo, fazendo girar as penas. Se alguém a aplaude, a si própria se
admira insensatamente, mestra-sc demasiado altiva e vaidosa de aplausos vãos.
E a ti, concedeu-te Pan, deus da Arcádia, o dom de compores ao
versos sem esforço e tocares as sete flautas que podem suspender o
curso das águas fluviais, e fazer que os freixos, erguidos no ar, desçam
das montanhas, e que as duras pedras voem ao desafio, para te ouvirem. E além disso ornou-tc a cabeça adorada com ramos de pinheiro,
que nunca te esqueces de trazer como prova do amor de um deus. 25
D. Tu, ó Mopso, com o teu canto, excedes a minha Musa, como
Júpiter excede cm perfeição a todos os deuses juntos, e o sublime
Beroaldo a Hérmíco.
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Mops, Quantum Felsineâ cunctis Galeatius urbe
Maior, et Hyppolito, Phoeboque nitcntior Hermes,
Bentivolae de stirpe domûs pulcherrimus Hermes,
Tantum nostra luos calamos veneratur arundo.
Dam, Laurigero quantum devictus Marsia patri
Supplícat, et quantum juvenes mirantur Alexim,
Cujus et amplexus cupiunt, atque oscula nymphae,
Tantum, Mopse, tibi Damon in carmine cedit.
Mops. Gallorum quantum duris celebratur in armis
Annibal, Ttalici tutor fortissimus axis,
Omnibus in rebus magni vestigia patris
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45

Û0

55

60

Qui sequitur, patriae lumenque decusque secundum,
Tantum Menalio gestit mea fistula vcrsu.
Dam. Jam satis, inque vices celebratum est carmine nostrum
Nomcn, amicitiae respondent omnia firmae:
Nunc aestus libeat plácida vitare sub umbra,
Dum medio Titan prospectât ab aethere terras.
Nulla errarc vides nostros armenta per agros,
Gurgite se ranae, pecudes se frondibus abdunf,
Frigora délectant, infestant omnia soles:
Frigora captemus; nam solibus arva dehiscunt.
Non procul hinc silvas: non hinc procul antra subibis:
En videas multa valles quae fronde virescunt,
Sunt loca, quae runs vel Numma sola fréquentent.
Mops. Non mihi Memnoniae scdes, nee inhospita Syrtis,
Monstra nee ardentis Lybiae, non Caucasus horrens,
Nee, quae mortales terrent, Plutonia regna
Displiceant, Damon, tecum modo detur adire;
Te sine nil gratum, sordentque feracia rura,
Te, Damon, absente, mihi, fluviusque, Ceresque,
Seu malis ulmus, seu quae loca fagus opacat:
Praevius i, sequimur, tibi me parère necesse est:

Utque corymbiferae truncos, et robora texunt
Nexibus obliquis haederae, flexuque tenaci:
Sic mea perpetuus vinxisti pectora nodis.
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M. A minha flauta presta honra à tua. E eu considero a tua
superior à minha, como Galeazzo em relação a todos os habitan- 50
tes da cidade de Bolonha, ele que parece um Mercúrio tâo formoso,
oriundo da família Bentivoglio, mais brilhante do que Hipólito c Febo.
Z>. Ó Mopso, Dámon no seu canto c tão inferior a ti, como
Mársia vencido e suplicante em presença do pai armado de louros, e
como os jovens em atitude de admiração perante Alexis, cujos braços 55
c lábios também as Ninfas desejam.
M. A minha flauta exulta com os versos inspirados por Pan,
tanto como se tornou célebre nas duras armas francesas. Aníbal Bentivoglio, o mais valente defensor do solo italiano, que segue em tudo 40
as pisadas do seu glorioso pai, e se revela um novo luminar e uma nova
glória da sua pátria.
D. Bastante temos nós alternadamenie celebrado o nosso nome
em verso. Tudo traduz a firmeza da nossa amizade. É tão agradável
fugir agora ao calor do sol e acolher-nos a uma sombra tranquila,
enquanto Titan, do alto do céu, irradia para a terra o lume dos seus 45
olhos. Não vês rebanho algum por esses campos fora. Abrigam-se
as rãs nos lagos, e o gado entre o arvoredo. A aragem fresca deleita,
e o calor a tudo se torna molesto. Vamos então tomar fresco, que
até os campos estalam debaixo desse sol. Muito perto daqui, encon- 50
trarás um bosque onde há grutas. Olha-mc para esses vales cobertos
de verdejante e copado arvoredo. Há sítios tão belos, que só merecem ser frequentados pelos deuses do campo.
M. Contanto que me seja dado ir contigo, ó Dámon, não me
repugnam as regiões de Mémnon nem a passagem perigosa das Sirtes
e os monstros da Líbia ardente, ou o Cáucaso horrendo e o próprio 00
reino de Plutão, que tanto terror infunde aos mortais. Sem ti não
encontro prazer em nada. É que, na tua ausência, ó Dámon, nem acho
graça aos campos férteis, aos rios ou a Ceres.
Caminha à frente, que eu sigo. Devo obedecer-te, quer prefiras m
ir para o pé dos olmeiros, quer para os sítios de faias sombrantes.
Assim como a era salpicada de cachos, serpeando em volta do
tronco dos carvalhos, o envolve na força dos seus abraços, assim
também tu te ligaste ao meu coração por laços perpétuos.
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Dam. Ante mari pisces deerunt, et piscibus undae,
Ante pecus teneras sanum fastidiet herbas,

70

Ante diem mundo ciaram natura negabit,
Et nox sidéreos, tenebris prohibentibus, Ignes
Nesciet, et Phoebe perdet cum fratre nitorem,
Quàm nostro charus cedat de pectore Mopsus,
Aut quàm noster amor tenues vanescat in auras.
Mops. Vcnimus ad lucum: qui nobis otia rumpat,
Néscio, quis properat: pulcher (nisi fallor) Jolas
Laetus adest: heus unde venis? quò pergis, Jóia?

75

80

Jol. O infelices nimiùm, nimiùmque bonorum
Tmmemores, quando dabitur miranda videre
Tantarum vobis rerum spectacula? quando
Per nemus umbriferum, per amaena videbitis arva
Pastorum, miseri, saltantes ire choreas?
Carminibus sylvae, colles, et saxa sonabant:
Est data tota dies ludis, nec pondera aratri
Colla tulere boum, nec aratri vulnera tcllus.
Dam. Die, juvenis, quaeso, quae festa fuere? quis autor
Praecipuus fertur? quibus hacc in monlibus acta?

85
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Jol. Barbara gens Latios graviter pressura penates
Alpibus aereis Saturnia nuper in arva
Descendit, latèque furens, et rege superba,
Ab Jove quem missum credebat mobile vulgus,
Contempsit vires hominum, viresque Deorum.
Principiis incerta favet fortuna: volentem
Plura sibi, quàm fata darent, submittere liquit.
Quacque priùs dederat miscrandac moenia Nymphae
Abstulit, et túmido virus projecit ab ore
Hydra recens, ne prona cadat suffulta Leone
Sic crudum in patriam cristati Principis agmen
N o n sine caede v i r û m fugit, vix sospite Rege.

Talia Bcntivolus fecit Galealius ille
Maximus esse palam, vallcs qua parte theatri
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D. É mais fácil faltarem ao mar os peixes, e aos peixes o mar,
ou o gado sadio aborrecer es ervas tenras: é mais fácil que a Natureza 65
negue ao mundo a luz do dia, e a noile obumbrada de trevas desconheça
o cintilar das estrelas; é mais fácil perderem o sol c a lua o seu brilho
do que sair-me do coração o meu querido Mopso, ou desvanecer-se a ?o
nossa amizade na leveza da aragem.
M. Chegámos ao bosque. Alguém vem ter connosco a andar
depressa, para nos pertubar o descanso. Quem será? Se nào me
engano, é o belo lolas com toda a sua alegria. Olá, donde vens, para
onde vais, lolas?
/. Como sois infelizes c demasiado esquecidos do vosso bem! 7:1
Quando vos será dado contemplar os espectáculos admiráveis de tào
grandiosas coisas? Õ desgraçados, quando vereis as danças dos pastores a exultar através desses campos amenos e desses bosques sombrantes? Pelas florestas, pelos montes, pelos rochedos, soavam os
ecos dos cantares. Todo o dia se passou em festas. O pescoço dos «1
bois não sentiu o peso do arado, c este nào feriu a terra com os seus
golpes.
D. Diz lá, por favor, que festas foram essas? Quem foi,
segundo dizem, o seu principal realizador? Em que montes se realizaram?
/ . Há uns tempos, desceu através das alturas dos Alpes aos cam- 85
pos de Saturno, um povo bárbaro, no intuito de oprimir os penates do
Lácio. E ardendo em furor guerreiro, e orgulhoso do seu rei, que o
vulgo inconstante julgava enviado de Júpiter, desprezou as forças
divinas e humanas.
A sorte volúvel favorece-o nas suas primeiras empresas. Per- no
mitiu que ele, seguindo a sua vontade, submetesse mais terras do que
os destinos determinavam. Mas tirou-lhe a posse das muralhas da
infeliz Ninfa, que lhe dera antes. A Hidra nova lançou o veneno da
boca túmida, a fim de não cair para a frente, apoiando-se no Leão.
Desta forma fugiu para a sua pátria o desumano exército desse
príncipe de penacho no elmo. Mas sofreu grandes baixas de pessoal, 95
e o rei a custo se salvou. Foi o famoso Galcazzo Bentivoglio o que
mais celebrizou tais façanhas, num sítio onde os vales se dispõem em
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Efficiunt speciern, CamaJdum nomine dicunt
Indigenae, dominum norunt te praedia, Mine.
íoo

105

Mops. Miror pastores nul lo clamore vocalos:
Debuit assiduos effundere buecina cantus.
Jol Estis vos surdi? sonuerunt cornua bis ter,
Deseruere tui tua moenia, Felsina, eives:
Ipseque, qui patriam tranquillâ in pace gubernat,
Affuit armipotens Janus, mavortius héros.
Mops. Audisti, Damon, strepitus et murmura gentis,
Ugerii versus canerem dum rupe sub alta?
Dam. Credideram insidias cervis damisque parari,
Hoc mi hi praesertim hinnitus suadebat equorum.

no

us

JoL Praeteritum tempus didicit non vertere terga:
Quod fuit esse potest nunquam, pmdentia sola est,
Quae res j a m gestas memori sub pectore flxit.
Vos audisse sat est, quod dehinc, meminisse potcstis:
Est audisse aliquid: quamvis sit certior aure
Arbiter ipse oculus: quamvis demissa per aures
Segniùs irritent ânimos: discedo: valete.
Dam.

Si quid adhuc superest, gauderem, Mopsc, videTe.

Mops.

Per loca cuncta tibi nunquam comes ire negabo.
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configuração de teatro. Os naturais do lugar chamam-lhe Camaldo,
e esses terrenos te conhecem como seu senhor, ó Minos.
M. Admiro-me de que se tenham reunido os pastores sem faze- 100
rem gritaria. A corneta dos vaquciíos deve com certeza ter tocado
repetidas vezes.
/. Então vocês são surdos? As cornetas repetiram duas e três
vezes o toque.
Os teus cidadãos, ó Bolonha, abandonaram as tuas muralhas.
E o próprio Jano poderoso pelas armas, que em paz tranquila governa 105
a pátria, esteve presente como herói da guerra.
M. Ouviste, ó Dámon, o estrépito e a vozearia do povo, naquele
momento em que eu, sobre a crista dum rochedo, cantava uns versos
de Ugério?
D. Parecia-me que era alguém em preparativos de caçada aos
veados e às corças. O relinchar dos cavalos, sobretudo, é que me
levou a supor tal coisa.
/. O tempo que passámos ensina-nos a não voltar as costas. 110
O que aconteceu não pode tornar a acontecer. Só a prudência grava
bem no peito, para não mais se esquecerem, os actos que praticámos.
Para vós o ouvir é o suficiente, pois mais tarde podereis lembrar-vos.
O ouvir já é alguma coisa, embora possamos julgar melhor daquilo 115
que os próprios olhos vêem e o que se ouve nos impressione menos
profundamente o espírito. Adeus, que me vou embora.
D.
ir ver.

Se ainda há um resto de festa, ó Mopso, eu teria gosto em

M. Na tua companhia estou sempre pronto a ir seja para
onde for.

160

TOMAS DA ROSA

ÉCLOGA VJI

INTERLOCUTORES

Thyr sis, Lygdamus, AJphesibeus.

5
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ir>

•>u
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Thyr. Lygdame, te primum materni pignora ventris
Bini observamus fratres: te patris habemus
Instar, naturae postquam cessere parentes.
Te sine nulla dies unquam mihi cândida fulsif.
Alphesibeus idem non fictâ voce fatetur.
Lygd. Miror, quòd nobis memores haec, Thyrsi, nec unquam
Credo fuisse aliquod factum, dictumve malignum,
Quod vestrum cecidisse meo de pectore amorem
Argueret, colui tanquam duo numina fratres
Vos animo parili, quamvis aelate minores,
Esse fidem vobis aegram haec exordia monstrant.
Nam quid opus blandis impellere vocibus aures?
Non nostrum est artem pictis adjungere verbis:
Simpliciter mecum, et sermone loquaris aperto,
Si quid habes, quod scire velis me; namque ego semper
Verborum ambages, praesertim in fratribus, odi.
Thyr. Rupisses nisi verba mihi, mediamque loquentis
Turbasses vocem, proeul haec suspicio, frater
Chare, foret: nec enim pietas antiqua recessit:
Nec latet arcanum puro sub corde venenum.
Postquam sollicita vidi te mente jacentem,
Et pigro torpore gravem, vultuque subinde
Quam fuerit laeto minus, ocyùs impulit ardor
Fraterni angoris non notas quaerere causas,
Teque rogare, velis animas ut corpore in uno
Três servare tibi, et fratrum meminisse tuorum,
Qui veluti numero superamus sidera Laedae:
Sidera, quae tenebras subeunt, lucemque vicissim:
lmmenso vinci nunquam patiemur amore.

AS ÉCLOGAS DR HlãNJUQUÉ CAIADO

ÉCLOGA

161

VII

Tirsis, Ligdamo, Âlfesibea
T. Nós ambos, teus irmãos, ó Lígdamo, respeitamos-te como o
melhor dos filhos gerados pela nossa mãe. Depois que os nossos
pais morreram, consideramos-te em lugar de pai. Sem ti nunca
amanheceu para mim um dia radioso. E Alfesibeu te confessa o g
mesmo, com sinceridade.
L. Estranho que me lembres isso, ó Tirsis. Nunca pratiquei
acto nem disse palavra mal intencionada, que me acusasse de deixar
morrer no meu peito o amor que vos tenho. Como a duas divindades,
irmãos, vos tenho eu amado, vós que, embora mais novos, participais m
dos sentimentos que me animam. O que acabas de proferir revela
bem quanto vos custa a franqueza. Pois que necessidade tinhas tu
de me encheres os ouvidos com essas palavrinhas tão amáveis? Não
tenho por costume embelezar o que digo, com artifícios de linguagem.
Fala-me com toda a franqueza, numa linguagem simples, se me queres is
comunicar alguma coisa. Pois não há nada que mais me aborreça do
que esses rodeios, sobretudo entre irmãos.
T. Se não me tivesses interrompido a meio das minhas palavras,
não verias motivo para tais suspeitas, meu caro irmão. Não desapareceu do nosso espírito o antigo amor fraternal. Nem ocultamos 20
reserva alguma de sentimentos venenosos, tal a pureza do nosso
coração. Mas ao ver que uma preocupação te acabrunhava o espírito e
que um torpor indolente te pesava na alma, e que a alegria do teu rosto
se esvanecia cada vez mais, uma ânsia brusca me impeliu a indagar os
motivos estranhos da angústia dum irmão meu. Mais: a pedir-te 25
que em um só corpo sentisses a vida de três almas, e te lembrasses
dos teus irmãos. E nós, que vivemos em maior harmonia do que as
estrelas de Leda, as quais ora mergulham nas trevas, ora se inflamam
em luz, nós não seremos ultrapassados, que não o permitimos,
li

162

TOMAS DA ROSA

so

Quare age, quae tantae vexent praecordia curae,
Ne dubites aperire tuo, bone Lygdame, fratri.
Sic tua vota Deus nemorum quicunque virentes
Concelebrat saltus, gelidisque in montibus umbras,
Audiat, et centum concédant fata nepotes:

55

Ruricolas omnes, nympharum sanguinis omnes.

40

Lygd. Si quid amas fratrem, placidissime Thyrsi, parumper
Hinc abscede, rogo, et solus sine cuncta volutem,
Quae mihi cor variis miserum cruciatibus urgent.
Sic dolor interea, et rodentes pectora curae
Me mihi restituent: solum requiesse juvabit;
Gliscit enim moeror, multòque ferocior exit,
Si renovare cupis, sanati vulneris instar
Quod si forte iterum refricas, obdueta cicatrix
Os aperit, virusque novo cum sanguine fundit.

45

50

55

oo

65

Thyr. Vrimur imò magis, caeco si carpimur igne,
Et magis atque magis vexat dolor intima clausus.
Quòd si lethiferum vulnus monstrabis amico,
Dextram (quisquis erit) porget fortasse medentem,
Et leve, si taceas, pallentem ad tártara mittet,
Unde redire Deus paucis dedit, omnibus ire.
Non, quae viemos angit, te torquet egestas,
Aspexere quidem propius res Numina nostras,
Pascua sunt nobis, pecoris nec copia défit,
Arva damus spatiosa aliis, qui nostra quotannis
Horrea messe dato supplent pro temporis usu,
Nostra nec aufugit mitis vineta Lyeus,
Quae satiare omnes possunt vel sola Britannos:
Hausta licet magis è gelidis nos fontibus unda
Delectet: pueris ea pocula prima fuerunl,
Viximus his semper contend, Lygdame, rebus,
Qualescumque dedit nobis fortuna, vel ipse,
Qui mare, qui terras, qui tempérât omnia nutu:
Nec tibi saevus amor (Divûm licet ille fatiget
Corda) nocet, vitam novi, moresque priores:
Cedit Amazonius juvenis, domitorque caballi,
Qui dedit Aonio primordia mira liquori.
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grandeza do nosso amor. Vamos, pois, meu bom Lígdamo! Não 30
-;>ites em desabafar com o teu irmão a origem dessa angústia que te
rr.antém o espírito em sobressalto.
Oxalá que o deus dos bosques, seja ele qual for, que habita
os matos verdejantes c os montes de fresca sombra, se mostre propício aos teus desejos, c te conceda grande número de descendentes, 55
:odos agricultores, em cujo sangue corra o sangue das ninfas!
L. Se tens amizade ao teu irmão, meu caro Tírsis, afasta-tc daqui
um pouco por favor. E deixa-me ficar só entregue a todos os pennmentos que, com tormentos diversos, me afligem o coração. Entretanto a dor c os cuidados que me corroem o peito far-me-ão voltar ^1
a mim. Ser-me-á agradável repoisar sozinho. E a dor aumenta de
intensidade, se tentares renová-la, como uma ferida que sarou já.
Se de novo lhe tocas, esfregando-a, a cicatriz fechada torna a abrir,
e voltam a correr humores acompanhados de sangue.
T. Pelo contrário, sentimos mais ardoroso tormento, se nos devora
uma paixão secreta. E a dor fechada dentro de nós mais e mais nos
dilacera a alma. Mas se a um amigo qualquer mostrares a tua chaga
mortal, é possível que a sua mão te traga o remédio. E uma ferida
leve, se a ocultares, pode levar-te às trevas do Tártaro, donde Deus
concede que poucos voltem, e para onde obriga todos a ir. O que te
dá cuidado não é a pobreza, como a que aflige os nossos vizinhos. Os
deuses olharam-nos com mais benevolência. Possuímos pastagens
e gado em abundância.
Arrendamos extensos campos aos outros que, segundo a maior
ou menor fartura das colheitas, nos vêm trazer aos celeiros a produção das searas. E o agradável Lieu não abandona as nossas vinhas,
que, por si só, bastam para saciar todos os Ingleses, embora mais nos
agrade beber água fresca das fontes, que, em pequenos, foi a nossa
primeira bebida.
Vivemos sempre contentes com estas coisas, ó Ligdamo, como
no-las dava a sorte ou aquele que, com um sinal da sua vontade, governa
o mar, a terra c tudo. O teu mal-estar não provém do amor cruel,
embora ele atormente o próprio coração dos deuses. Conheço os
costumes da tua vida anterior. O jovem Amazónio e o domador
do cavalo que, dum modo admirável, fez brotar a água da fonte Aónia
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Da, precor, hanc, frater, frater charissime, tantac
Moestitiae causam, et precibus deflectere nostris.
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Lygd. Audi, quando quidem cogor tibi vera fateri:
Dum nuper pecudes numero sublimis ab alta
Rupe meãs, oculisque patentia metior arva,
Inter oves aries villo nitidissimus áureo
Subjicitur, qualem nunquam videre coloni
Tempore ab hinc longo nostris regionibus ortum:
Hinc mihi spes gregis, et tejae, lactisque tepentis,
Nec sperare nefas vobis hinc otia vitae,
Hic illo melior, Phrixum qui dicitur olim
(Ut narrare senes memini) vexisse per altum,
Cujus ut in patriam vellus portarat Jason,
Credidit aequoreis puppim temerarius undis:
Sed me dira lues, pestis metuenda timori,
Qualem terrarum vindex non perdidit unquam
Amphitrioniades, spoliavit munere tanto
Ore lupus rábido immitis, rictuque cruento
Nunc circum stabula alta fremens ululatibus agros
Terret, et exitium saevâ quoque caede minatur
Illi, qui magnis pastorum plausibus errat,
Cuique nitent simili ditissima terga métallo.
Praeterea exiguis positum sub vallibus hortum
Damnorum intravi securus: visa jacere
Querquus humi, manibus querquus plantata paternis,
Unde legebamus glandes, alimenta quotannis
Non ingrata pigris suibus, sed truncus inhaeret,
Fixus adhuc terrae, et salvis radicibus extat:
Inde renascetur, ferietque cacumine coelum
Altera, quae nobis eadem solatia querquus
Praestet, detque novis gratam sub frondibus umbram,
D u m suadent raucae somnos captare cicadae,
Terraque Phoebeo diffinditur usta calore:
Quae si spes animo caderet (pro Juppiter!) ultra
Caucaseas irem rupes, tua vincla, Prometheu,
Aethiopumque domos, et nigri Memnonis arva
ínvia lustrarem démens, et fervida Nili
Ora vagus frustra conarer adire latentis;
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! podem comparar contigo. Conta-me, meu querido irmão, os
dessa tristeza tão grande, e dobra-te às minhas súplicas.
- * " *

L. Pois então ouve-me, já que me obrigas a confessar-te a verdade.
Quando há pouco, lá do alto duma escarpa, contava as cabeças
meu rebanho e lançava os olhos por esses campos extensos, avisto
as ovelhas um carneiro nédio de pelo doirado, como os homens
: campo há muito não vêem outro nascido nestas regiões. Ora ele
":-r-ríentava, para mim, uma grande esperança de aumento no rebanho,
xa lã e no tépido leite; e para nós, a esperança duma vida de repoiso.
Este era melhor do que aquele, do qual me lembro de ouvir os
wrihos falar, que, segundo uma tradição, Frixo transportou outrora
através do mar. E Jasão, para trazer o velo dele para a sua pátria,
meteu-se, num rasgo de audácia, dentro dum navio confiado às águas
do mar.
Mas, como uma peste nefasta, como um pavoroso flagelo, qual
nunca debelou Hércules, o libertador dos povos, veio um lobo cruel de
boca raivosa e goela assanhada, que me despojou de tão apreciável
bem. E agora, rondando furioso em volta dos estábulos fundos, aterra
os campos com os seus uivos, e ameaça devorar sanguinolentamente
aquele carneiro de velo brilhante como oiro, que anda fugido e é gabado
por todos os pastores. Entretanto, sem perigo algum, me recolhi a
um horto entre pequenos vales. Ali vi, estendido no chão, um carvalho, que o nosso pai plantara, e ao qual íamos todos os anos colher
bolota, alimento de que tanto gostam os porcos indolentes. Mas o
tronco, bem sólido, ainda está preso à terra pelas raízes sãs. Do
mesmo nascerá outro carvalho, cujos altos ramos crescerão para o
céu e nos darão o mesmo consolo. Debaixo da sua nova ramagem
teremos uma agradável sombra, enquanto as cigarras, de voz roufenha, nos convidam a dormir, e a terra, queimada pelos ardores de
Febo, estala de calor.

70

75

so

85

90

95

Mas se esta esperança me iludisse — por Júpiter! —cu atirar-me-ia 10x1
para além dos rochedos do Cáucaso, onde foste agrilhoado, ó Prometeu! Na minha loucura, percorreria as regiões da Etiópia e os
intransitáveis campos do negro Mémnon. E, vagabundo, tentaria
chegar às bocas espumantes do Nilo, que se oculta para nós como
um mistério.
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Sed caderent armenta priùs jugulata, nec ipsis
Extructis dudum tectis Vulcanius ardor
Parcerel, ut nunquam posset fortuna nocere,
Ncc rabiem exercerc suam, nec dira minari
Amplius; ipse etiam Hetruscis qui pascit in oris
Janus oves pingues, atque áspera rura fréquentât
Tarn proeul his absens oculis me nocte dieque
Suspensum miserè, et semper peiora verentem
Sollicitât; nam mense dies, et longior anno
Mensis: et hora die mihi tardior ire videtur.
Quae te, Jane, decus nostrum, quae causa moratur.
Quin visum properes charum fidumque sodalem?
Hoc nisi pollicitus multùmque diuque fuisses
Jane, mihi, cuperem potiùs mea membra revelli
Montivagis laccrata feris, quàm temporis ullum

Te sine momentum Polyphemo ditior esse,
íllo, cui plures pecudes, quàm sidera coelo,
Illo, cui plures agni quàm gramina campis.
Ipse licet veteris vivas oblitus amici,
Atque absens nostras contemnas usque querelas,
Non cessabo tamen Jani meminisse, tuumque
Servabo penitus fixum sub pectore vultum,
Et Janum valles, praeruptaque saxa sonabunt,
Fistula dum manibus fucrit, dum spiritus ori.
AJph. Jane, veni optatam socio allature salutem,
Desere discordes agros, miscrosque tumultus,
Nec te poeniteat migrare in pascua nostra:
Hîc ver nonnunquam est, sunt et pastoribus umbrae,
Si quando aeslivo canescuni pabula sole,
Hîc congesta focis advolvere robora quibis,
Tempore quo hyberni spirabunt frigora chauri.
Hîc buxeta etiam varias imitata figuras,
Quae circum Satyri ludunt, Dryadesque puellac.
Thyr. Alphesibee, vides quantis exercita fatis
Vita sit, et quantis jactemur quisque procellis?
Qui dicebamur nimiùm, nimiùmque beati,
Quorumque invidiam pecus excruciabat amaram:
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Mas primeiro cairiam estrangulados os rebanhos, e o ardor de
cano nem pouparia as casas ainda há pouco construídas, para que
Fortuna jamais as danificasse e não lançasse contia elas o seu
furor e as suas cruéis ameaças.
Além disso, o meu amigo Jano, que nos campos da Etrúria apas.. - nédias ovelhas, e anda por terras cheias de aspereza, longe da
r.inha vista, traz-me em cuidados, inquieta-me dia e noite, a mim que
'e\o uma vida perplexa c triste, e temo sempre desgraças maiores!
'ois o dia parece-me maior que um mês e o mês maior que o ano;
e parece-me que as horas do dia nunca mais acabam.
Ó Jano, glória da minha vida, que motivo te detém, que não vens
sitar o querido e fiel amigo?
Se não mo tivesses prometido, com prolongada insistência, eu mais
desejaria que as feras das montanhas desfizessem e devorassem os meus
membros, do que viver um só momento sem ti, embora com riquezas
superiores às do famoso Polifemo, cujos rebanhos eram mais nume"osos que as estrelas do céu, e cujos cordeiros excediam em número
as ervas do campo.
Apesar de viveres esquecido do teu velho amigo e, longe de mim,
desprezares sempre as minhas queixas, eu todavia nunca me esquecerei
de ti, e guardarei a tua imagem bem gravada no íntimo do coração.
E o teu nome, ó Jano, ecoará nos vales e nos côncavos dos rochedos, enquanto as minhas mãos puderem segurar a flauta c a minha
boca tiver alento.
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A. Ó Jano, vem trazer ao teu amigo a consolação que ele deseja.
Deixa os míseros tumultos dos campos desavindos, e não te arrependas 1511
de vir para as nossas pastagens. Aqui há várias primaveras e, quando
os pastos secam ao sol do estio, há sempre sombras para os pastores.
Aqui, terás a possibilidade de rolar e amontoar carvalhos para fazeres
fogueiras, na quadra do ano em que sopram os ventos frios e inver- 135
nosos do Cauro. E aqui encontrarás também estâncias adornadas
de buxo, imitando figuras variadas, em volta das quais dançam os
Sátiros e as jovens Dríadas!
T. Ó Àlfesibeu, já reparaste que grandes desgraças nos enredam
a vida, e por que horríveis tempestades cada um de nós se vê açoitado?
Julgávamo-nos imensamente felizes. O nosso gado incitava os MO
outros a uma inveja amarga, Pois temos uma sorte bem pouco alegre,
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Sorte minus laelâ (incertum quo Numine laeso)
Utimur, et saevo fortunae obtundimur ictu.
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Alph. Non haec, Thyrsi, mihi, non haec mihi mira videntur
Namque hac lege sumus nati, ut nunc prospera rerum
(Si qua tamen possunt in terris prospera dici)
Securos reddant: subitis nunc tristia curis
Sollicitentque agitentque ânimos nil talc timentes.
Has rebus tribuere vices vel fata, vel ipse,
Cujus numine et herba viret campo, et satã surgunt,
Et volucris charos suspendit ab arbore nidos,
Cernere ne quis eos, neu quis contingere possit.
Qui sapit heu nolit rebus confidere laetis,
Rursus in angustis melius sperare necesse est,
Têmpora mutantur, praesens fortuna recedit.
Nil stabile est usquam, nil longo tempore durât.
Nam quas nunc passim silvas frondere videmus
Deponent viridis jam laetum frondis honorem,
Et quae vix surdo labuntur flumina cursu
Aggeribus ruptis quondam stabula alta, bovesque
Diripientque trahentque, viris nee túrbida parcent.
Sed quid ego haec, fratres? quid vos mea verba morantur?
Ire domum tempus suadet: praesepia tauri
En répétant saturi, et gélido micat hesperus astro.

AS ÉCLOGAS DE HENRIQUE CAIADO

169

e somos feridos pelos golpes cruéis da Fortuna, sem saber que deus
se sentiu ofendido.
A. Com estas coisas não me admiro eu, ó Tírsis. É esta a lei da
nossa vida: ora a prosperidade (se é que na terra prosperidade
existe) mantém os espíritos tranquilos, ora a adversidade, de súbito,
os inquieta e agita, com os cuidados que eles estavam longe de temer.
Tais vicissitudes determinou aos acontecimentos o próprio Destino, ou então aquele cujo poder di\ino faz verdejar no campo a erva
e crescer as searas, esse que deu às aves o instinto de construírem seus
ninhos estremecidos no alto das árvores, para que ninguém os possa
ver nem tocar-lhes.
Quem é prudente, ah!, não tenha confiança na prosperidade.
É melhor até depositar as esperanças na própria adversidade. A fortuna que temos, abandorar-nos-á. Os tempos mudam, tal a instabilidade de tudo, por toda a parte, nesta vida que tão pouco dura. As
árvores que por aí vemos agora cobertas de folha, em breve perderão
o alegre adorno da sua folhagem verde. E os rios que a custo vão
deslizando silenciosamente, rompidas que sejam um dia as represas,
arrebatarão e arrastarão os bois e os estábulos fundos. E as águas em
sorvedoiro nem pouparão os homens. Mas porque estou aqui a demorar-vos com estas palavras? Já é tempo de ir procurando a casa. Os
bois fartos voltam para as arribarias. E na frialdade do poente já
brilha a estrela da tarde.
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ÉCLOGA VIII
INTERLOCUTORES

Contarenus, et Barbadicus,
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Eridani ad ripam, molli qua leniter unda
Adriaco Venetae ludunt in gurgitc Nymphac
Rupe sedens celsa pecudes numerabat, et haedos
Barbadicus senior, sancto cui plurima mento
Canities pendei: sulcant cui têmpora rugae
Emcritae, longique dies et mitius aevum
Néscio quid praeter mortalem addebat honorem.
Contarenus ut hunc vidit, de more salutat,
Pastor et ipse satus prisco de sanguine avorum,
Mox prior alloquitur, tenucre silentia silvae,
Et dictis durae flexere cacumina querquus,
Et pater Eridanus praecinctus arundine crines
Risit: et immotâ stupefactus substitit undâ.
Coní. Sanctc pater, quae cura tibi? quid pectore versas
Jam dudum tacitus? numero tibi ne quid in illo
Desit, agis? quònam prudentia tanta recessit?
Scilicet hostilem rabiem, aut inimica luporum
Ora times? populetve tuos exercitus agros?
Et nobis vires, et tela nocentia latè,
Et tibi inaccesso surgunt praesepia saxo
Tuta procul, pharctraeque tibi, fortesque molossi,
Sancte pater, curis sacram quassare senectam
Desinc, et urgentes praesago pectore casus
Voluere: lascivos pastor curaverit haedos,
Quaeque gregi tellus meliores proférât herbas,
Distat enim, errantes pecudes quae pabula carpant:
Lac siquidem niveum ballantibus inficit agnis
Herba mali succi, aut viridi calcata chelydro.
Denique quidquid agri poscunt et rura laboris,
Sedulus impendas opus est, si forte benignam
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ÉCLOGA VIII

Contareno e Bavbádico
Nas margens do Erídano, sobre o Mar Adriático, onde na água
mansa brincam docemente as Ninfas da Venécia, o velho Barbádico,
sentado na crista de um rochedo, contava as suas ovelhas e os seus
cabritos. As barbas brancas dão-lhe um aspecto venerando. Sulcam- g
-lhe a fronte rugas respeitáveis. E a longa idade cheia de brandura
dava-lhe um ar sobre-humano. Contareno, apenas o viu, saudou-o
como costumava. Também era pastor, e nascera duma família muito
antiga.
É logo o primeiro a falar. As florestas ficaram em silêncio e os 10
duros carvalhos curvaram a fronte cm homenagem às suas palavras.
E o Génio do rio Erídano, coroado de canas, sacudiu a cabeleira, e
parou estupefacto, suspendendo o curso das águas.
C. Venerando ancião, que cuidados te perturbam? Que pensamentos te absorvem o espírito, em tão prolongado silêncio? Estás
apreensivo, a ver se te falta, no rebanho, alguma rês? Onde está a tua
tão grande prudência? Temes acaso a fúria devoradora e as fauces
assanhadas do lobo? Ou que um exército te devaste os campos?
Mas nós temos forças e armas bastante nocivas. Os currais onde
guardas o teu gado estão longe, com toda a segurança, entre rochedos inacessíveis, e tu possuis aljavas e valentes molossos.
Venerável ancião, que a tua respeitável velhice não se aflija com
tais cuidados! Não revolvas no teu espírito agoirento essas lancinantes desgraças.
O pastor deve cuidar dos cabritos travessos, c procurar saber que
terrenos produzem melhor erva para o gado. Não é indiferente que
as ovelhas, errantes nos pastios, comam esta ou aquela erva. Pois
a erva de mau travo, ou pisada por uma serpente verde, infecta o
branco leite aos cordeiros saltitantes.
Além disso, é preciso que dediques aos campos, diligentemente,
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Esse cupis Cererem libi: rem sudore paternam
Augebis, facilisque Pales tua septa replebit,
Quique olim venient eâdem de stirpe nepotes,
Carpent poma tuâ felices consita dextra:
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Saepe: reliquit avus, dicent, haec jugera nobis,
Jugera, quae centum possent satis esse colonis:
fllius haec certe labor, et vigilantia fecit:
Non som.no induisit pernox fulgentibus astris:
Nee vano absumpsit labentia têmpora ludo,
Sed stcrilem assiduo lassavit vomerc terram:
Sed cultu indociles docuit mitescere campos,
Difficilisque gravi cessit natura labori,
Quaeque boves pascunt, pecudesque, agnique petulci,
Temporibus fuerant ill is. loca pervia cymbis:
Nil nisi rana loquax, et acuta cúspide junci,
Et viles ulvae, limusque et dira mephitis,
Hîc ubi nunc segetes, spatiosaque pascua tauris:
Hîc ubi nunc crebris resonant grunnitibus arva,
Posteritas tumulum faciei tibi laeta tuorum:
Purpureisquc tuam respergct floribus urnam:
Et juxta fontem, mollique sub arboris umbra,
Carmina pastores cantabuni sacra quotannis:
Sacratasque tibi vivo de cespite ponent,
Quas circum ludant, votis solemnibus, aras.
Interea, venerande pater, pater unice, nobis
Quod superest, eadem due per vestigia vitae,
Et pendère tuâ nostram memor esto salutem.
Ipse ego quid faciam, paucis sic accipe: servo
Haec armenta, mihi quae commisere parentes,
Pabula laeta quibus, gelidisque è fontibus undam
Sufficio: scabiemque averto, trucesque podagras.
Imprimis aliena gregi contagia nostro
Arceo: namque meis haec cura parentibus una est:
Dumque meae pascuntur oves, tutissima quaero
Otia, cumque meâ vivo foeliciter Albâ,
Alba, quam junxcre mihi Charitesque, Venusque:
Alba, cujus amor crescit mihi semper in horas:
Alba, quam Dryades, et adorant Najades: Alba,
Quae cunctis paestat forma, et virtute puellis.
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todos os cuidados de amanho que eles exigem, se desejas que Ceres
te favoreça. Com o teu suor aumentarás a riqueza herdada de teu
pai, e a generosa Paies encherá os teus redis. Os descendentes que
depois nascerem da mesma família terão a dita de colher os frutos semeados pela tua mão. Dirão a cada passo: «O avô é que
nos deixou estes campos, que até seriam suficientes para cem agricultores. É com certeza o resultado do seu trabalho diligente. Não
dormiu as noites inteiras, enquanto brilham no céu as estrelas, nem
gastou em vãos divertimentos o lempo que passa breve, mas lavrou
com frequência o terreno estéril, e ensinou os campos renitentes a apresentar o suave aspecto da cultura. E o que era árduo por natureza
cedeu ao trabalho custoso. Os sítios, onde pastam as vacas e os rebanhos com os cordeirinhos amigos de dar marradas, eram naquele tempo
acessíveis aos barcos. E onde se estendem hoje as searas e extensas
pastagens para os bois, onde se ouve, frequente, o estrondoso grunhir
dos porcos, só se ouvia então o coaxar das rãs, e só cresciam os
juncos de aguda ponta, limos e as inúteis ervas dos pântanos, por entre
horríveis exalações pestilentes».
Os teus felizes descendentes erigir-tc-ão um mausoléu, e desfolharão purpúreas flores sobre o teu túmulo. E ao pé duma fonte,
à sombra mansa duma árvore, os pastores cantar-te-ão todos os anos
hinos sagrados, e dedicar-te-ão altares feitos de tufos verdes, em volta
dos quais farão preces solenes.
Entretanto, venerável ancião e, para mim, único pai, continua
a viver do mesmo teor o resto da tua vida, e lembra-tc de que a minha
alegria depende da tua.
Ouve agora, em poucas palavras, as minhas ocupações. Guardo
estes rebanhos que os meus pais me confiaram. Levo-os às pastagens
férteis e à água fresca das fontes. E procuro evitar-lhes os terríveis
males da morrinha e da gota. Em primeiro lugar, afasto do contágio
alheio o nosso rebanho, pois é este o único cuidado dos meus pais.
E enquanto pastam as ovelhas, eu busco um repouso onde esteja absolutamente seguro. Assim levo uma vida feliz com a minha querida
Alba, a quem as Graças e Vénus me uniram. O meu amor por ela
cresce sempre, dia a dia. As Dríadas e as Náiades adoram-na — ela,
a mais formosa e a mais virtuosa de todas as raparigas.
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Hinc nati gemini, quos vix dignoscerc possis:
Usque adeo par est aetas, par forma duobus:
Hinc etiam genitus Daphnis mea maxima cura:
Hinc alii, quos Nympharum de sanguine credas.
Quid tibi faemincam prolem, cui sydera cedunt
Áurea? quid géneros referam? da Jupiter, oro,
Da mihi (quid cessas?) dignos hac stirpe nepotes,
Agrícolas omnes, et dulcia rura colentes.
Plura locuturum sic tandem affatur amicum
Barbadicus: properare feras, properare videres
llice frondosos quassante cacumina montes,
Omnia grandaevum quae mox stupuere Poetam
Carmina fundentem Aoniis rorantia lymphis.
Barb. Fidere fortunae nolit mortalis: et unde
Vectus ad alta memor vitam sic temperei omnem:
Ne subitâ invadant inopinum clade procellae;
Nam plerumque vides antiquo roborc quercum
Viribus arctoi pronam subcumbere venti,
Quamvis ilia alte radices egerit olim:
Et luctata diu victrix certamine longo
Perstiterit pátrio tendens sua brachia coelo:
Haud ignota tibi canimus, nam plurima nosti,
Conceditque tuis aetas maturior annis:
Trinacrii Polyphemus erat ditissimus agri,
(Ut narrare senes parvo memini mihi) at ilium
Cui tot oves fuerant, ignés quot in aethere fulgent,
Quot campis herbae apparent, quot in aequore fluctus:
Consiliis melior, astuque inviclus Ulisses
Lumine fraudavit frontis: truncumque reliquit,
tmmani celsos tangentem vértice ramos
Arboris aeriae: misero nec profuit il li
Membrorum robur, nec vis metuenda Cyclopum,
Hos agros, haec rura mihi (nisi provida virtus
Stat vallo munita suo, vigilatque subinde:)
Invida diripiet vicinia: barbarus hostis
Cum stabulis armenta uret : prasepia flammae
Corripient : penitusque cadent quae firma putantur
Omnia: et in cineres prorsus collapsa jacebunt.
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Deste amor nasceram-nos dois filhos gémeos, que dificilmente 70
se podem distinguir, tal em ambos a semelhança de idade e de beleza.
Do mesmo amor nos nasceram Dáfnis, que absorve todo o meu cuidado, e outros, que até parecem gerados por Ninfas. E das minhas
filhas, mais belas que as estrelas de oiio, que direi eu então? E que 75
direi dos meus genros? Dá-me, ó Júpiter, que assim te peço, atende
— dá-me netos dignos desta geração, todos lavradores, para cultivarem este solo tão querido.
Ora, depois, Barbádico interrompe com as palavras seguintes o
amigo que tencionava falar mais. Ver-se-iam então correr para ele
os animais e os montes cobertos de azinheiras com as copas agitadas. 80
Para ele corriam todas as coisas, que ficaram atónitas, mal ouviram os
versos do velho poeta, inspirados na água Aónia.
B. Ninguém confie na sorte. Lembre-se todo o homem de que
origem se elevou a um estado superior, e regule toda a sua vida de tal
forma que não a colham inesperadamente, como tempestades, as desgraças repentinas.
Quantas vezes se vê baquear, sob a violência do vento norte,
um carvalho antigo, de tronco vigoroso! De nada lhe serviu terem
as suas raízes penetrado profundamente no solo. Ele, que durante
longos anos saiu vencedor em renhidas lutas, esgalhando os ramos
no céu da nossa terra!
Não te falo de coisas desconhecidas, pois conheces muito bem
a vida, pela experiência que os anos te têm dado.
Polifcmo possuía os riquíssimos campos da Trinácria, como muito
bem me lembro de ouvir contar, quando era pequeno, aos velhos.
As suas ovelhas eram numerosas como as estrelas que brilham
no céu, como as ervas do campo, e como as ondas do mar. Mas Ulisses, mais esperto e invencível pela sua astúcia, vazou-lhe o olho da
:;>ta e deixou-o cego, a ele, cuja estatura era tal que a cabeça chegava
a tocar nos elevados ramos duma árvore alta. De nada serviu àquele
iíNgraçado o vigor físico, nem a temível força dos Ciclopes.
Se eu não estiver sempre alerta, numa previdente atitude de força
e defesa, a vizinhança invejosa saquear-me-á as culíivações destes
campos. Um inimigo selvagem lançará fogo aos rebanhos e aos estábulos. As chamas devorarão os redis. E aquilo que eu julgo seguro
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Noveris haec melius Venetos quo tempore primi
Pastores inter tibi concedentur honores:
Cumque illis eodem fueris, charissime, quo nos,
Contarene, loco, geminas video ire columbas:
Atque omen firmarc meum, nee enim procul absunt
Idaliae volucres, pulchrae gens grata Dionae:
Spcro fore, ut veniens aliquis de luinine vitae
Nunciet haec umbris olim gratissima nostris,
Purpúreos inter flores, et amoena roseta.
Talia dicentem Musae mirantur, et ipse
Frondenti laetus Daphne donavit Apollo,
Muta diu Faunis sua lingua: sed Hesperus alto
Praecipitat coelo: nox intervènit opaca,
Et remorata, nigris terras complectitur alis.
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será completamente destruído, tudo desabará e ficará por terra em cinza.
Conhecerás isto melhor, quando te concederem as primeiras honras
entre os pastores da Venécia, e te encontrares com eles no mesmo lugar no
em que estamos, meu caro Contareno. Vejo duas pombas a voar,
confirmando o meu agoiro. E de facto não estão longe as aves da
Idália, tidas em grande estimação pela formosa Dione. Espero que
venha alguém, de entre os vivos, anunciar estas coisas, que um dia 115
serão muito agradáveis às nossas sombras, entre flores cor de púrpura e amenos rosais.
As suas palavras causaram admiração às musas. O próprio Apolo,
de satisfeito, ofereceu-lhe um ramo de loureiro e a língua dos Faunos
emudeceu por muito tempo. Mas a estrela da tarde já se inclina para 120
o ocaso, e a noite escura desce lentamente, envolvendo a terra com as
suas asas negras.
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É C L O G A IX

INTERLOCUTORES

Alexis, Poliphemus,

Amici.

Alex. Quin canimus pariter laudes, Polypheme Deorum?
Quid míseros semper versu celebramus amores?
Ingrati, heu! nimium ingrati, quibus otia divi
Tanta dedere, Alcides, et formosus Apollo.
>

5
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20

Poliph. Portentum est magnum juvenes cíim seria tractant:
Est magis haec aetas placidis obnoxia ludis:
Sed quando inverso nunc ordine cuncta videmus:
Die age, si quid habes, nos Hercule digna canemus.
Alex. Sic, ut interdum pueri graviora loquantur,
Et quandoque senes narrent joculaiia curvi,
Tu prior incipias Alcidae promerc laudes:
Nos nostrum alterno dicemus carmine Phoebum.
Poliph. Arduus hirsuta redimitus têmpora fronde
Alcides, veluti celsis in montibus ornus,
Lataque dimensus longo vestigia passu,
Vel solo aspectu terrebat comminus hostem.
Alex. Non tam laetus ager viret undique floribus ipsis
Conspicuus, genioque suo, quam pulchcr Apollo
Purpureis sine veste genis, et crine decoro
Conciliatquc sibi superos, et amatur ab illis.
Poliph. Alcides vix natus erat, vix luminis auras
Contigerat, geminos cum immensis orbibus angues
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ÉCLOGA IX

Os amigos Alexis e Polifemo
A. Porque não cantamos também, ó Polifemo, os louvores dos
deuses?
Porque celebramos sempre em verso os nossos infelizes amores?
Ah, como somos ingratos, e bem ingratos, para com Hercules e o
formoso Apolo, deuses que nos têm dado uma vida de tão grande
repoiso!
P. É facto que causa imenso espanto tratarem os jovens de 5
coisas sérias. A nossa idade é mais inclinada a diversões sem cuidado. Mas. já que vemos tudo agora com um critério contrário a
isso, canta lá tu o que tens a cantar, que eu cantarei versos dignos
de Hércules.
A. Às vezes acontece que os novos falam de assuntos sérios, e
os velhos, lá de vez em quando, também dizem coisas para fazer rir. 10
Começa tu a tecer louvores ao descendente de Alceu. Eu intercalarei
os meus versos para cantar o meu amado Febo.
P. O valoroso Hércules, com a fronte cingida por uma coroa de
ramos, como o freixo nos montes elevados, quando a longos passos is
percorria vastas distâncias, aterrava o inimigo à mão tente, até mesmo
só com o seu aspecto.
A. Nem o campo, por toda a parte adornado de flores, é tão
encantador e atraente pela sua beleza, como o formoso Apolo. O rosto
cor de púrpura c sem barba, e o seu lindo cabelo atraem-lhe a simpa- 20
tia e o amor dos deuses.
P. Hércules, apenas nascido, mal sentira ainda o resplandecer
da luz, calcou aos pés, matando-as, duas serpentes de olhos enormes.

180

TOMÁS DA ROSA

Pressit, et extinxit: veram tune se Jovis esse
Progeniem ostendit: factum mirante novercâ.
Alex. Confodit centum Phoebus Pythona sagittis
Monstrum horrendum, ingens, cui lurida colla: minaeque
Terribiles: cui turpe caput, cui sibila dira:
Gaudet adhuc pulsa rupes Parnassiâ peste.
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Poliph. Non ne jugo patriam eripuit Tyrynthius heros,
Devicto tandem invicta virtute tyranno?
Non ne ideo natam junxit, propriamque dicavit
Ipse Creon, patriaeque viro commisit habenas?
Alex. Laomedontcos muros extruxit Apollo,
Unde duces nati, totum qui viribus orbem
Subjecere suis : quà fuscos alluit indos
Ganges: quàque Tagus pleno fluit aureus alveo.
Poliph. Proh quanta domuit metuendum mole leonem,
Quem nec flamma vorax, nee ferrum perdere posset:
Strangulat Alcides quassatis undique malis,
Hinc illud spolium tarn clari pectoris index.
Alex. Cur tibi te Phoebus detraxit Marsia? non ne
Setosum puduit Satyrum, raucumque, rudemque
Stridentem dulci stipulam committere plectro?
En direpta cutis docet haud contemnere divos.

45

68

Poliph. Quis nescit caesis iterum cervicibus Hydrae
Cervices crevisse alias? sed foenore magno,
Namquam duplex subito caesa surgebat ab una.
Non tamen Alcides nisi victâ destitit Hydra.
Alex. Foemina Thebani elata ob connubia regis,
Proleque bissena felix, et patre superba,
Se quoniam Phoebi genitrici praetulit, omnes
Extulit immeritos démens natosque, virumque.
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Mostrou então que era verdadeiramente descendente de Júpiter. E a
madrasta admirou a proeza dele.
A. Com cem setas, Febo atravessou Pitão, monstro horrendo e 25
descomunal, terrivelmente ameaçador, de pescoço amarelo, uma cabeça
repelente, e que soltava pavorosos silvos.
O monte Parnaso ainda hoje se sente satisfeito com a morte daquele
monstro.
P. E o herói Tiríntio? Não libertou ele a sua pátria do jugo da
servidão, vencendo enfim com insuperável valor aquele que a tirani- 50
zava? E o próprio Creonte não lhe deu a filha em casamento, coníiando-lha? E não lhe entregou, depois de casado, as rédeas do governo
da pátria ?
A. Apolo construiu as muralhas de Tróia, donde saíram os chefes que sujeitaram com as suas forças o mundo inteiro, desde as regiões 55
dos índios queimados, banhados pelo Ganges, até às partes onde corre
o Tejo, de areias de oiro e de caudal abundante.
P. Oh como Hércules domou um- leão, cuja enorme corpulência
inspirava medo! Nem uma chama devoradora nem o gume duma
lança o poderiam aniquilar. E ele estrangulou-o, esmagando-lhe por
completo as queixadas. Eis a origem daquele despojo, que testemunha 40
o valor de tão insigne herói!
A. Febo porque te humilhou, ó Mársias? O peludo Sátiro,
rouco e grosseiro, teve vergonha de tocar na flauta canora uma doce
canção? Aí está como as feridas da pele vos ensinam a não desprezar
os deuses.
P. Quem é que não ouviu falar daquela Hidra, cujas cabeças, cor- 45
tadas, renasciam em número maior? Pois cortava-se-lhe uma, nasciam
logo duas. Hércules, porém, não desistiu, enquanto não matou a Hidra.
A. A mulher, que veio casar com o rei de Tebas, sentindo-se 50
feliz por ser mãe de doze filhos e orgulhosa das virtudes de seu pai
— porque se ostentou, em relação à mãe de Febo — causou na sua
insensatez a morte dos filhos todos e do marido, inocentes.
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Poliph. Obstrictum bifidis aprum pedibus super alta
Impositum cervice tulit, stupuere Erymanthi
Celsa juga, et labro latuit Rex abditus aeneo.
Tantum erat Alciden vidisse hoc pondere onustum.
Alex. Concubitus Latonae ausum sperare Giganta
In silvis Phoebus confixit harundine crebra,
Nunc distinta novem per jugera vultur adunco
Viscera contundit rostro, fibrasque renatas.
•-

.

Poliph. Stirpitus avulsos truncos, et robora dura,
Ardentesque faces Centauri immania monstra
Hac homines, hac parte feri, jaculantur in ipsum
Alciden: partim fusi, partimque perempti,
65

70
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Alex. Phoebigenam saevus Lypareo perculit igne
Juppiter: Hyppolitum siquidem revocarat ab orço,
Fulmificos male multavit Cyclopas Apollo,
Hinc pastor didicit, nostras inflare cicutas.
Poliph. Maenaliis cursu deprendit saltibus auro
Insignem Cervam caput, ilium praepete planta
Per silvas densas, per agros, per prata volantem
Mirati venti Calaim, Zetenue putabant.
Alex. Jactatum génitale solum ceu cymba per undas
Errabas hue illuc impingentibus euris,
Te tamen aetherii pietas firmavit alumni:
Adde quod altricis gaudet cognomine terrae.
Poliph. Stymphalidas turpes nimium, foedasque
Terrarum vindex concusso aut reppulit aere,
Aut (ut fama canit) contento terruit arcu.
Viribus, ingenioque simul pollebat, et arte.
Alex. Sirenum cantus vincit, fidibusque canoris
Parnassi Dominas mulcet citharoedus Apollo,
Hoc modulante lyram, quaerebant Orphea silvae,
Et curvo delphin portabat Ariona dorso.

volûcres
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P. Hércules transportou aos ombros um javali atado pelas patas
fendidas. As altas cumeadas do Erimanto ficaram cheias de assombro, 55
c o Rei escondeu-se numa banheira de bronze. Tal a impressão que
causava ver Hércules carregado com um animal tão pesado.
A. Febo, num bosque, atravessou com muitas flechas o gigante
que teve a ousadia de esperar os amores de Latona. Agora, no
espaço de nove geiras, um abutre, com o bico adunco, desfaz-lhe as en
entranhas e o fígado, que tornam a nascer.
P. Os Centauros, monstros enormes, metade homens e metade
animais, lançam contra o próprio Hércules troncos arrancados pela
raiz e duros carvalhos e archotes acesos. Mas ele mata uns e põe os
outros em debandada.
A. O cruel Júpiter, com o raio de Lípara, fulminou o filho de 65
Apolo, pois fizera que Hipólito voltasse do Orço. Apolo condenou
a grande castigo os Ciclopes, fabricadores dos raios. Desde então
os pastores aprenderam a tocar as nossas flautas.
P. Nas florestas do Ménalo, Hércules apanhou pela cabeça,
em que se destacava uma cor doirada, uma lebre que ia a correr.
Os ventos admirados julgavam que era Calaim ou Zete aquele que
com pé ligeiro voava através dos bosques densos, dos campos c dos
prados.

70

A. Flutuavas errante e agitada, ó terra criadora, à mercê dos Euros.
Mas a piedade dum filho do céu te tornou firme. Além disso ele, 75
Apolo, alegra-se com a honra de ter o cognome da terra que lhe foi mãe.
P. O libertador da terra afuguentou com a frecha as Estinfálides,
aves excessivamente hediondas e feias, ou, segundo reza a tradição,
aterrou-as com o arco retesado. Era dotado de grande força, habi- so
lidade e manha.
A. Sireno deixa-se seduzir pelo canto, e Apolo, com as harmoniosas cordas da lira, bom cantor que é, deleita as deusas do Parnaso.
Quando ele tocava a lira, as florestas iam à procuia de Orfeu, e um
Delfim, no dorso arredondado, transportava Aríon...
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Poliph. Férrea Bistonii fregit praesepia Regis,
Humanoque feris satiatis sanguine dirum
Mandendum objecit (sic Dii voluere) Tyrannum:
Gavisae inferiis laceratae immanibus Umbrae.
Alex. Tradidit ille etiam medicas mortalibus artes,
Herbarumque dedit suecos novisse salubres:
Scilicet ut possent homines producere vitam
Longiùs, et nonnunquam invitis vivere Pareis.
Poliph. Cerberon invitum stygiis extorsit ab umbris
Alcides, colubris horrentem et vellere tetro:
Fugit Apollo tuus monstro stupefactus, et acres
Vertit equos, subitâ latuit caligine mundus.
Alex. Quod fuit, est et erit, novit divinus Apollo:
Ipse quoque in dubiis haud vana oracula rebus
Poscitur: hinc tripodes Clarii, hinc Delphica Phoebas
N o n incerta fide totum celebrata per orbem.
Poliph. Terrigenas certare Deis Tyrinthius ausos,
Et Patrem superis frustra detrudere regnis
Marte suo letho dedit, ò quid maius, Alexi,
Quàm pugnare hominem pro libertate Deorum?
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Alex. Dat lucem Phoebus terris: hinc sidera lumen
Accipiunt, hinc Luna soror, conscendere Divûm
Ausus equos nemo Phoebi; quin dicitur olim
Hoc sine rectore ambustum mare, terra, polusque.
Poliph. Non est Hercúleas numero comprendere laudes:
Quid tibi Cretensis Tauri, et Pastoris lberi
Exitium referam? Hesperidumque nitentia mala?
Die age, uter maior, Phoebusne, an Hyantius héros?
Alex. Quis nescit, Polypheme, hominesquc Deosque potenti
Debere Alcidae? pariter quo vindice terrae,
Et coelum gaudet; nee enim indignatur Apollo
Vinci à victore Alcide: nec cedere turpe est.
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P. Hércules destruiu os estábulos férreos do rei Bistão. E, foi 85
esta a vontade dos deuses, atirou, como comida, o cruel tirano, aos
cavalos saciados de sangue humano. Com este horrendo sacrifício se
alegraram as almas dos que haviam sido dilacerados.
A. Apolo ensinou aos homens a arte da Medicina e o conhecimento dos sucos medicinais das ervas, para que eles pudessem prolongar a vida, e viver às vezes contra a vontade das Parcas.
P. Hércules arrancou das sombras do Estígio o cão Cerbero, que
a tal foi forçado, e que inspirava horror com as cobras c com o pelo
negro. O teu amado Apolo fugiu estupefacto desse monstro, c esporeou os cavalos fogosos. E uma escuridão súbita envolveu o mundo.
A. O espírito profético de Apolo conhece o passado, o presente
e o futuro. E, nas circunstâncias duvidosas, consultam-se os seus oráculos seguros. É por isso que as trípodes de Clário e a sacerdotisa de
Delfos adquiriram fama em todo o mundo, pelo seu crédito infalível.
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P. Hércules, com a sua força guerreira, fez sucumbir os Tilas,
que ousaram lutar contra os deuses e tentaram em vão expulsar
Júpiter dos reinos celestes. Que coisa mais grandiosa, ó Alexis, do
que lutar um homem pela liberdade dos deuses?
A. Febo dá luz ao mundo. Dele recebem a luz as estrelas e a
irmã Lua. Nenhum dos deuses se atreveu a montar os cavalos de Febo.
Diz-se até que, sem tal guia, já o mar, a terra e o céu teriam sido
queimados.
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P. Não é possível cantar todos os louvores que Hércules merece.
E referir-me eu ao touro de Creta, para quê? Para quê contar-te a no
morte do pastor Ibero, e falar-te acerca dos doirados pomos das Hespérides? Diz lá então: — qual dos dois heróis é maior, Febo ou
o herói da Beócia?
A. Quem ignora, ó Polifemo, que os homens e os deuses muito
devem ao poderoso descendente de Alceu? O céu também se com- 115
praz, da mesma forma, neste libertador da terra. E não causa
indignação a Apolo, que o vença um homem vitorioso como Hércules,
nem foi nenhuma desonra ter-se deixado vencer.
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Poliph. Gaudeo : sic vivam felix, quòd judice nullo
Alcidae primas dedimus, quem sanctus adorât
Eridanus, Faunique colunt, Dryadesque puellae:
Sospite quo semper tranquillâ pace fruemur.
Alex. An quisquam Alciden ausit postponere cuiquam?
An, Polypheme, tibi dissentiat ullus in hac re?
Vade age, quò properas, sed si, Titane reverso,
Unà erimus, turn sacra Deo, turn plura canemus.

ECLOGARUM FINIS
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P. Sinto imenso prazer (assim viva eu ditoso!) por, embora sem
juiz, termos atribuído a primazia a Alcides, a quem o inviolável Erídano, os Faunos e as jovens Dríades adoram, e cuja protecção nos 120
fará disfrutar uma paz tranquila.
A. Já porventura se atreveu alguém a considerar Hércules, neto
de Alceu, inferior a qualquer outro? Haverá alguém que neste
caso discorde de ti, Polifemo?
Anda, segue o teu caminho.
Mas se nos encontrarmos, quando o sol voltar amanhã, então
celebraremos cerimónias religiosas, cantando mais louvores.

FIM DAS ÉCLOGAS

