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Olavo Bilac (Rio de Janeiro RJ, 1865-1918) começou os cursos de Medicina, no Rio, e Direito, em 
São Paulo, mas não chegou a concluir nenhuma das faculdades. Em 1884 seu soneto Nero foi publi-
cado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Em 1887 iniciou carreira de jornalista literário e, em 
1888, teve publicado seu primeiro livro, Poesias. Nos anos seguintes, publicaria crónicas, conferên-
cias literárias, discursos, livros infantis e didáctico, entre outros. Republicano e nacionalista, escre-
veu a letra do Hino à Bandeira e fez oposição ao governo de Floriano Peixoto. Foi membro-fundador 
da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Em 1907, foi o primeiro a ser eleito “príncipe dos poetas 
brasileiros”, pela revista Fon-Fon. De 1915 a 1917, fez campanha cívica nacional pelo serviço militar 
obrigatório e pela instrução primária. Destaca-se em sua obra poética o livro póstumo Tarde (1919). 

Parte das crónicas que escreveu em mais de 20 anos de jornalismo está reunida em livros, entre os quais Vossa 
Insolência (1996). Bilac, autor de alguns dos mais populares poemas brasileiros, é considerado o mais importante de 
nossos poetas parnasianos. 

A um poeta 
 
Longe do estéril turbilhão da rua,  
Beneditino, escreve! No aconchego 
Do claustro, na paciência e no sossego,  
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!  
 
Mas que na forma se disfarce o emprego 
Do esforço; e a trama viva se construa 
De tal modo, que a imagem fique nua, 
Rica mas sóbria, como um templo grego.  
 
Não se mostre na fábrica o suplício 
Do mestre. E, natural, o efeito agrade,  
Sem lembrar os andaimes do edifício. 
 
Porque a beleza, gémea da Verdade,  
Arte pura, inimigo do artifício, 
E a força e a graça na simplicidade.  

Primavera 
 
Ah! quem nos dera que isso, como outrora, 
inda nos comovesse! Ah! quem nos dera 
que inda juntos pudéssemos agora 
ver o desabrochar da primavera! 
 
Saíamos com os pássaros e a aurora, 
e, no chão, sobre os troncos cheios de hera, 
sentavas-te sorrindo, de hora em hora: 
"Beijemo-nos! amemo-nos! espera!" 
 
E esse corpo de rosa recendia, 
e aos meus beijos de fogo palpitava, 
alquebrado de amor e de cansaço.... 
 
A alma da terra gorjeava e ria... 
Nascia a primavera...E eu te levava, 
primavera de carne, pelo braço! 

LÍNGUA PORTUGUESA 
  
Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 
  
Amo-te assim, desconhecida e obscura, 
Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela 
E o arrolo da saudade e da ternura! 
  
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
  
Em que de voz materna ouvi: "meu filho!" 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O génio sem ventura e o amor sem brilho. 

Deixa o Olhar do Mundo 
 
Deixa que o olhar do mundo enfim devasse 
Teu grande amor que é teu maior segredo! 
Que terias perdido, se, mais cedo, 
Todo o afeto que sentes se mostrasse? 
Basta de enganos! 
Mostra-me sem medo 
Aos homens, afrontando-os face a face: 
Quero que os homens todos, quando eu passe, 
Invejosos, apontem-me com o dedo. 
Olha: não posso mais! 

Ando tão cheio 
Deste amor, que minh'alma se consome 
De te exaltar aos olhos do universo... 
Ouço em tudo teu nome, em tudo o leio: 
E, fatigado de calar teu nome, 
Quase o revelo no final de um verso. 

Monumento a Olavo Bilac 

O busto tem 3 m de altura 
e é de autoria do escultor 
Humberto Cozzo. O con-
trato para execução da 
obra foi firmado no dia 2 
de Julho de 1935 

A VIDA 
  
Na água do rio que procura o mar; 
No mar sem fim; na luz que nos encanta; 
Na montanha que aos ares se levanta; 
No céu sem raias que deslumbra o olhar; 
  
No astro maior, na mais humilde planta; 
Na voz do vento, no clarão solar; 
No insecto vil, no tronco secular, 
- A vida universal palpita e canta! 
  
Vive até, no seu sono, a pedra bruta... 
Tudo vive! E, alta noite, na mudez 
De tudo, - essa harmonia que se escuta 
  
Correndo os ares, na amplidão perdida. 
E essa música doce, é a voz, talvez, 
Da alma de tudo, celebrando a Vida! 


