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A ti, que és o melhor dos estímulos 
para a insignificância da minha arte. 
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Introdução 
 

 
 

Danton Pinheiro Jobim, conceituado jornalista, advogado, escritor, político e professor 
catedrático do principio do Século XX, tendo nascido em Avaré a 8 de Março de 1906, 
e veio a falecer no Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 1978. 
Danton era filho de um juiz da comarca de Avaré, Doutor Francisco Antenor Jobim, e 
de Joaquina Pinheiro Jobim, na década de 1920 a família fixa-se no Rio de Janeiro, 
tendo exercido o jornalismo em vário jornais, alguns com cariz de intervenção, como 
“A Noite”, “A critica”,  “A Esquerda” e o famoso “A Batalha”. 
 
Danton Jobim chegou a ser Senador de 1971 a 1978, foi ainda diretor do 
Departamento  de Propaganda e Turismo, e Diretor Presidente do conceituado jornal 
“Diário Carioca” tendo introduzido algumas inovações na imprensa brasileira. 
Danton Jobim foi ainda um conceituado professor catedrático de jornalismo da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo 
escrito livros técnicos de jornalismo, sendo ainda hoje uma referência para o estudo 
do Jornalismo no Brasil e no exterior. 
 
O presente livro editado em formato digital, vem trazer a público as poesias, da 
juventude deste grande vulto da cultura brasileira, mostrando já uma escrita excelsa 
de grande qualidade, sensibilidade e cultura, e rendi-me sobremaneira a este homem 
e à sua obra. 
 
Os textos poéticos selecionados por Luís Jobim (neto do autor) foram mantidos na 
integra, respeitando a ordem e o modo como foram escritos, tendo no entanto sido 
utilizada a ortografia vigente, resta ao leitor(a) deliciar-se com uma escrita que 
remonta a quase um século, perpetuando no tempo as ideias, os sentimentos e a 
alma que os versos encerram. 
 
Filipe de Freitas Leal. 
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Iº – Felicidade 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Cada ilusão, é como uma esperança 
De um bem que tarda, e afinal se alcança, 

De um bem que um dia há de, afinal, chegar, 
Enquanto este não chega e dura aquela, 

Goza-se mais com ela, 
Do que com o próprio bem se há de gozar” 

 
(Raymundo Correia) 

 
 
I 
 
Era noite … eu me lembro, 
Era noite sensual das luas de setembro 
Frei Silêncio da Terra, estático, contrito, 
As estrelas azuis por castiçais 
Por missal o infinito, 
Reza a minha pagã das noites tropicais. 
Uma noite eu sonhei que pela estrada aberta, 
Entre o verde langor de uma praça deserta, 
Seguíamos a sós. 
Os lírios galhofeiros riam-se de nós, 
Nos canteiros em flor, 
Abriam-se sorrindo as papoilas do amor. 
Do céu de opala, as estrelinhas boas 
Contêm cintilações de luz elétrica, 
Na azulecência triangular simétrica 
Da superfície mansa das lagoas 
E eu te dizia de mansinho: 
“Vê como é belo, amor, esse caminho!” 
E suspirando lívida e arquejante: 
“Sim é belo, mas fica tão distante 
O bem que nós buscamos!” 
Eu respondia: Espera! Tem confiança … 
Uma árvore então falou-me assim: “Meus ramos 
Penduram-se por fim! Partiu-se-me a esperança, 
Foram-se as ilusões, perdeu-se a crença! … 
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O que vós procurais é apenas a descrença! 
Também acreditei num sonho (que saudade!) 
Também acreditei no amor – felicidade … 
E hoje, sem coração, sem fé, desiludida 
E morta para o mundo! 
É preciso sonhar para viver. A vida 
É o sonho de um minuto, a glória de um segundo, 
Depois… das ilusões, um funeral medonho! 
E acrescentou-me, triste: 
“Se há quem viva feliz dentro de um sonho, 
É que a felicidade não existe!…” 
 
S. Paulo – 921. 
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II 
 
Lembras? Desabrochara, puro como um lírio, 
O nosso amor. Rugia o Carnaval. 
Corria a noite deliciosa do delírio, 
A noite longa e voluptuosa, da loucura, 
Lúbrica e sensual… 
Rolara pelo ar, a gargalhada impura 
Dos foliões a cantar. 
Seguíamos a sós, na noite imensa e fria, 
Sob a chuva de prata do luar. 
E o mundo louco, no entretanto não sabia 
Ao ver-nos nesse splum 
Que o nosso carnaval de amor se resumia,  
A um canto de jardim. 
 
 
S. Paulo – 921. 
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2º – Wirma 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
Não direi por certo, um Ângelo ou Carrara, 
Nem obra de cinzel de mestres, feito para 
A benta perfeição do mármore ou granito 
Dessa graça sutil, a graça delicada, 
De um biscuit de Paris. 
No veludo marron dos teus olhos de fada 
Há uma alma feliz 
- Agua lustral e pura a transbordar 
Docemente da ânfora do olhar… 
E que olhar! Duas gemas fulgurando, 
Diamantes do tempo da conquista, 
Das minas encastoadas, cintilando 
Em meio a umas olheiras de ametista, 
És um tipo ideal, romântico, nervoso 
Lírico e gracioso. 
Cabelos de um castanho carregado, 
Um nariz impecável, afilado, 
Boca feita a cinzel, 
Lábios vermelhos feitos para o mel, 
Um beijo sensual, um beijo prolongado, 
Beijo próprio de Apolo ou de Afrodite. 
No entretanto acredita. 
Por esse Deus de luz, que há dentro do teu olhar, 
Quero fitar-te assim no meu sonho, os giolhos 
Postos em terra humildemente, 
Que o meu corpo não toque o teu corpo inocente, 
Pode haver no teu peito o gelo sepulcral 
Uma alma deserta 
- Uma prisão aberta 
Para o meu sonho e para o meu ideal. 
Oh, deixa-me a ilusão para sonhar-te 
Pura e perfeita (oh meus fatais desejos!) 
Que unido a ti eu temo estrangular-te 
Turbilhão de abraços e de beijos. 

 
 

S. Paulo – 921. 
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3º – Ontem na Igreja 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV 
 
Ontem na Igreja quando murmuravas, 
A tua prece, suplice ao Senhor, 
Tanta felicidade me auguravas, 
Tanta felicidade o nosso amor, 
Rogando a Deus que a aurifulgente messe, 
De bênçãos espargisse sobre nós, 
E de tão fervorosa a tua prece, 
Tinham tanta insistência os rogos teus, 
Que atentamente ouvindo a tua voz, 
Eu a custo contive o meu desejo 
Tive vontade de te dar um beijo 
E tive medo de não crer em Deus. 
 
 
S. Paulo – 921. 
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4º – Rimas à Lua 
 
 
 
 
 
 

 
 
V 
 
Nave sem mastro, 
Sem leme, à toa, derramado luz, 
Alma de jaspe, branca de alabastro, 
Como a montanha que envolveu Jesus! 
No oceano sem fim , mas sem tormento, 
Do firmamento azul, pálida e lenta, 
Quando apareces, lânguida, boiando, 
Tenho a impressão de que ela vem chegar. 
E sinto mesmo a sua mão tão fria, 
A sua mão de gelo. 
Alisando-me as ondas do cabelo, 
Agonizando o dia, 
Quando as trevas invadem sorrateiras, 
As cumeadas azuis das cordilheiras, 
Eu me ponho a esperar-te ansiosamente, 
E quando me surges lívida, indolente 
Singrando o azul opalescente, 
Diana de neve, eu te prefiro, oh bela, 
Eu te prefiro à sedutora estrela. 
Não porque sejas a estrela linda, 
Mas porque sinto a chama doce e infinda, 
Que espalhas d’amplidão. 
Envolta em tua luz nostálgica e divina, 
- O reflexo de uma alma pura e alabastrina, 
Feita de amor e de perdão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

VI 
 
Madrugada horas mortas, 
Dir-se-ia, que Deus abriu todas as portas, 
Do seu celeiro de ouro 
E espalhou pelo azul todo imenso tesouro 
Áureo trigo de luz que o infinito contém, 
Por sobre a serra além, 
Como uma placa de metal polida, 
Colocou-te oh luar, sonâmbulo e dorido 
Desgosto. 
Fora o manto dos céus gloriosamente aberto, 
Numa austera atitude, 
Sinceramente rude, 
Dir-se-ia me abrigar de algum génio atrevido, 
Que andasse a batalhar no espaço indefinido, 
Um gigante infernal tantálico, medonho, 
Combatendo Jeováh no próprio firmamento, 
Eram negras missões de algum bodego sonho, 
N’um momento surgindo, a luzir, n’um momento, 
Avistei-te, entretanto. 
Tu estavas tão bela, e tão alva e foi tanto 
O mágico poder do teu clarão 
Que eu parece-me ver a sua imagem. 
Satânica e selvagem 
E sinto que ela, vem num gesto de perdão, 
Ela que me suaviza os áridos desertos. 
Da imensa mágoa em que me prendo e enleio, 
Braços abertos. 

 
 

S. Paulo – 921. 



 13 

5º – A Sombra que eu amei 
 
 
 
 
 

 
 
VII 
 
A noite avança. A cordilheira dorme. 
Longe o duro perfil de uma montanha, eis. 
É como um braço imenso invectivando, 
Minha mente revive o passado. Relembro 
Sob o pálido véu. 
Delicioso e leve. 
De um apático clarão de um luar cor de  
De agosto ou de setembro, 
Pela quieta alameda do meu sonho, 
Caminho intermino e tristonho. 
Romântica e febril de etérea palidez, 
Passa uma sombra estreita e sagaz, 
No meu  horto interior, 
Por entre a languidez 
Da gesticulação grácil e voluptuosa 
Dos amores em flor. 
 
   * 
*     * 
   * 
 
A noite descer, a natureza dorme. 
E dorme a cordilheira – um mastodonte informe 
Que Deus petrificou. 
E foi então, 
E foi assim que ela passou, 
Que ela cortou veloz, o meu caminho 
- A avenida da dor, onde eu passo sozinho, 
Sem luz no coração. 
E minh’alma seguiu aquele olhar costeiro, 
Da sombra que passou 
- O divino clarão de um crepúsculo estranho. 
E eu fui neste momento o homem que estreitam 
Sonho e peito de fogo a sombra que ele amou. 
 
 
S. Paulo – 921. 
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6 – Sol-Pôr 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Para o J. Ayres) 
 

 
Rugia longamente a gargalhada louca 

Dos ventos pelo ar, 
Sinistros a bailar… 
Como um longo lamento, 

Andava pelo espaço a voz, perdida e rouca 
Dos sinos de São Bento. 
 
                * 
      *     * 
                * 

 
Nossa alma é tal e qual uma tarde cinzenta, 
E o nosso coração é um campanário 

Solene, solitário, 
Onde ecoa, gemendo a voz pesada e lenta 

Dos sinos lúgubres da dor, 
Chamando-nos ao culto da verdade, 
Para o Archangelus triste da saudade, 
Para o rito pagão do nosso amor … 
 
S. Paulo – 921. 
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7 – Ermidas 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Lá nos altos montes sem trigais, nem vinhas, 
Sem o bafo impuro que dos homens vem, 
É que a Mãe de Cristo com as andorinhas, 
E as estrelas de ouro mesmo ali vizinhas, 

Num casebre térreo se acomoda bem!” 
 

(G. Junqueiro) 
 

 
VIII 
 
Brancas ermida, 
Alvas de neve à beira mar, fagueiras, 
Sombras de virgens, cândidas, erguidas 
Pelas grimpas azuis das cordilheiras! … 
Quanta pureza traduzis no aspecto 
Sempre risonho, sempre satisfeito! 
Vós me lembrais nessa atitude, assim 
Almas de noivos. 
Que ficassem noivando além por entre os (…) 
Um noivado sem fim… 
Ao ver-vos alvacentas, 
Quando a lua e as estrelas abrem, sonâmbulas 
As pálpebras de ouro 
E o silêncio é cortado apenas pelo estouro 
Dos vagalhões do mar. 
Satânico e revolto, forçando a chicotear 
E a cuspir sacrílego ao luar 
Boémio, lívido e lento; 
Neste momento, 
Eu vos fitando além, alvadias e puras. 
Duvido no dizer das santas escrituras 
Pois a Virgem Maria, 
Ao batizar Jesus, 
Bem certamente nos preferiria 
E o nosso santo cura 
Ao Templo dos hebreus, àquela casa escura 
De portas colossais e pilastras sombrias, 
Onde pontificara o velho Zacarias, 
Quem me dera 
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Ser a erva rasteira, ou ser o musgo e a hera, 
Que pelos nossos paredões se perde, 
Para abraçar-vos nesse abraço verde… 
Leio em vossa atitude, 
A alma simples e chã de uma campónia rude 
É, ao plangente gemer dessas vossas garridas 
Eu acredito facilmente então, 
Eu creio, oh minhas pálidas ermidas, 
Que as ermidas também têm alma e coração. 
 
S. Paulo – 921. 
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8 – Cavaleiro Triste 
 
 
 
 
 

 
 
IX 
 
Cinco horas da tarde, … foram cinco 
Punhaladas em nosso coração! 
Na tarde de ambos, sob um céu de zinco. 
Foi que eu parti para a desilusão. 
O meu corcel era o tormento. 
Quis esquece-la, e desde então meu Deus, 
Na tarde roxa do meu pensamento 
Há sempre um lenço a me dizer adeus. 
Foi à tardinha sob o sol magoado … 
Chegou-se um dai o cavaleiro ousado. 
Embriagado do fulgor tamanho 
Que cintilava nesse olhar castanho, 
Como se fosse uma constelação, 
Eu lhe dissera bem baixinho, És minha, 
Serás cativa de um amor, rainha 
Do reino de ouro do meu coração, 
E essa imagem subtil, de porcelana 
No broquel do meu peito, ainda persiste, 
N’um sonho de fumaça, soberana 
Do coração do Cavaleiro Triste. 
Por fim, o mundo! Cinco horas, cinco 
Punhaladas em nosso coração! 
Na tarde de ambos sob um céu de zinco, 
Ela ficou para a desilusão. 
Depois, um braço ante o porvir tremeu … 
E, Cavaleiro sob o céu de zinco 
Da tarde de ambos, desapareceu. 
 
Rio – 922. 
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9 – O Poema da Ausência 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
Porque condenas, pois, que eu beije 
A tua boca de coral? 
Existe então quem não deseje? 
E o meu desejo é tão banal! 
 
Deixa que eu beije o teu cabelo 
Castanho-escuro, solto no ar, 
E a tua mão fria de gelo, 
Clara morena, a me abençoar. 
 
Ao menos deixa que eu te beije, 
Todo esse corpo escultural! 
Existe então quem não deseje? 
E o meu desejo é tão banal! 
 
Rio – 922. 
 
 
 
 
________________ 
 
XI 
 
(…)
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XII 
 
Noite negra, a rolar no espaço indefinido,  
O mar é triste como um gemido, 
Esparze pelos céus a sua luz bizarra, 
Doce como um perdão. 
O luar transparente uma asa de cigarra, 
O farrapo fatal de uma desilusão. 
Indiferentemente fito, a esmo 
O Espaço. Sinto em mim palpitar um desejo. 
Um sorriso um olhar, a poesia de um beijo 
Despertam no meu sonho a cantar em mim mesmo, 
- É a lânguida sonata. 
Da saudade que aguenta, e da ausência que mata, 
A saudade! A saudade! Uma ilusão perdida 
Ressuscitando em nós, a reviver a vida 
Crepúsculos … Verão … Tua janela aberta 
Dando um pouco de luz à minha alma deserta. 
Depois … a realidade. A hora da partida! 
Foi tão breve e tão triste o adeus da despedida, 
A minha alma, voado aos teus braços fatais, 
Uma lágrima, um gesto, um beijo e … nada mais 
A ausência, a negra ausência. É a triste realidade 
Na penumbra augural e doce da saudade! 
………………………………………………………………………. 
Meia-noite. Estou só. A treva, um negro mocho, 
Abre as asas em torva languidez. 
E eu relembro, chorando aquele dia roxo, 
Em que eu te vi pela primeira vez. 
A noite preguiçosa continua. 
Vagabunda e sonâmbula flutua, 
E esparze pelos céus a sua luz bizarra, 
Doce como um perdão, 
O luar transparente, uma asa de cigarra, 
O farrapo fatal de uma desilusão. 
 
Rio – 922. 
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10 – O Poema da Insónia 
 
 
 
 
 

 
 
XIII 
 
A noite é um trapo de veludo. 
A praça verde dorme. 
Solene, além, no campanário mudo, 
A voz de bronze de um relógio enorme, 
Em badaladas lânguidas, sonoras, 
Soluça a marcha fúnebre das horas. 
Libélula de luz, na altura, amarelaça 
Volita a lua, 
Nevoenta como as lâmpadas da rua. 
E dorme a velha praça. 
Minh’alma sonha e sisma aqui somente. 
Sonho e sismo fitando longamente 
O rosário das lâmpadas eletricas. 
O pesadelo negro estende as asas tétricas, 
Sobre o meu sonho azul – meus ideais 
Chora dentro de mim uma voz – nunca mais! 
E esta voz, esta voz é uma adaga assassina, 
A abater, dentro em mim, a esperança divina. 
Passa o vento gemendo e quando passa, 
Eu sonho que é o teu vulto de fumaça, 
Que vem sedento para o amor, profundo. 
 
(…) 
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11 – Poeta! 
 
 
 
 
 

 
A F. Barreto Sobrinho 

 
 
 
 
Oh tu, que galgas célere, cantando, 
Os altos picos da celebridade! 
Nas asas foscas do teu verde bando, 
Levas a sede da imortalidade! 
 
E cada rima que tu vais vazando, 
É um canto novo, um grito de ansiedade, 
Ante o infinito do porvir, vibrando 
No rumo imensamente louco da precocidade! 
 
Porém cautela, contra esta ambição, que tenta! 
Modera a marcha em busca do porvir. 
Se rolas algum dia na tormenta. 
 
Quando o teu sonho de ouro se esvaiu, 
Cada escarpa galgada representa, 
Mais uma escarpa para te ferir. 
 
Rio – 922. 

 
 
__________ 
 
 
XIV a XVIIII 
 

(…)
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12 – Cair das Folhas 
 
 
 
 
 

 
 
XIX 
 
Sinos ao longe. Tarde … Primavera 
Árvores hirtas, mortas no sol-pôr 
Dentro de mim, com asas de quimera, 
Cansam recordações de um velho amor, 
Mas em breve a ilusão, lenta se esfuma, 
Caem mortas as folhas, uma a uma, 
Sobre o meu sacho azul, é encantador. 
 
Prende-me o sonho com seus braços de hera, 
A sombra negra da desilusão. 
Sinos ao longe. Tarde … Primavera. 
Cair das folhas. Que recordação! 
 
Rio – 922. 
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13 – Cair das Folhas 
 
 
 
 
 

 
 
XIX 
 

“Taça repleta – O amor no mais profundo intimo, 
Esconde a jóia da verdade, 

Só depois de vazio mostra o fundo, 
Só depois de embriagar a mocidade.” 

 
(G. Almeida) 

 
 
 
Rio – 4 -1922 
 
Noite de Inverno, eu penso nela, 
Na paisagem lá fora, há traços sumbolistas,1 
O luar, através dos vidros da janela, 
Rabisca pelo chão desenhos futuristas. 
Gosto mais do silêncio. Odeio a rua. 
Suavíssima a lua, 
No crepe azul escuro do céu pesado e rude, 
É leve e branca como o meu desejo, 
Com a vaga atitude, 
De uma boca que se abre para dar um beijo, 
Esta boca de neve a estender pelo espaço 
O nosso beijo de luz, e num anseio e um cansaço, 
Para mim se assemelha a seu lábio de louca, 
Deixando na distância o fel da minha boca, 
E eu busco uma ilusão ou procuro um remédio, 
Que esboroe esta dor, que extermine o meu tédio. 
Busco um olhar, busco uma crença, 
Uma suave ilusão que me possa valer, 
Que me possa arrancar da tempestade intensa 
Estourando em meu peito a imprecar, a gemer, 
A lua continua o seu giro a sonhar, 
E uma pergunta uma resposta, paira no ar: 
“Porque deixaste Oh Deus, que essa desconhecida 
Naquela tarde de ouro, entrasse em minha vida?” 

                                                
1 Sumbolista, relativo a “sumbula” nome de três árvores africanas, nome dado pelos antigos escravos a arvores 
nativas do Brasil.  
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Antes eu fosse cego, antes eu fosse louco! 
Sim, eu bem trocaria a razão por tão pouco! 
Ah, feliz, um feliz de quem pode dizer: 
“Eu nasci para amar e amo para morrer” 
E eu que avaro, guardei o conselho de amigo: 
Pensa primeiro em ti, depois pensa no amor. 
O amor é aquele capitoso vinho antigo; 
- Só depois de sorvido é que mostra o travor. 
 
Danton Pinheiro Jobim 
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14 – Indiferente 
 
 
 
 
 

 
 
Alma fria e sem luz, alma pura e lustral! 
Coração sem amor, coração sem pecado. 
Lindo calmo e feliz, sereno e enclausurado 
Na tua indiferença e no teu ideal! 
 
Indiferente a tudo, a mim despreocupado 
Nem desejas, sequer mais do que o natural! 
E eu condeno no entanto o teu sonho dourado, 
Eu maldigo, eu maldigo o teu sonho fatal! 
 
Teu desejo é viver nessa mediocridade 
Na beatitude vã da impotência e da calma 
Aboninado a luta e amando a soledade. 
 
E assim vais, e assim vais, sem almejar a palma 
Da vitória, do amor, da crença ou da verdade 
Homem sem fé, sem Deus,  sem coração, sem alma 
 
Rio – 922. Danton Pinheiro Jobim 
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