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P

or que rir é o melhor
remédio? Com certeza
não é pelo fato de
produzirmos mais endorfinas,
promovemos melhorias no
nosso sistema circulatório ou
outro motivo científico.
Nietszche é quem melhor
respondeu a essa questão.
Ao nos falar do espírito de
gravidade, “a causa pela qual
todas as coisas caem”,o filósofo
nos diz: “não é com a ira que se
mata, mas com o riso. Eia, pois,
vamos matar o espírito de
gravidade!”.

Edição nº 16

Espírito que nos faz
acreditar que para tudo existe um
método já previamente
estabelecido; que tudo deve ser
sério, profundo, solene. Método,
solenidade e profundidade que
devem regular a nossa relação
com a vida. Ah, mas qual o quê?

Em relação a esse espírito,
só nos resta rir. Pois, onde já se
viu tamanha solenidade com a
vida?
Mesmo nos aplicando
metodicamente a aprender a
dançar, quantas vezes já não
perdemos o compasso porque,
de fato, dançar é arriscar-se, é
expor-se “é fazer, é um faz,
nunca um fez”.
E quem ao jogar futebol ou
estudar filosofia já não se
deparou com o fato de que não
existe nada certo e seguro
(mesmo nos valendo de métodos
e de regras) seja no jogo do
pensar, seja numa partida de
várzea – daí nada mais risível
do que imaginarmos os
filósofos “jogando uma
pelada”.
É preciso matar essa
falsa ilusão de que existe um
modo único de ser e viver, é
preciso assumir tudo o que
existe de inesperado e
gratuito na vida. É preciso
assumir no riso e pelo riso,
que ser manco, coxo ... ou
gauche na vida é “preferir as
linhas tortas como Deus” .
É preciso assumir o que
existe de Quixote em nossa
alma. É preciso salvar
donzelas (mesmo que elas
sejam apenas guardadoras de
porcos), dar cambalhotas,
aventurar-se contra moinhos de
ventos. É preciso expor-se ao
riso e ao risível.
O riso é o melhor remédio
porque ele nos lembra da nossa
condição de continuamente
“afinar e desafinar” pela vida
afora.

Thamara Souza Custódio
Bolsista do Grupo PET-Filosofia da UFSJ

Olá pessoal!
Aqui estou eu, o Grande
Hermes, nesta edição do
nosso amigo Epimeteu,
totalmente humorística.
Preciso confessar uma coisa a
vocês: meu humor não anda
bem. Aliás, ando meio
deprimido desde que
Dagmar saiu daqui do meu
lado. Ela sim tinha um grande
humor e muita disposição de
namoradeira na janela,
conforme os costumes sãojoanenses. Oh, vida cruel!
Já começo dizendo que
este segundo semestre foi
tenso. Muitos trabalhos,
provas, e eleições nada
tranquilas que tiraram nosso
sono e nos deixaram cada vez
mais agitados.
Como nem tudo se
resume a contratempos,
tivemos a XIII Semana de
Filosofia da UFSJ, neste ano
com novidades. Houve
conferências, mesas
redondas, apresentação de
comunicações e minicursos.
Professores renomados
como Dr. Gilvan Fogel
(UFRJ) e Dr. João Teixeira
(UFSCAR) deram as caras
por aqui, fizeram sucesso e
deixaram toda a comunidade
acadêmica com o humor em
alta. A semana foi um
sucesso, e foi encerrada com

chave-de-ouro num
coquetel.
Por falar em semana
acadêmica, o pessoal da
extensão e da iniciação
científica passou aperto
com seus prazos de entrega
de trabalho para o SIC e a
SEMEX. Isso porque em
outubro a UFSJ promoveu
mais uma edição do
Congresso de Produção
Científica.
Por fim eu, o mais
humano de todos os deuses,
gostaria de falar sobre a
agitação do período
eleitoral, que parecia não
acabar nunca.
Lá do Olimpo todos os
deuses sentiram a energia
tensa que rondou o país. A
mensagem que eles
trouxeram foi: calma! Basta
ter discernimento que tudo
dá certo e todos ficam
satisfeitos. E não é que deu
certo?
Com essa mensagem
me despeço desta edição e
peço desculpas pelo meu
humor triste e nostálgico
com a falta da minha amiga
Dagmar. Vou bater um papo
com Cronos. Talvez ele me
ajude, pois dizem por ai que
só o tempo apaga as dores e
as feridas...
Até a próxima!

Mensageiro dos deuses, preside os tratados tanto públicos quanto
privados, fomenta o comércio, protege as estradas contra os ladrões
e ampara os viajantes do mundo todo.

Tutora e Editora: Prof.Dra.Glória Maria Ferreira Ribeiro
Coordenação, diagramação e revisão: Mariane Carla Fonseca
Ilustração e arte final: Isabela Kristina Mesquita e Prof. Dra.Glória Maria Ferreira Ribeiro
Edição de Textos: Alison Oliveira, Bruna Dutra, Carlos Arthur Pereira, Danilo Henrique, Prof. Dra.Glória Maria
Ferreira Ribeiro, Kátia Cristina, Leandro Santos, Lukas Chaves, Marcelo Henrique Trindade, Sabrina
Gava,Shênia Giarola, Thamara Custódio, Valéria Nascimento,
Colaboradores: Prof. Dr.José Antônio Oliveira de Resende.
A totalidade do projeto é resultado de trabalho conjunto e coordenado. Trata-se de uma junção de idéias
criteriosamente discutidas, reconstruídas e aplicadas durante reuniões semanais no segundo semestre de
2010.
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Segundo Empédocles (séc.
V a.C), “na palavra terra, vemos
a terra; na palavra água, vemos a
água; na palavra fogo, vemos o
fogo; na palavra amor, vemos o
amor, na palavra ódio, vemos o
nefando ódio”.
Com essa propriedade da
linguagem, a de no momento da
fala das palavras percebermos a
relação entre nós e
a realidade,
podemos nos
questionar o que
vem a ser quando
evocamos a
palavra humor.
S e r i a
disposição de
e s p í r i t o ? Ve i a
cômica? Ironia
delicada? Ou todas essas
características reunidas?
É certo que damos formas à
realidade através de falas e
discursos diversos. Pois essas
são maneiras de concretizar
nossas relações com o mundo
que nos constitui.
Por isso, ao falar humor,
imediatamente – como com
outra palavra qualquer – algo se
torna real em nós. Se torna real
porque, como poetas, a todo

Bruna Dutra
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ

instante expressamos nossas
impressões e sentimentos,
concretizamos nossos mais
belos encontros e desencontros.
Concretizamos com nosso
humor, às vezes negro, a nossa
própria “disposição de espírito”
para com o mundo.
Mas o que caracteriza tal
disposição? Podemos dizer que
disposição é disporse para algo. Isto é,
abrir-se, ser
radicalmente
afetado pelo bom,
pelo mal, pelo
negro, pelo irônico
humor.
Abertura,
disposição de
espírito, é a própria
capacidade de com o pronunciar
das palavras fazer, deixar
nascer, vir a ser o que se pode, o
que se deve o que se revela e se
esconde a todo momento.
Portanto, o mais fantástico
no humor não é se ele está
“bom” ou “mal”. É ter a certeza
que ele muda. É concretizar que
ele sempre de novo pode recriar,
reencontrar a realidade e através
dela fazer desabrochar as mais
belas disposições.

Praça principal; assembléia do povo na praça pública; mercado;
fórum (na antiga Grécia).
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Bom, pessoal...
Venho aqui diretamente
do Olimpo para fazer um
pronunciamento
IMPORTANTE: nosso
amigo Epimeteu, resolveu
colocar a mão no bolso e
mudar um pouco, passar
por umas “plásticas”. Tá
todo diferente. Viram só?
Então... Com isso, venho
anunciar a minha vinda!...
UMA COLUNA NOVA,
assinada por mim,
NEREU!
Tudo bem que o Hermes
vai continuar se
lamentando com a falta da
Dagmar, mas não posso
fazer nada!
Muitos filósofos não
dizem que as coisas sempre
mudam? Que a água que
passa pelo rio nunca é a
mesma? Pois com esse
jornal as coisas não seriam
diferentes.
Como esta é a minha
primeira vez aqui, vou ser
bem discreto, mas não
contem com isso sempre.
Vocês vão se surpreender
comigo a cada edição.
Prometo novidades sempre.
Uma vez que tenho que

ser discreto nesta edição
de início, gostaria
somente de fazer um
convite: na próxima
edição eu realizarei um
concurso de epitáfios!
Mas tenho certeza de que
muitos de vocês irão se
perguntar: COMO
ASSIM... EPITÁFIOS?

ISSO MESMO!
Como o tema do
próximo Epimeteu será
“Morte”, nada melhor do
que entrarmos no clima...
Mesmo quem ainda
não morreu pode ganhar
um! Podem caprichar,
afinal não censuraremos
NADA!
O melhor epitáfio
escolhido pelo Grupo
P E T- F i l o s o f i a s e r á
premiado! Então fiquem
atentos...Enviem seus
epitáfios para o email
jornalepimeteu@yahoo.c
om.br durante o primeiro
semestre de 2011.
E quando vocês
menos esperarem, a morte
baterá à sua porta.. Ops!
Morte não! O resultado!

Referência a Nereu, deus marinho conhecido por suas virtudes de
sabedoria. Era capaz de realizar profecias e mudar de forma
quando conveniente. Esta coluna também promete ser mutante.

Prof.Dr.José Antônio Oliveira de Resende
Professor do Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ
O humor é uma coisa
engraçada. Essa frase não é tão
óbvia assim. Humor não é pra
fazer rir. É rir pra fazer pensar. O
humor que não leva ao
pensamento crítico descamba
para a palhaçada.
Ontem me contaram uma
piada que, de tão boba, me levou
às lágrimas de tanto rir. Depois
passou. Não aprendi nada com o
que me contaram. Apenas fiquei
conhecendo uma piada nova.
Tem vezes que me param na
rua para comentar alguma
crônica que escrevi. Tem gente
que me fala que morreu de rir,
que nunca deu tanta gargalhada
quando leu o meu texto... Eu
agradeço e vou embora com
aquela impressão de que levo
uma bola vermelha na ponta do
nariz. Há outros: vêm até mim e
me dizem que riram e que
conversaram muito sobre o que
leram e sobre o que riram. Aí eu
começo a acreditar que a minha
crônica está fazendo humor.
Está vendo como o humor é
uma coisa engraçada? Ele faz
rir, mas quando alguém vem me
dizer que apenas riu, o humor
perde a graça. A graça do humor
é a desgraça alheia e a desgraça
de mim mesmo. Se não tiver
alguém que se dê mal, então
também não tem humor. Não é
humor negro, pois humor não
tem cor. Humor é humor, não
importa a desgraça de quem.
Com essa onda oportunista
do politicamente correto, o
humor vem sendo amordaçado
por uma censura que processa
qualquer coisa. Rir está se
tornando uma coisa meio
arriscada. Quer dizer, rir sempre
foi arriscado. Rir pode. O que é
perigoso é ficar racionalizando
o que causou o riso.
Rir do tropeção de alguém...
rir porque o outro caiu na
piscina... rir porque o cara é

gago... rir porque o magro
dorme com pijama de uma
listra só... rir porque o poder
em qualquer lugar ainda se
escreve com ph... rir porque a
mulher é de um jeito e o
homem é de outro... Isso é
aceitar que a humanidade,
apesar de seus momentos de
nobreza, também traz em si
desgraças comuns. E quando
essas desgraças passam a ser
vistas no prisma do humor, o
riso é a alegria de saber que
somos todos nivelados pela
mesma fragilidade... esse riso
é a alegria de saber que a
vaidade é a burrice fantasiada
de pavão. E rimos. E
pensamos. E podemos mudar.
Uma sociedade sem humor
é um aglomerado de pessoas
azedas e sem perspectivas de
vida, com uma fidelidade
canina à única versão das
coisas do mundo, perdidas na
viseira do automatismo das
bocas que não sabem rir e dos
cérebros que não sabem fazer
diferente.
No velório, as pessoas
deviam rir. Todo mundo
caindo na gargalhada. A morte
é a desgraça maior e final. O
cara vive, ama, ri, chora,
sonha, realiza, vai, volta,
constrói, produz, inventa... e
acaba deitado e duro, pra
nunca mais acordar. E ainda é
atirado pra baixo da terra. Tem
uns que são queimados.
Como dizia o Bob Marley:
“A vida é uma aventura da
qual jamais sairemos vivos.”
Isso é humor fino, pois nos
faz rir e pensar. Até mesmo
viver numa perspectiva
mais humilde e mais
inteligente. O humor é
engraçado. Tão
engraçado que a
seriedade cai no risível e
quem ri cai na seriedade.

A coluna é uma homenagem ao caráter claudicante de
Hefestos, um dos motivos do riso dos deuses. Claudicar (do latim
claudicare): não ter firmeza nos pés; manquejar; capengar.
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Carlos Arthur
Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ

“Excesso de tristeza ri.
Excesso de alegria chora”.
(Willian Blake)

VI
Para alguns, chorar é sofrer.
Para muitos, é fazer sofrer;

IX

VII

“... lágrimas são signos e não
expressões” (Barthes). Tentar
verter signos em signos,
lágrimas em palavras - falar
do choro (como de tudo) é
fazer metáforas;

Algumas verdades ainda não
ditas sobre as lágrimas:

I
As lágrimas são um idioma
do humor;

II
“Os homens não choram”:
tolice inventada pelas mães
na esperança vã de passarem
menos vergonha com os
filhos todos sabem que os
meninos são mais birrentos;

Lágrimas não têm
significados, mas se prestam
a eles;

VIII
O pranto é, no geral, sinal
de conforto e alívio - a
verdadeira angústia é
muda;

X
[Falta um aforismo não
pensado; mas isso é assunto de
outras lágrimas...]

Chorar é contar uma história
convincente uma lágrima
basta para que eu mesmo
acredite na realidade de meu
sentimento;

Observando hipócritas
Disfarçados, rondando ao
redor...
Amigos presos
Amigos sumindo assim
Pra nunca mais
Tais recordações
Retratos do mal em si
Melhor é deixar prá trás...
Não, não chore mais

Observando estrelas
Junto à fogueirinha de
papel...
Quentar o frio
Requentar o pão
E comer com você
Os pés, de manhã, pisar o
chão

IV
Ver alguém chorar incomoda
porque é impudico - como?
Ele não tem vergonha de se
mostrar assim? - mas como
tudo que nega a vergonha
atrai nossa atenção...

Eu sei a barra de viver...
Mas, se Deus quiser
Tudo, tudo, tudo vai dar
pé
Tudo, tudo, tudo vai
dar pé

V
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No woman, no cry
Bem que eu me lembro
Da gente sentado ali
Na grama do aterro,
Sob o sol

Bem que eu me lembro
Da gente sentava ali
Na grama do aterro, sob o
céu

III

O olhar atento pode achar o
luar à luz do dia ou a
lágrima rolando no vinco de
um sorriso;

Não chores mais
(No woman, no cry)
Gilberto Gil

Lugar de bagunça. Depósito de coisas velhas. Lugar de tumulto ou de
desordem, confusão, miscelânea, mistifório.

No woman, no cry
No woman, no cry
Uh! Uh! Uh!...
Não, não chore mais
Menina não chore
assim!
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Sabrina da Silva Gava e Alison Ferreira Oliveira
Bolsista do PET - Filosofia da UFSJ
The philosophers soccer
match (em tradução livre, O
futebol dos filósofos) foi um
vídeo produzido pelo grupo
britânico Monty Phyton cujas
séries caricatas inspiraram os
programas brasileiros TV
Pirata (famoso no final dos
anos 80) e Casseta e Planeta.
Ao representar uma partida
de futebol ocorrida nas
Olimpíadas de Munique em
1972, esse “jogão” entre
filósofos coloca frente a frente
como adversários gregos e
alemães.
Definitivamente,
impossível não assistir a uma
final dessas tendo Confúcio
como árbitro e Santo Agostino
e Santo Tomás de Aquino como
bandeirinhas.
Escalados no time alemão,
tem-se Hegel como capitão,
Leibniz como goleiro. Na zaga
Kant, Hegel, Schopenhauer e
Schelling.
No meio campo,
Beckenbauer o único jogador
de futebol de verdade
e
Jaspers. No ataque, Schlegel,
Wittgenstein, Nietzsche e
Heidegger. Marx, coitado, na
reserva.
Apresentando-se no time
grego o capitão Sócrates, o
goleiro Platão, Heráclito no
meio campo e Aristóteles como
líbero.
Além da inclusão de
Arquimedes, apresentam-se no
notório quadro Epíteto,
Sófocles, Empédocles, Plotino,
Epicuro e Demócrito.
A partida é pura
adrenalina. Adrenalina essa que
paralisa nossos olhos veja o
movimento aceleradamente
lento do jogo. Os filósofos

circulam em campo refletindo
suas brilhantes jogadas
teóricas. Sócrates conversa
com seu daimon na
possibilidade de receber uma
orientação para o jogo. E corre
o primeiro tempo, terminandoo em zero a zero.
Há então uma pausa para

alguns espectadores comentam
que ele não foi escalado titular
por ter sido contra o patrocínio
de empresas no jogo. Outros
ainda salientaram que “era bem
provável que ele tomasse a
bola, apropriando-se dos meios
de produção”.
Mas, verdade seja dita,

um idiota falar de certa luta
livre na qual o vencedor lutará
com ele mesmo. Esse “lutador”
não seria outro senão filósofo...
Logo no segundo tempo,
Nietzsche leva cartão amarelo
o terceiro em quatro jogos,
diga-se de passagem.
Por que será?! Nietzsche,
contra a culpabilidade e a
punição do jogo, discutiu com o
árbitro dizendo que ele não tem
“livre arbítrio”. Mas, Confúcio
ser tachado de ladrão? “Justo”
Confúcio, que buscava o
abrandamento das
penalidades?! Que jogo
incendiário!
Com sua visível boa forma
(cf. os “pneuzinhos”), Marx
permanece no banco. Aliás,

segundo um integrante da
plateia: “Quando estava vendo
imaginei que Marx entraria e,
com uma proposta de tática
inteiramente ligada a uma
práxis, iria contribuir com a
seleção alemã para que
deixassem a especulação
metafísica e transformassem as
relações materiais do jogo,
afinal de contas, 'os filósofos
limitaram-se a interpretar o
mundo de diferentes maneiras
quando o que importa é
modificá-lo!'”.
Mas... que siga o jogo!
Substituindo no segundo tempo
Wittgenstein, o socialista entra
para tentar iluminar o time
alemão. Continua a reflexão em
meio de campo e é nesses

minutos finais que
Arquimedes, contribuindo
com o time grego, grita:
“Eurekaaaaa!”. Ele rompe a
meditação dos adversários, a
concentração da plateia e,
numa ligeira “lufa-lufa”, um
tremendo entusiasmo, cruza
a bola para Sócrates, numa
tabelinha que levou a torcida
grega ao delírio.
Sob olhares dos
espectadores do YouTube vêse que “a torcida alemã,
lamentando-se, discuti o
lance. Hegel argumenta que a
realidade é apenas um
auxiliar apriorístico da ética
não naturalista. Kant
invocando o imperativo
categórico defende que,
ontologicamente, apenas
existe o gol na imaginação e
Marx reclama que estava
impedido!”.
Enfim, um torcedor
manifesta ao fim do jogo:
“Pensei que Schopenhauer
iria brigar com Nietzsche
porque, acreditando na teoria
da concepção pessimista, já
sabia que a Alemanha iria
perder o jogo”.
Mas não, meu caro...
tudo é humor nessa vida.
Poder-se-á imaginar
também que Schopenhauer,
de forma contraditória,
expressou no vestiário a
brilhante frase, animando
seus colegas de
chuteira: “O bom humor
é a única qualidade
divina do homem”.
Com base nisso,
prezados leitores,
vamos rir e caçoar da
vida, pois ela é
inevitavelmente lúdica.
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Danilo Henrique Silva
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ

* Comentário sobre produções artísticas e midiáticas.
O humor pode ser entendido
de diversas formas, uma delas
como disposição do espírito. Ele
se diferencia da sátira e da ironia,
muito embora estas possam
contê-lo em si.
Quando se trata de cinema, o
humor ganha território extenso e
mostra-se terreno fértil. Temos
verdadeiras pérolas do aclamado
diretor Wood Alen, por exemplo.
No entanto, o humor pode ser
explorado sob variadas formas.
Infelizmente a mais comum
em nossos tempos é o besteirol
com piadas óbvias e
gratuitas,tipo de filme em que
não há no mundo maiores
produtores que os americanos.
Poderíamos citar aqui muitos
exemplos, ou não, uma vez que,
confesso, não tenho muita
disposição para assisti-los. Mas
também deve-se lembrar que vez
ou outra surgem verdadeiras
pérolas na terra do Tio Sam. É o
caso de Little Miss Sunshine, no
Brasil Pequena Miss Sunshine
(2006 EUA).
Filme do talentoso diretor
Jonathan Dayton, o longa

revelou-se uma preciosidade,
uma crítica muito bem humorada
ao modus vivendi americano ao
contar a história da família
Hoover, que parte em uma
Kombi velha rumo à Califórnia.
O motivo? Para que a
pequena Olive (Abigail Breslim)
possa participar do famoso
concurso de beleza infantojuvenil Little Miss Sunshine.
Uma família um tanto
desconjuntada formada por
Ricrard (Greg Kinnear), um pai
falido que investiu tudo o que
tinham num programa de autoajuda constituído de nove passos
e que ninguém quer publicar;
Sheryl (Toni Collete), uma mãe
que acredita no poder da
honestidade acima de tudo;
Dwayne (Paul Dano), um
adolescente que lê Nietzsche, fez
voto de silêncio e diz odiar tudo
no mundo; pela pequena Olive,
uma criança que sonha com o
mundo das misses; o pai de
Richard, avó de Olive
interpretado por Alan Arkin, que
foi expulso do asilo por ser
tarado e usar heroína; e pelo

irmão de Sheryl, tio Frank (Steve
Carell), professor especialista
em Proust, desacreditado, gay,
suicida.
A viagem para a Califórnia é
recheada de situações
engraçadas, inesperadas. Quem
poderia imaginar que a Kombi
estragaria no meio da viagem? A
única maneira de continuar a
viagem é empurrando-a para que
ela funcione, no “tranco”.
Quem não morreria de rir ao
ver uma família inteira
empurrando o carro e depois
correndo para entrar no veículo
em movimento?
É que a Kombi não podia
parar... Se parasse, deixaria de
funcionar. E a buzina? Por que
não estragaria se todo o resto já
estava errado? E assim viaja a
família Hoover, rodovia afora,
com a buzina disparada.
Mas nem a polícia impede
que a pequena Olive participe do
Little Miss Sunshine. Enquanto
isso os dramas familiares
comuns a todas as famílias são
revelados de maneira crua e até
mesmo violenta. No fim, a

viagem transforma-se numa
verdadeira odisséia que revela e
transforma cada uma daquelas
pessoas, inclusive a pequena
Olive.
Com tantas identidades
clichês, o filme poderia se tornar
um amontoado de estereótipos.
Mas o talento do diretor e dos
atores transformou o que seriam
receitas prontas em personagens
apresentadas de maneira humana
e real, aproximando-se do
expectador até à identificação.
O filme que rendeu a Alan
Arkin o Oscar de melhor ator
coadjuvante merece ser visto
pela humanidade de suas
personagens, pelas situações
inusitadas do cotidiano e por nos
ensinar a superar obstáculos em
prol de um objetivo. A trilha
sonora é aperitivo a mais nessa
viagem cinematográfica que nos
faz abrir os olhos para a
hipocrisia diária.
Aquele que tiver coragem,
embarque nessa aventura. Ajude
a empurrar os dramas e os
problemas vida afora para que a
viagem possa continuar.
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Avec la nuit dans les
yeux

Com a noite nos
olhos

J'ai vu de la nuit, tout le noir,
Et tout qu'en a été élevé:
Chanson d'amour – mots de trottoirs,
Beaucoup beauté et mauvaisité.

Eu vi da noite todo o negror,
E tudo que dela é criado:
Canções de amor – e de horror,
Tudo que é belo – e malvado

D'hauteur, le ciel voilé,
Subit, se fait pluvoir.
De bas, mains assoifées
Tochent le néant chez moi.

Das alturas, o céu velado,
Derrama uma chuva sem cor
De baixo, um desejo encarnado
Toca o Nada em meu interior

Mais, n'ais pas peur
Chérie; ce que j'ai dit
C'est seul un jeu.

Mas não receie nada
Meu bem, o que disse
É um jogo, mera piada.

Tout que tu as lu
Je vois dans ses yeux:
Noirs comme la nuit.

Tudo o que leste, foi-se
Pr'os teus olhos d'enseada:
Tão negros como a noite.
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