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O SONETO VITORIOSO 

Em 1893 o jornal A República institufa um concurso de poesia cujo 
tema a ser desenvolvido girava em função de uma flor insetfvora africana que 
ao ser levemente beijada pelo inseto prende, sufoca, estrangula e mata o sedu-
tor. . 

Ao convite de Ivan, através de sua seção 11Notas para todos" acorreram 
sete poetas e todos os sonetos apresentados foram igualmente classificados. 

As composições poéticas foram todas copiadas por uma só e mesma 
pessoa e sem assinaturas; a seguir, entregues a uma Comissão que lançava e 

, 

rubricava seu julgamento na própria cópia. 
Conferidas com os originais, no dia 22 de setembro de 1893 safa o re

sultado final obtendo um soneto o primeiro lugar, quatro sonetos o segundo 
lugar, um o terceiro lugar e um o último lugar. A qual idade técnica impressio
nou a Comissão que declarava: ""A classificaçaõ feita apenas traduz uma leve 

gradação nas belezas e correção dos sonetos apresentados, porquanto em ri-

gor, todos eles podem ser considerados bons". 

Antônio de Castro, o Aurélio Sanhaçu, Sabino Batista, o Satyro Alegre
te, Travla Marions, anagrama de Álvaro Martins, o Polycarpo Estouro e Lopes 
Filho, o Anatólia Gerval, todos membros da Padaria Espiritual, obtiveram o 
segundo I uga r. 

José Maria Vóssio Brígido, o Maga r Jand ira, também padeiro, conse
guiu a terceira classificação. Fernandez Soller, talvez um pseudônimo, ficou 
por último. 

E em primeiro lugar um concorrente que se apresentou com as iniciais 
A. S., o nosso Antônio Sales, cuja poesia relembramos neste momento para 
os nossos leitores: 

"Na terra hostil do negro continente, 

medra uma flor de inebriante cheiro, 

que descerra seu cálice rescendente 

às carlcias do inseto aventureiro. 
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Fascinado, num lmpeto fremente, 

ele beija-lhe o lábio traiçoeiro ... 

E ela estremece àquele beijo ardente, 

no dellquio do espasmo verdadeiro. 

Então a flor mortal contrai-se toda 

na convulsão de uma volúpia doida, 

estrangulando a enamorada presa. 

E ele o sono da morte ilimitado 

fica a dormir no seio perfumado 

dessa Bórgia fatal da Natureza ... '' 

Esse soneto, levemente modificado, seria aproveitado em Trovas do 
Norte com o título de Flor Mortal. 

Desses poetas vencedores, o nosso Antônio Sales seria prefaciador das 
poesias simbolistas de Lopes Filho, intituladas Phantos, primeiro livro edita· 
do sob os auspícios da Padaria Espiritual, em 1893, e dos Versos de Antônio 
de Castro, quarto I ivro lançado pela mesma associação, em julho de 1894. 
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