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DESPODENCY [Deixá-la ir, a ave, a quem roubaram]
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VOZ DO OUTONO [Ouve tu, meu cansado coração,]
SEPULTURA ROMÂNTICA [Ali, onde o mar quebra, num cachão]
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QUIA jETERNUS [Não morreste, por mais que o brade à gente] 
NO TURBILHÃO [No meu sonho desfilam as visões,] 
IGNOTUS [Onde te escondes? Eis que em vão clamamos,]
NO CIRCO [Muito longe daqui, nem eu sei quando,]
NIRVANA [Para além do Universo luminoso,]
CONSULTA [Chamei em volta do meu frio leito]
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164 [1091 NA MÃO DE DEUS [Na mão de Deus, na sua mão direita,]
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E quem pode temer? Teme o que um dia 
Por ti, noite de amor, por ti nos desce 
NA PRIMEIRA PÁGINA DO INFERNO DO DANTE 
[Este é o livro das vinganças nobres,]
AO LUAR kQuem anda lá por fora, pela vinha,]

APÊNDICE AOS SONETOS
TRADUÇÕES ALEMÃS
MORGENKLAGE [Vom Berge stiirzt ein Meer von Glanz und Glast:] 
HULDIGUNG [Auf deiner Stirn hat Gottes Hand geruht:]
IDYLLE [Wenn Hand in Hand wir beiden gehn zur Au,]
TRAUM [Im Traum - oft ist ein Traum kein Trug der Nacht - ] 
ERDENGLÚCH [Mir tráumt, icht fahr umirrend ohne Rast,] 
GRABSTÀTTE [Dort wo das Meer sich bricht am Felsenrand]
MEHR LIGHT! [Lieb sei die Nacht dem Prasser, bleich und fahl,]
DER TOD UND DIE LIEBE
[Das schwarze Ross, dess Trab, sobald sich mild]
MEINE SEELE ]Ich sah den Tod leibhaftig vor mir stehn,]
SIND GÕTTER? [Erhebend Arm’ und Blick zum Himmelszelt,]
AN DIE ALLERSELIGSTE JUNGFRAU 
[Im nacht’ gen Traum, unstet und buntgereiht,]
AN DIE NACHT [Nacht, dir gehõrt mein Denken, dir allein,] 
INNERER STURM [Im Traum an mir voriiber ziehn Gesichte,] 
EVOLUTION [Einst war ich Fels und war in alter Welt] 
BETRACHTUNG [Mit offnen Augen traum’ ich hinzugehn] 
LACRIMjE RERUM [O Nacht verschwistert mit Vernunft und Tod,]

TRADUÇÕES ESPANHOLAS
ELOGIO DE LA MUERTE

214 [91a] I [En la hora del reposo lo Inconsciente]
214 [92a] II [Por florestas de suenos cada dia]
213 [93a] III [Yo quien eres no sé; mas no procuro,]
216 [94a] IV [Largo tiempo ignoré (mas ^qué ceguera]
216 [95a] V fcQué nombre darte, austero personaje,]
217 [96al VI [Sólo ei que tiembla ante ei No-ser se asusta]

218 [82a] QUIA ETERNUS [No has muerto, no, por mucho que a la gente]
219 [84a] IGNOTUS [<£)ónde te ocultas cuando a ti clamamos]
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TRADUÇÕES ITALIANAS
SOGNO ORIENTALE ISogno talvolta, ed esser re mi pare]
IDILLIO [Quando soletti, insieme, per la mano,]
MORS AMOR [Donde viene il cavallo dalla fiere]
SOLEMNIA VERBA [Dissi al mio cuor: Considera per quanto]
NELLE MANI Dl DIO [Nelle tue mani il cuore mio, Signore] 
MORS-AMOR [Quel corsiero ch’io sento galoppare]
SOGNO [Sognai - vano il sognar non è talora - ]
LA IDEAIE chi la vide e che fia mai l’Idea,]
IL PALLAZZO DELLA VENTURA [Son io, nei sogni, un cavaliere errante. 
IL PALLAZZO DELLA VENTURA [Per deserti, col sole, a notte oscura,] 
SOGNO [Sognai - né sempre il sogno è vana cosa - ]
PAROLE Dl UN MORTO [Oltre un millenio è già che qui son morto,]
A UN POETA [O tu che dormi, spirito sereno,]
JUSTITIA MATER [Vive nei boschi maestosi il culto]
PIÚ LUCE! [I magri amin Ia notte ed i golosi,]
L’IDEA [Conquista solitário il tuo futuro,]
ANIMA MEA [A me rimpetto eretta in sulle piante]
NOX [Cercan te spesso i miei pensieri ardenti,]
LACRIMjE RERUM [Delia ragion sorella e delia morte,]
ELOGIO DELLA MORTE [Chi teme il Nulla, solo a lui disgusta]

TRADUÇÕES FRANCESAS
244 [7id] MORS-AMOR [Cefauve coursiernoir que japerçois ensonge,]
245 [74bi DIVINE COMÉDIE

[Levant leurs bras meurtris vers les cieux incléments,]

TRADUÇÕES DE OUTRAS POESIAS 
[POESIAS «LÚGUBRES»]

248 [02a] LOS VENCIDOS [Tres caballeros marchan lentamente]
251 [oia] IPRIGIONIERI [Stretti alie ferree grate in lor pallore]
253 [03a] DANS L’OMBRE [La nuit sereine baisse, en effeuillant les roses.]
255 [03b] TRA LE OMBRE [Viene talvolta, e presso me si pone,]
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