
ODE 

 

Amanheceu. 

A manhã florida, risonha, enganadora, 

Cínica, 

Nos convida a viver gozando intensamente; 

Goza: gozado! 

Gozar a vida, gastar a vida, 

Superfluamente fabricar vidas. De que vale isso? 

 

É cedo na manhã do prazer. 

Naquela fábrica, ali ao largo, 

O apito a apitar 

Nos vem chamar, nos alertar 

Pra vida dura e séria que ainda temos à nossa frente. 

 

........................... 

O apito parece saber, mas, 

(malvado), não nos diz; 

 Apenas nos acorda, 

Nos chama 

Nos traz à tona do mar da vida 

E continua a apitar, um apitar assim, 

Um piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........enorme, 

Sem fim. 

 

Apita, apito; apita! 

Apita e vai chamando a mocidade... 



Apitando, vais mostrando a juventude incerta, 

Cambaleante, 

Louca, 

Alucinada, e ávida de prazeres, 

Que no trabalho está a salvação para os seus males 

E que a vida é mais que o gozo supérfluo. 

Nojento, 

Sujo, degradante! 

 

Vem! 

Acorda aquele jovem que dorme no lamaçal do mal 

E da desgraça; 

Abre os seus olhos, 

E  mostra-lhe que a vida é lida, 

Velho amigo. 

Mostra-lhe agora 

Como outrora me mostraste a mim, 

Que a vida é dura 

É esforço, é trabalho, 

E que ele a deve viver sempre assim. 

Apita.... 

Faz dele um homem, apito velho daquela fábrica ao largo; 

E depois eu te peço 

Velho camarada, 

Não pára nunca de apitar, 

Apitar sempre, 

Sempre alertando, 

Sempre mostrando, 



Ensinando sempre 

E sempre guiando todos os moços que ainda virão, 

Enquanto mostras ao mundo, 

Cheio de ricos parasitas, 

Que teu simples apitar, 

Este piiiiiiiiiiiiiiiiiii...... rouquento que cotidianamente 

Espalhas pelos ares, 

Encerram mais sabedoria 

E mais experiência, 

E mais virtudes, que todas as sabedorias 

E todas as experiências 

E todas as virtudes desta nojenta sociedade de 

De antropófagos, 

De homens bichos, 

De racionais irracionais, que até agora, 

Não compreenderam o significado do teu som; 

Não captaram ainda, a tua mensagem, 

Tão curtos são. 

 

 

Salvador, 20 de agostos de 1961 

(Declamado por José Gabriel Castilho Filho, durante sessão solene em 
homenagem ao dia do mestre, a 14.10.61) 

 

 

 


