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Crise Romanesca

Deslumbramentos
Setentrional
Meridional
Ironias do desgosto
Humilhações
Responso
Contrariedades

Naturais

A Débil
Num bairro moderno
Cristalizações
Noites gélidas
Sardenta
Flores velhas
Noite fechada
Manhãs brumosas
Frígida
De verão
O Sentimento dum ocidental
De tarde
Em petiz
Nós
Provincianas

https://pt.wikisource.org/wiki/Deslumbramentos_(Ces%C3%A1rio_Verde)
https://pt.wikisource.org/wiki/Setentrional
https://pt.wikisource.org/wiki/Meridional
https://pt.wikisource.org/wiki/Ironias_do_desgosto
https://pt.wikisource.org/wiki/Humilha%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikisource.org/wiki/Responso
https://pt.wikisource.org/wiki/Contrariedades
https://pt.wikisource.org/wiki/A_D%C3%A9bil
https://pt.wikisource.org/wiki/Num_bairro_moderno
https://pt.wikisource.org/wiki/Cristaliza%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikisource.org/wiki/Noites_g%C3%A9lidas
https://pt.wikisource.org/wiki/Sardenta
https://pt.wikisource.org/wiki/Flores_velhas
https://pt.wikisource.org/wiki/Noite_fechada
https://pt.wikisource.org/wiki/Manh%C3%A3s_brumosas
https://pt.wikisource.org/wiki/Fr%C3%ADgida
https://pt.wikisource.org/wiki/De_ver%C3%A3o
https://pt.wikisource.org/wiki/O_Sentimento_dum_ocidental
https://pt.wikisource.org/wiki/De_tarde
https://pt.wikisource.org/wiki/Em_petiz
https://pt.wikisource.org/wiki/N%C3%B3s
https://pt.wikisource.org/wiki/Provincianas
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Poesias dispersas

Impossível
Lágrimas
Pró pudor!
Manias
A Forca
Num tripúdio de corte rigoroso
Ó áridas Messalinas
Eu e ela
Lúbrica
Heroísmos
Cinismos
Arrojos
Esplêndida
Cadências tristes
Vaidosa
Desastre
Loira
Ele
Num álbum

https://pt.wikisource.org/wiki/Imposs%C3%ADvel_(Ces%C3%A1rio_Verde)
https://pt.wikisource.org/wiki/L%C3%A1grimas_(Ces%C3%A1rio_Verde)
https://pt.wikisource.org/wiki/Pr%C3%B3_pudor!
https://pt.wikisource.org/wiki/Manias
https://pt.wikisource.org/wiki/A_Forca
https://pt.wikisource.org/wiki/Num_trip%C3%BAdio_de_corte_rigoroso
https://pt.wikisource.org/wiki/%C3%93_%C3%A1ridas_Messalinas
https://pt.wikisource.org/wiki/Eu_e_ela
https://pt.wikisource.org/wiki/L%C3%BAbrica
https://pt.wikisource.org/wiki/Hero%C3%ADsmos
https://pt.wikisource.org/wiki/Cinismos
https://pt.wikisource.org/wiki/Arrojos
https://pt.wikisource.org/wiki/Espl%C3%AAndida
https://pt.wikisource.org/wiki/Cad%C3%AAncias_tristes
https://pt.wikisource.org/wiki/Vaidosa
https://pt.wikisource.org/wiki/Desastre
https://pt.wikisource.org/wiki/Loira
https://pt.wikisource.org/wiki/Ele
https://pt.wikisource.org/wiki/Num_%C3%A1lbum_(Ces%C3%A1rio_Verde)
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Sobre esta edição digital
Este eBook foi gerado a partir do Wikisource,[1] biblioteca
online multilíngue, feita por voluntários, comprometida em
desenvolver uma coleção de publicações em copyleft de
todos os gêneros: (romances, poemas, revistas e periódicos,
cartas, livros técnicos etc)

Nossos livros são distribuídos gratuitamente, a partir de
materiais que tenham caído em domínio público ou que
tenham sido disponibilizados em licenças livres. Você pode
utilizar nossos materiais para quaisquer fins, inclusive
comercialmente, dentro dos termos ou da Creative
Commons BY-SA 3.0 [2] ou da GNU FDL,[3] à sua escolha.

O Wikisource está sempre à procura de novos membros:
sinta-se à vontade em participar. Apesar de nossos
cuidados, é possível que este livro contenha um ou mais
erros que nos passaram despercebidos. Seja por um ou por
outro motivo, você pode nos contatar no nosso fórum.[4]

Este livro em particular lhe foi disponibilizado a partir das
pessoas por detrás destes nicknames:

Giro720
NMaia
555

https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Sobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/copyleft
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pt_BR
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Esplanada
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1. ↑ http://pt.wikisource.org
2. ↑ http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/deed.pt_BR
3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
4. ↑ https://pt.wikisource.org/wiki/Wikisource:Esplanada
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