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li Bai

Li Bai (701-762) viveu durante a dinastia Tang 
(618-907), considerada a época de ouro da po-

esia clássica chinesa. Os estudiosos consideram que 
a cultura da China como um todo teve seu apogeu 
alguns séculos depois, durante a dinastia Song. Mas 
não na poesia, em suas duas vertentes: a romântica, 
com o próprio Li Bai, e a realista, com Du Fu (712-
770). E ninguém melhor do que o próprio Du Fu para 
falar sobre a poesia de Li Bai: “As suas pinceladas 
amedrontam o vento e a chuva,/e suas poesias fazem 
chorar espíritos e demônios”. Até o realista Du Fu 
exalta-se quando se trata da poesia de Li Bai. E não 
apenas Du Fu. Quando Li Bai, aos 42 anos, foi para 
Chang’an, a capital da China na época, com cerca de 
dois milhões de habitantes, sua poesia foi logo re-
conhecida. E He Zhizhang, secretário-geral da Cor-
te, ele mesmo poeta, disse que Li Bai certamente era 
um “imortal exilado” na terra. Ele referia-se à crença 
taoista de que um imortal que não se comporta bem 
no céu é condenado a viver na terra por um período, 
e nesse exílio, imortal que é, realiza feitos extraor-
dinários. Por isso Li Bai sempre foi conhecido na 
China como um poeta imortal. 

Espírito inquieto, ele tinha grandes ambições, 
mas sua inquietude, sua incessante busca de liberdade, 
seu espírito aventureiro e sua irreverência não se ade-
quavam ao espírito da Corte. Teve de se afastar. Por-
que estava cansado do ambiente corrupto e superficial.
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Deixou mais de novecentos poemas sobre a na-
tureza, a amizade, a solidão, a passagem do tempo, as 
viagens por paisagens imaginárias e poemas de inspi-
ração taoista. Devido ao seu amor pela bebida, vem 
logo à mente do leitor a comparação com Dylan Tho-
mas, Baudelaire ou Rimbaud, mas no caso de Li Bai, 
o vinho avança pelos poemas na busca do hedonismo 
taoista e de libertação: “Ainda estou sóbrio; que a fes-
ta prossiga! Bêbados, cada um pelo seu caminho!”

Nos seus poemas, comparece também o amor 
pela pátria e a defesa das fronteiras, como no poema 
em que o luar banha a cidade de Chang’an e o leitor 
ouve o bater de roupa em dez mil casas, com todos 
os corações voltados na direção do Passo de Jade, se 
perguntando quando os bárbaros serão enfim venci-
dos, deixando assim que os maridos possam voltar 
para casa. 

No segundo período de sua poesia, fora da 
Corte e no meio de uma guerra civil provocada pela 
rebelião de An Lushan, que começou em 755 e foi 
até 763, seus versos mostram uma tensão nova: a de 
querer se afastar da vida pública e viver isolado nas 
montanhas e, ao mesmo tempo, o desejo de fazer 
alguma coisa pelo seu país e por sua poesia. Seus 
poemas soam mais amadurecidos, mais condensados 
e mais sugestivos: “Cobre-se de geada a escadaria de 
jade/ O frio úmido da noite entranha em suas meias 
de seda/ Ela solta o cortinado e através dos cristais 
translúcidos/ contempla a lua de outono”. 

A explicação desse desejo de ser reconhecido 
pode ser encontrada em sua biografia. O pai de Li 
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Bai era comerciante, em um tempo em que quem vi-
via do comércio era discriminado. Some-se a isso o 
fato de Li Bai ter nascido numa região da China dis-
tante do centro de poder, em uma pequena localidade 
situada onde é hoje o Cazaquistão. 

Nessa época, ser bem-sucedido no comércio 
não significava ser aceito na sociedade. Foi por isso 
que quando jovem não se interessou pelos ambien-
tes nos quais era discriminado e saiu a viajar pela 
China, cavaleiro errante com seus poemas nos alfor-
jes. Queria compreender que país que era o seu. Por 
desdenhar a vida regrada, nunca se candidatou aos 
exames imperiais, porta de entrada para os cargos 
públicos e para a vida literária e artística. Mas um 
dia voltou atrás. Foi para Chang’an. Também ele sa-
bia que as pessoas e as instituições legitimadoras da 
poesia estavam na capital chinesa.

No entanto, logo se deu conta de que seu estilo 
de vida batia de frente com o pensamento confucia-
no, predominante na administração imperial. A dou-
trina de Confúcio exigia disciplina e respeito dentro 
da hierarquia, enquanto sua vida se pautava pelo he-
donismo, pelo desprezo às convenções, pelo desejo 
de liberdade e por ter o espírito livre. Nas suas pró-
prias palavras: “Como posso baixar a cabeça e me 
inclinar a serviço dos senhores do poder, se a alegria 
logo foge do meu coração e do meu rosto?”
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黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼，  

烟花三月下扬州。  

孤帆远影碧空尽，  

惟见长江天际流。 
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aDeus a Meng Haoran  

 A oeste do pavilhão da Grua Amarela,  
 despedimo-nos, velho amigo.  
Entre as flores e a bruma de março,  
 desces rumo à aldeia de Yang.  
A vaga silhueta de tua solitária vela  
 desaparece no espaço esmeralda,  
e só resta o Grande Rio  
 a correr para os confins do céu. 
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送友人

青山横北郭，白水绕东城。  

此地一为别，孤蓬万里征。  

浮云游子意，落日故人情。  

挥手自兹去，萧萧班马鸣。  
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aDeus a uM aMigo que parte  

 As montanhas azuladas  
 bordejam as muralhas ao norte.  
A água cristalina  
 contorna as muralhas ao leste.  
Nesse lugar  
 nos separamos.  
Você, erva errante,  
 por milhares de li.*  
Nuvem flutuante,  
 humores vagabundos,  
o sol que se vai,  
 velhos amigos que se afastam,  
nós dois nos acenando  
 na hora da partida.  
E mais uma vez relincham  
 os nossos cavalos. 

* Medida chinesa, correspondente a 0,5 km.
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沙丘城下寄杜甫

我来竟何事？高卧沙丘城。  

城边有古树，日夕连秋声。  

鲁酒不可醉，齐歌空复情。  

思君若汶水，浩荡寄南征。  
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a Du Fu, Da aLDeia De sHaqiu

Enfim, por que  
 estou aqui?  
Vivo retirado  
 na aldeia de Shaqiu.  
Ao pé das muralhas,  
 apenas árvores seculares.  
Nelas, dia e noite,  
 a voz do outono.  
O vinho de Lu  
 não chega  
a me deixar bêbado  
 e os cantos comoventes de Qi*  
não tocam mais  
 meu coração.  
Minhas saudades  
 são como as correntes  
do rio Wen,  
 apressadas, sem descanso,  
rumo ao sul. 

*  Lu e Qi eram reinos na China, na fase que precedeu sua unificação,  
em 221 a.C.
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宿五松山下荀媪家

我宿五松下，寂寥无所欢。  

田家秋作苦，邻女夜舂寒。  

跪进雕胡饭，月光明素盘。  

令人惭漂母，三谢不能餐。  
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na casa Da senHora Xun  

Hospedo-me  
 ao pé da montanha dos Cinco Pinheiros.  
Profunda solidão  
 e nada para me alegrar...  
Rude é o trabalho  
 dos camponeses  
 no outono.  
Ouço a mulher  
 da fazenda vizinha  
 socar o trigo,  
 na noite fria.  
A mulher que me hospeda se ajoelha  
 para me oferecer  
 uma tigela de arroz.  
Os grãos brilham  
 como pérolas  
 sob a lua.  
Perturbado,  
 eu me lembro daquela lavadeira  
 que ofereceu ao seu visitante*  
 uma tigela de arroz.  
Agradeço uma, duas, três vezes,
 não, obrigado, não posso aceitar.  
 
  

*  Quando o marquês de Huaiyin, da dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.), 
ainda era pobre e desconhecido, uma mulher lhe ofereceu uma tigela 
de arroz.




