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• 
em quem segue ali, ao pé do monte, 
junto á tripla escada, jaz a fonte, 

canto ela corrente a murmurar, 
fulgiclas, na concha, a scintillar. 

a, ela columna tão . clelgacla, . 
1te, a Virgem Bemaventuracla, 
ando, lá do alto, as graças puras, 

esse scenario de venturas. 

sol e pela praça ~ alastrando 
copia d'oiro tudo transformando. 
ra ali passou a bem amada 
alma foi por e~a assim levada. 
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(*) 

~rsi di G. d'Auuunzio- Music1t di S. n. Fníes 

• 
Dolcemente muor Febbraio 
in un biondo suo colore. 

•• 

- Tutta a'l sol, come un9 rosaio, 
Ia gran piazza aulisce in fiore . 

• • Dai novelli fochi accesa, 
~utta a'l sol, Ia Trinità 
su la tripla scala ricle 
ne Ia pia serenità. 

L'obelisco pur fiorito 
pare, qual e un roseo stelo; 
in sue vene di granito 
ei giosce, a mezzo il cielo. 

Ode a pie de l'alta scala ~ 
Ia fontana mormorar, 
vede a'1 sol l'acque croscianti 
ne la barca scintillar. 

In sua gloria la Madonna 
sorridendo beneclice 
di su l'agile colonna 
lo spettacolo felice. 

Crksce il sole per la piazza 
clifaganclo in copia d' o r. 
E' pass~ta la mia bella 
e con ella va il mio cuor. 

(*)-Respondendo a uma pergunta que já ' " 
nos formulou , decla1·amos que, por carta auto
g rapha de Gabriel d'Annunzio, o autor da musica 
tem permissão especial do celebre poeta para pôr 
em musica qualquer elas suas producções, fazer 
executai-as em publico e mesmo. ele fazel-as 
editar (salvos direitos), o que, aliás, já foi feito 
em Paris e no Rio. 
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