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Esta edição de Obras Completas de João da Cruz e
Sousa se diferencia de todas as anteriores.
Primeiramente, incorporam-se algumas dezenas de
textos recentemente descobertos e identificados.
Tomando como base duas edições anteriores – a da Poesia
Completa, organizada por Zahidé L. Muzart, publicada
pela Fundação Catarinense de Cultura em 1993, e a da
Obra Completa, organizada por Andrade Muricy e
atualizada por Alexei Bueno, publicada pela Nova Aguilar
em 1995 – foram acrescidos textos trazidos a lume por
Uelinton Farias Alves – nas seções “Outros Sonetos”
(23 sonetos), “Campesinas” (8 sonetos), “Cambiantes” (1
soneto) e “Dispersas” (29 poemas), todos publicados no
livro Cruz e Sousa, Poemas Inéditos, Florianópolis: Papa-
Livro, 1996 – e por Iaponan Soares/Zilma Gesser Nunes
(14 poemas), na seção “Dispersas”, publicados no livro
Cruz e Sousa, Dispersos, São Paulo: Fundação Editora
da UNESP: Giordano, 1998. Vale ressaltar que os
acréscimos não representam apenas aumento de volume,
porém auxiliam a elucidar o pensamento e a técnica de
Cruz e Sousa.

O diferencial mais arrojado desta organização
reside na opção por buscar maior aproximação ao evoluir
poético do instaurador do Simbolismo no Brasil. Seus
poemas inéditos, na absoluta maioria anteriores à sua
fase simbolista, foram aos poucos sendo recolhidos e
publicados sob o título O Livro Derradeiro, que muitas
vezes tem provocado interpretações errôneas. Se o livro
foi o derradeiro na sua organização, os poemas não
pertencem à última fase do poeta e não representam a
madureza do pensamento e da arte poética do autor.
Optamos, então, por colocar esse livro em primeiro lugar,
antes da sua trilogia de livros simbolistas, que, estes
sim, representam a arte madura do poeta. Desafios
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múltiplos ainda exigirão esforços por longo prazo para
estabelecer-se uma ordem cronológica dos poemas desse
conjunto; eles, no entanto, representam a primeira fase
da criação poética do consagrado autor de Últimos Sonetos.

Para estabelecer o texto, procedemos ao cotejo
de múltiplas edições, desde a primeira, quando possível,
incluindo as fac-similares, e as duas acima referidas,
da FCC e da Aguilar. Como objetivo básico, buscamos
respeitar a redação do autor e aproximar-nos o mais
possível da sua intenção. Como são múltiplas as
divergências, não seguimos, na íntegra, nenhuma delas,
sobretudo tratando-se da pontuação – importante para
definir o sentido dos versos. A atualização ortográfica
obedece à grafia atual. Conservamos as apóstrofes
quando utilizadas pelo autor, porém suprimimos em casos
como nesse, num, desse, dum, dentre. Permaneceu
intocada a colocação pronominal utilizada pelo autor,
mesmo que fira a norma culta. Nos textos autógrafos, o
autor assinava Souza com “z”; porém está consagrada a
substituição por “s”: Sousa.
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La Rochefoucauld sentenciava: Os espíritos
medíocres condenam tudo quanto está acima da
sua compreensão, condenação reafirmada
300 anos depois pelo crítico norte-americano
Colin Welch: Ser conservador não exige
qualquer cérebro, basta aceitar o que existe.

Em carta a Haeckel, parceiro de Charles Darwin
na teoria da evolução, Fritz Müller, o grande naturalista
de Blumenau, que foi também professor de Cruz e Sousa
na escola que deu origem ao Instituto de Educação Dias
Velho (hoje, Colégio Celso Ramos), escreveu que aquele
jovem negro confirmava, com o brilho de sua inteligência,
sua teoria de que não existe raça superior.

De fato, a inteligência, criatividade e ousadia de
Cruz e Sousa eram tão vigorosos que, mesmo vítima do
preconceito racial e da sempiterna dificuldade em aceitar
o novo, ainda assim o desterrense, filho de escravos
alforriados, João da Cruz e Sousa, “Cisne Negro” para
uns, “Dante Negro” para outros, soube superar todos os
obstáculos que o destino lhe reservou, tornando-se o
maior poeta simbolista brasileiro, um dos três grandes
do mundo, no mesmo pódio onde figuram Stephan
Mallarmé e Stefan George.

A sociedade recém-liberta da escravidão não
conseguia assimilar um negro erudito, multilíngüe e,
se não bastasse, com manias de dândi. Nem mesmo a
chamada intelligentzia estava preparada para sua
modernidade e desapego aos cânones da época. Sua
postura independente e corajosa era vista como
orgulhosa e arrogante. Por ser negro e por ser poeta foi
um maldito entre malditos, um Baudelaire ao quadrado.

Depois de morrer como indigente, num lugarejo
chamado Estação do Sítio, em Barbacena (para onde
fora, às pressas, tentar curar-se de tuberculose), seu
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corpo foi levado para o Rio de Janeiro graças à
intervenção do abolicionista José do Patrocínio, que
cuidou para que tivesse um enterro cristão, no cemitério
São João Batista.

Tentativas para a remoção dos seus restos mortais
arrastaram-se por mais de 30 anos, sempre em vão.
Após muito diálogo e gestões junto aos seus
descendentes, finalmente obtivemos a tão ansiada
aquiescência e, no dia 24 de novembro de 2007,
assinamos um termo de compromisso na presença da
bisneta do poeta. Imediatamente, já no dia 26,
procedemos ao traslado dos despojos do nosso poeta maior
para serem devidamente honrados em sua terra natal.

Dever cumprido! Seus restos mortais repousam
nos jardins do Palácio Cruz e Sousa, numa pequena urna
ao lado de um belo memorial com seus poemas impressos
em paredes de vidro.

De toda a sua valiosa obra, o poeta só viu
publicações, modestas, de Missal e Broquéis, em 1893. E
ainda hoje, apesar de sua importância na literatura
universal, infelizmente sua obra está fora dos catálogos.

Este alentado “Cruz e Sousa – Obra Completa”,
em dois volumes de prosa e poesia, com aproximadamente
600 páginas cada um, surge para preencher essa lacuna
e redimir, ainda que tardiamente, os infaustos percalços
sofridos pelo humilhado e ofendido vanguardista da
literatura brasileira.

Luiz Henrique da Silveira – Novembro 2007
Governador do Estado de Santa Catarina
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Santa Catarina há muito tempo ansiava por
acolher em seu seio os restos mortais do nosso maior
poeta, o instaurador do Simbolismo no Brasil, João da
Cruz e Sousa, nascido na Ilha de Santa Catarina, no dia
24 de novembro de 1861, falecido na estação ferroviária
Sítio, em Minas Gerais, no dia 19 de março de 1898, e
sepultado no Rio de Janeiro. Quanto mais elevados se
erguiam seus ideais poéticos, maior tortura íntima
sofreu esse poeta “emparedado”, por não ver reconhecida
sua renovadora arte.

Após tentativas sem sucesso, empreendidas
anteriormente, a Secretaria de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte retomou a empreitada e, com
persistência e diplomacia, logramos obter o
consentimento dos seus descendentes para
gestionarmos, junto à Santa Casa da Misericórdia do
Rio de Janeiro, que administra o Cemitério São Francisco
Xavier, a retirada da matéria óssea conservada.
Devidamente acondicionados em urna, esses despojos
foram trasladados para Florianópolis e recebidos com
as devidas honras pelo Senhor Governador Luiz Henrique
da Silveira, pelo Presidente da Academia Catarinense
de Letras, Prof. Lauro Junkes e pelo Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Prof.
Carlos Humberto P. Corrêa, no dia 29 de novembro de
2007. A missão foi delicada, porém muito gratificante,
porque agora o Estado de Santa Catarina pode honrar
mais dignamente esse catarinense que, com sua arte,
vai progressivamente alargando fronteiras do Estado para
o Brasil e para o mundo.

Entretanto, com o traslado dos despojos não
consideramos concluída nossa missão, porque a glória
do poeta se consubstancia no diálogo com os leitores.
Assim, para a celebração dos 110 anos de falecimento
do autor de Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos, o Governo
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do Estado determinou que, através de uma edição
monumental dos seus escritos, seus poemas em verso e
em prosa possam tornar-se acessíveis a todos os
catarinenses, nas escolas de todos os níveis, nas
bibliotecas de todas as localidades, entre professores e
alunos, entre estudiosos e apreciadores da arte poética,
através desta edição de 150.000 exemplares. Esperamos,
com essas ações, contribuir para que nosso Cisne Negro
não mais tenha a sensação de “emparedado”, porém
realize sua convicção de ser “O Assinalado”:

Tu és o Poeta, o grande Assinalado
Que povoas o mundo despovoado,
De belezas eternas, pouco a pouco...

Gilmar Knaesel – Novembro 2007
Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
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Como bem esclarece Ernst Fischer, a partir do
próprio título do seu livro, A Necessidade da Arte se faz
sentir permanentemente, como um dos fatores
fundamentais para manter a sensibilidade, a harmonia
e a desautomatização do homem e da mulher. E a
Fundação Catarinense de Cultura tem consciência de
que os avanços da tecnologia devem ser canalizados para
tornar mais compreensiva e calorosa a convivência
humana e para conduzir a maior plenitude o universo
interior dos seres humanos. Nossas ações têm por
objetivo fazer com  que o desenvolvimento mantenha,
sobretudo, um caráter humano.

E neste momento em que obtivemos a reintegração
plena de Cruz e Sousa em nossa terra catarinense, nada
mais justo do que assumir sua “Aspiração Suprema” e
empreender uma “Cruzada Nova” por uma sociedade
menos discriminadora e mais solidária, arrojando
“tábuas de salvação, de suavidade,/ de consolo e de afeto
soberano”. Se a Cultura, a Arte, a Música, a Poesia
perderem seu lugar na sociedade, esta se desumanizará.
Lembremos as palavras do escritor Aldous Huxley: “Todo
aquele que sabe ler tem nas mãos o poder de se
magnificar, de multiplicar as maneiras por que existe,
para tornar a vida integral, significativa e interessante”.

Por isso, a Fundação Catarinense de Cultura,
integrada com o Conselho Estadual de Cultura, apoiou
e se esmerou para concretizar a decisão do Governo do
Estado, a fim de tornar realmente viva a presença de
Cruz e Sousa entre os catarinenses. Essa presença, mais
do que pelos restos mortais, se perpetuará através da
sua arte, da sua poesia, do pensamento e da
sensibilidade codificados nos seus poemas. E essa
presença somente será sentida e apreciada através do
diálogo incessante do poeta com seus leitores. A riqueza
poética de Cruz e Sousa se reveste de solidez inesgotável.
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Quanto mais se multiplicarem as edições dos seus
poemas, quanto mais os estudantes e professores tiverem
acesso facilitado à sua poética, mais humanizada
teremos a nossa sociedade. O pão se faz necessidade
fundamental. A saúde e o bem-estar constituem
aspirações de todos. O poeta Cocteau, porém, sem
racionalizar a questão, afirmou decididamente: “A poesia
é indispensável. Se eu ao menos soubesse por quê...”

Elisabete Nunes Anderle – Novembro 2007
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura
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Se me perguntarem, porém, qual o artista  mais bem
dotado entre os que formam a nova geração brasileira, eu
indicaria o autor dos Broquéis, o menosprezado e excêntrico
aquarelista de Missal, muito embora sobre mim caísse a
cólera olímpica do Parnaso inteiro.

Adolfo Caminha (1894)

            ... nele, acha-se o ponto culminante da lírica
brasileira após quatrocentos anos de existência...

Sílvio Romero (1900)

             Ninguém, por aqui, soube transmitir, como ele
transmitia, em meia dúzia de palavras, aquela ‘quantidade
de espírito sugestivo, qualquer coisa como uma corrente
subterrânea do pensamento, não visível, indefinida’, de
que fala o sombrio Edgard Poe.

João Pinto da Silva (1918)

A glória de Cruz e Sousa é bem a irradiação de um túmulo.
Agrippino Grieco (1932)

Chegamos ao ponto mais delicado e mais difícil deste
estudo, à análise do que há de mais original e talvez
intraduzível em Cruz e Sousa e que lhe dá situação à parte
na grande tríade harmoniosa: Mallarmé, Stefan George e
Cruz e Sousa.

Roger Bastide (1942)

A verdadeira poesia nacional começou com Cruz e Sousa
e Alphonsus...

Otto Maria Carpeaux (1960)

Não há nesta (literatura brasileira) gritos mais
dilacerantes, suspiros mais profundos do que os seus.

Manuel Bandeira (1960)

Para mim, se me perguntassem qual a figura mais patética,
mais trágica e mais humanamente universal de nossas
letras, eu responderia sem hesitar: o autor de O
Emparedado.

Tristão de Athayde (1975)
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O artista de vanguarda sempre amargou uma
condição existencial marcada por trágica incompreensão,
no plano de uma escala de valores humano-sociais.
Avaliem-se apenas, a título de exemplo, as trajetórias
de Van Gogh e de Cruz e Sousa. Se o primeiro, sem
nunca lograr vender um quadro (valendo hoje milhões
de dólares!), decidiu pôr um fim à torturante angústia
por comunhão artística, o segundo foi definhando na
subnutrição e doença, sem experimentar nenhuma
compensação advinda por aprovação social da sua poesia.

A vida de Cruz e Sousa foi marcada por aguda
paixão de duas faces. Nascido sob a proteção de um
branco de poder e riqueza, desenvolveu bons estudos e
vislumbrou vitórias. Revelou-se desde logo um
apaixonado, transbordando nele a paixão pelo estudo,
pela elegância, pelo brilho social, pelo sucesso, pela
equiparação com o branco, pela noiva Gavita e, por fim e
acima de tudo, pela arte, pela poesia, pela criação
estética, a ponto de considerar-se “O Assinalado” e de
sentir-se galgando o “Triunfo Supremo”. Entretanto,
paralelamente, outra paixão, não menos imperiosa e
voraz, foi roendo, gradativamente, a primeira face da
sua paixão: o preconceito enfrentado, a incompreensão
social, o menosprezo por sua criação poética, a dor
lancinante de, na pobreza, sobrevir-lhe a loucura da
esposa e a morte de dois filhos, para, afinal, a tísica e a
tuberculose ceifarem-lhe o último sopro de vida. Por isso,
em Cruz e Sousa, a cosmovisão poética mantém-se
inseparável da trajetória existencial.

UM NEGRO PRIVILEGIADO
João da Cruz e Sousa nasceu a 24 de novembro

de 1861, dia de  S. João da Cruz, de quem proveio seu
nome. Era filho de Guilherme, mestre-pedreiro escravo,
e de Carolina Eva da Conceição, lavadeira, que
trabalhavam para Guilherme Xavier de Sousa e Clarinda
Fagundes Xavier de Sousa, deles recebendo o sobrenome
Sousa. Ao seguir para a Guerra do Paraguai, o Coronel,
que voltou Marechal, alforriou todos os seus escravos,
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para que com ele permanecessem, servindo-o. Não tendo
filhos, o casal acolheu o pequeno João com carinho como
se filho fosse e, desde seus 4 anos, Da Clarinda o
alfabetizou. Na volta do Marechal, em 1868, o menino
recitou-lhe versos seus. Em 1870 morreu o Marechal,
deixando pequeno legado aos pais do menino.

Com sobrenome de branco, e revelando
inteligência e dedicação, João da Cruz abraçou os
estudos e, desde jovem, vislumbrou na poesia/arte um
modo de projetar-se, de ascender socialmente, de,
assim, compensar cor e pobreza e construir o seu futuro.
Transparecem de inúmeros modos sua intenção e
desejos de brilhar socialmente e de ser reconhecido
como pertencente à classe superior. Para o nível da
época, fez estudos bastante refinados, à altura de
qualquer branco bem instruído, concluindo o curso de
Humanidades no Ateneu Provincial.

A seguir, buscou aparecer em várias atividades,
no jornalismo e na literatura, redatoriando  jornais como
Colombo – Periódico Crítico e Literário, de curta duração –
maio a setembro de 1881; O Moleque, periódico crítico e
rebelde que sobreviveu apenas um ano (1884-1885) e
Tribuna Popular (1881-1889), destacada folha literária,
época em que estreitou amizade com Virgílio Várzea,
com quem, igualmente, desenvolveu suas aspirações
literárias, iniciando ambos a “Escola Nova”, reação
contra os românticos, para implantar o Realismo/
Parnasianismo, a partir de 1883. Segundo demarca R.
Magalhães Júnior (1975, p.17), em Poesia e Vida de Cruz
e Sousa – não apenas uma biografia rigorosa e quase
exaustiva, mas também um estudo da evolução
cronológica da poesia do instaurador do Simbolismo –,
os versos mais antigos localizados do poeta apareceram
em “O Artista”, de 13 de junho de 1879. Sobretudo o jovem
intelectual Cruz e Sousa questionava a produção cultural
da época, o que mereceu reação e resistência.

Como relata detalhadamente Henrique Fontes
(1998) em “A Companhia Dramática Julieta dos Santos
e o Meio Intelectual Desterrense”, em final de 1882
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chegou a Florianópolis a Companhia Dramática Julieta
dos Santos e a jovem atriz despertou incontido
entusiasmo entre os jovens escritores Cruz e Sousa,
Virgílio Várzea e Santos Lostada, que compuseram
seguidos poemas em sua honra, publicados em plaquete
intitulada Julieta dos Santos – Homenagem ao gênio
dramático brasileiro, 1883, tendo esta na verdade sido a
estréia dos autores em livro. A seguir, Cruz e Sousa
empregou-se, como “ponto”, na Companhia Dramática
Moreira de Vasconcelos, percorrendo grande parte do
Brasil, enquanto compõe versos (em 1884 anuncia que
prepara livro Cambiantes) e escritos abolicionistas. A
propósito, Leminski (1983, p.37) vê essa profissão de ponto
como emblemática: “Nos palcos da vida, Cruz se sentirá
sempre aquele ponto invisível, trabalhando na peça, sem
direito a aplausos. Invisível. Negro. Cego. Ray Charles.
Stevie Wonder”. Entrementes, de 1883 a 1884, presidiu
a Província o intelectual Gama Rosa, protegendo os
jovens aspirantes a escritores. Em 1885, Cruz e Sousa
com Virgílio Várzea estréiam em livro com Tropos e
Fantasias, em cuja capa Cruz anuncia mais quatro livros!

UM DANDY NA ESTREITEZA DE PROVÍNCIA
O jovem Cruz e Sousa, como seus biógrafos

destacam, apreciava a elegância, o bom traje, o sapato
brilhante, empregando todo salário na boa aparência.
Segundo Leminski (1983, p.31s), “Cruz sempre foi notado
como dandy, fantasista e caprichoso em suas roupas,
africanamente escandalosas, dentro dos padrões da
vestuária européia e branca do século XIX”. Nas suas
primeiras poesias, de 1879 a 1886, segundo Abelardo E.
Montenegro (1998, p.58), “vamos encontrar o verdadeiro
Cruz e Sousa. Toda ela externava os seus mais íntimos
sentimentos e pensamentos. Caracterizava-se pelo
ingênuo otimismo, pelo acentuado panteísmo, pelo amor
à mulher branca e aristocrática”. Henrique Fontes
(1998, p.14) salienta que “Cruz e Sousa, amigo da sua
gente, homem do seu tempo, otimista, de palavra
abundante e florida, desejoso de expandir-se e, muito
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naturalmente, desejoso de brilhar”, não poupava
discursos e versos para festejar pessoas e iniciativas,
acrescentando mais adiante (p.144) que “ele aparecerá
a conviver desembaraçadamente na melhor sociedade;
a participar de iniciativas cívicas e culturais; a militar
no jornalismo; e, cônscio do seu valor, a animar, em
prosa e versos, estudantes (...), literatos, artistas,
escolas e associações, sendo que as meninas brancas
não desdenhavam poesias dele nos seus álbuns”.

Assim, o bom nível intelectual adquirido, suas
investidas no jornalismo e na literatura, sua rigorosa
elegância social, ansiando por constante ascensão e
reconhecida classificação social, marcaram
positivamente Cruz e Sousa, conforme observa,
apropriadamente, Eglê Malheiros (1994, p.74-75):
diferentemente de hoje, quando vivemos uma
“democracia racial” e a sociedade “trata de não enxergar
a discriminação”,  “em fins do século XIX, a sociedade
era abertamente racista” e nessa sociedade Cruz e Sousa
sofreu. Entretanto, acentua Eglê, “não tenho dúvidas
em afirmar que a auto-estima que João da Cruz adquiriu
na primeira infância foi fundamental para a formação
de seu caráter, porque não deixou que ele interiorizasse
a auto-desvalorização, a mais destrutiva das
conseqüências para quem sofre a discriminação. E
justamente por sua postura sobranceira, seu espírito
mordaz em relação às vaidades provincianas, por ser
um negro ‘que não conhecia seu lugar’ a cidadezinha o
torna motivos de chacota”.

Mais tarde, desfeitas as ilusões do brilho social,
o orgulho e o rigor na escala de valores se orientarão
para outro direcionamento, o da arte poética, tornada
obsessão impositiva na vida do poeta, podendo Henriqueta
Lisboa, no estudo “Cruz e Sousa”, de 1955 (in Afrânio
Coutinho, 1979, p.230), ponderar: “O sentimento do
orgulho preside, com grande força lírica, a toda a obra
de Cruz e Sousa. A simples enunciação de seus versos,
de tonalidade excelsa, sugere idéia de imponência e
majestade. O timbre, com ressonância de metal, cria
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ambiente propício de cúpulas. O movimento das imagens
é quase sempre de ascensão, da terra para o céu, quando
não de gravitação nas áreas sidéreas. Nada  descreve
ou narra este poeta: idealiza...”

Na Província, o ambiente cultural era reduzido
demais para quem aspirasse a maiores ideais. Assim,
em 1889, Cruz e Sousa tentou uma primeira estadia no
Rio de Janeiro, mas não logrou sobreviver no jornalismo,
após alguns terríveis meses. Na sua Desterro, no
entanto, não vislumbrava futuro. Em agosto de 1890
falece sua mãe Carolina e em fins do ano transfere-se
definitivamente para a recém tornada Capital da
República. Através de amigos, obtém emprego no jornal
Cidade do Rio, de José do Patrocínio, que o hostilizava.
Passou, a seguir ao Gazeta de Notícias, de Ferreira de
Araújo, mas empregava adjetivos demasiados para boa
linguagem jornalística. Logo inicia a publicação de
poemas, sobretudo no periódico menor Novidades. O
poema “Arte”, de imediato demonstra como a arte se
torna refúgio do poeta discriminado. Sua arte se origina
da luta, da esgrima, em busca de “alturas mais serenas”,
na ânsia do sublime, porque, frustrada a sua busca de
reconhecimento social, de brilho entre os pares, eleva-
se para a busca do símbolo de algo superior.

O grande amigo e conhecedor do poeta, Nestor
Vítor, no estudo introdutório à primeira organização da
Poesia Completa de Cruz e Sousa, para o Anuário do Brasil,
em 1923 (mais acessível em Afrânio Coutinho, 1979, p.
109, 122 e 132) ressalta que Cruz e Sousa “sempre foi
um grande sedutor, na amizade, tanto quanto, na
juventude, tinha o segredo de fazer-se odiar por quem
lhe fosse adverso”. Durante anos, ostentava um certo
toque de insolência, mas que se diluía entre simpatia e
irritação. Seu quadro psicológico, entretanto, denunciava
que “Cruz e Sousa era tímido diante dos grandes”, mas
de “um forte orgulho intelectual”.
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VÔOS DRAMÁTICOS NA CAPITAL FEDERAL
No Rio, Cruz e Sousa experimenta ao vivo a

discriminação, devido à cor. Sem perspectivas na
imprensa, amigos lhe obtêm emprego de praticante de
arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil, em
1893, emprego que, embora necessário para a
sobrevivência, era-lhe torturante, segundo observa Nestor
Vítor (in Afrânio Coutinho, 1979, p.132): o emprego de
praticante, depois arquivista na EFCB foi sempre
considerado “um ganha-pão abominável para uma índole
e um espírito como o seu.”

 1893 é seu ano decisivo. Domingos de Magalhães
publica dois livros seus: a prosa de Missal, em fevereiro,
e os poemas de Broquéis, em agosto. No final do ano,
casou-se o poeta com Gavita Rosa Gonçalves. Sua poesia
impacta por trazer uma visão nova em Literatura, e a
celeuma levantada tenta sufocá-lo de imediato. Seu
poema constituía a mais elevada expressão dos novos,
consubstanciando uma nova escola – o Simbolismo. Sem
impor-se, aglutinou naturalmente a liderança, conforme
especifica Frota Pessoa (Apud Montenegro, 1998, p.156):
“Cruz e Sousa não se impunha aos seus amigos. Eles
vinham fascinados pela originalidade de seu
temperamento e pela inflexibilidade do seu fanatismo,
se incorporando ao seu séquito, por descobrir nele alguma
coisa de inédito e de extraordinário, a que não estavam
habituados”. Entretanto, esse entusiasmo do grupo dos
novos não era compartilhado pela sociedade, exigindo
do poeta abnegação e persistência, segundo anota Manuel
Bandeira em Apresentação da Poesia Brasileira (1954,
p.111): “À onda de sarcasmo com que foi recebida essa
arte a um tempo espiritual e bárbara num meio dominado
pela cautelosa  lógica parnasiana contrapôs o Poeta o
seu bravo orgulho e a persistência febril no trabalho
noturno”.

Como seria possível admitir-se a vitória de tal
inovação, ousada por um poeta negro, em plena Capital
Federal, onde o domínio parnasiano se encontrava
plenamente consolidado, com seus altos representantes
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detendo igualmente o poder da opinião pública, através
dos jornais? A vitória, de fato, não foi admitida e a cruz
do instaurador do Simbolismo restou reduplicada. (Ver,
abaixo, “Simbolismo sufocado”). Por isso, observa
Montenegro (1998, p.143): “Com a publicação de Broquéis,
iniciava-se a cruzada do simbolismo. Cruz e Sousa seria
sagrado chefe supremo das novas forças que se
arregimentavam e que entravam em choque com as
hostes que defendiam ciosamente a arca santa da arte”,
pois, “o moço que quisesse vencer no Rio teria
forçosamente de arranjar cartas de apresentação para
os mestres parnasianos e naturalistas, sob pena de
fracassar no seu desejo de classificação artística”.

 João da Cruz e Sousa amargou mais
profundamente após o aparente feito de publicar dois
livros e inaugurar o Simbolismo. Socialmente mantido
na inferioridade discriminante, interpretando–se
constantemente sua poética como proveniente da “raça
inferior” de negro, Cruz e Sousa lançou-se com todo
ardor ao espaço da arte, nela desvelando uma ascensão
inicialmente de caráter mais social; desfeita essa ânsia,
voltou-se para a ARTE, envolta no etéreo, no “etéreo
Espaço da Pureza”, no incorpóreo. Tornou-se, então, um
defensor intransigente da arte pura, ao que se
contrapunha seu desprezo e sua concepção negativa da
matéria e destes “surdos abismos assassinos”; esses
“círculos dantescos da loucura”, cantados em “Tortura
eterna”, esses “turbilhões ignaros do rumor humano,
de “Triste”, situados “longe de tudo”, pois “a terra é
sempre a tua negra algema”, conforme atesta “O
assinalado”, excluído da fama e dos aplausos, por que
tanto aspirara, reprimido na crença que depositara na
própria inteligência e talento, reduzido então ao
“emparedado”.

Seu drama tornava-se insuperável: excluído da
boa sociedade; excluído das redações jornalísticas e, na
mais sentida das exclusões, não reconhecido em sua
arte poética. Em família, o quadro não era muito diverso.
A pobreza rondava o lar. Casado, logo nasceu-lhe o
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primeiro filho, depois o segundo. As doenças – de
subnutrição – sucediam-se. Nasceu o terceiro filho e a
esposa perdeu, por seis meses, o controle da mente.
Dois filhos morrem. Enquanto tal sucedia, Cruz e Sousa
escreveu os poemas que constituem o ápice da sua
criação: Faróis e Últimos Sonetos. Esperando o quarto
filho, em fins de 1897 declara-se a tuberculose, o poeta
busca, enfim, melhora nas montanhas mineiras de Sítio,
mas a 19 de março de 1898 morre e seu corpo é
transportado para o Rio. Segundo conta Carlos Dias
Fernandes (1898), em Vera Cruz, “O trem parou, os
passageiros despreocupados desceram; foi mister atingir
a cauda do comboio, onde vinha o corpo no chão do carro,
sobre uns papéis estendidos à guisa de lençol, sem uma
flor, sem uma grinalda, sem uma luz. Foi indescritível
a cena de dor desenrolada no vagão sem janelas, sem
bancos, onde se transportavam muares e bois para o
tráfego e açougues da cidade. No leito sujo, que as bestas
conspurcavam, jazia imóvel, pequenino, envolto no seu
único terno marrom, o ‘homem apocalíptico’ que tivera
sempre um sorriso e um hino para todas as galas da
natureza, que cantara a vida, o amor e a morte, com
todas as transcendências de sua exaltação iluminada”.

Aguinaldo José Gonçalves, em Cruz e Sousa:
Seleção de textos, notas, estudos biográfico, histórico e crítico
e exercícios (1982, p.6-7) sintetiza o drama vivido pelo
poeta, sobretudo nos últimos anos: “As lutas com sua
grande pobreza material; a sucessão de aflitivas
ocorrências na sua vida íntima; o trabalho literário cada
vez mais torrencial e realizado geralmente em horas
altas da noite, quando o organismo pedia repouso; a
dureza ou ingratidão de faltos ou impensados
companheiros, de inclementes inimigos literários;
sobretudo, e em conseqüência de tudo, sua exaltação
sentimental cada vez maior, seu pendor sempre
crescente para um espírito de heroísmo e de sacrifício
romântico, dando-lhe perigosa aparência de serenidade;
tudo conformou um conjunto de circunstâncias capazes
de atirar por terra um gigante...”
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Em artigo publicado em Careta (Rio, 30 jan., 1960),
também Gonzaga Duque, que convivera com o poeta nas
redações de jornais no Rio, afirma: “Era a poesia a sua
única e grande ambição” e “o que ele tinha era
sensibilidade, uma sensibilidade mórbida, que o levava
à hiperestesia estética”. Entretanto, “Foi por sua
requintada sensibilidade um infeliz; faltou-lhe, como não
aconteceu a outros, o espírito prático necessário à vida,
e circunstâncias ocasionais levaram-no a um longo
sofrimento, que só terminou com a morte pela
tuberculose”.

Aníbal Nunes Pires, no estudo “Cruz e Sousa – o
poeta” (1962, p.16 e 18), salienta que Cruz e Sousa  “foi
um ser isolado, alimentando o seu grande sonho no
Silêncio”. Assim, “os olhos, ele os tinha abertos para a
sua própria vida interior e os ouvidos sempre atentos à
voz da necessidade interior”.

Ivone Daré Rebelo, após desenvolver seu
Doutorado sobre a poética de Cruz e Sousa, brindou-nos
com um substancial estudo Entre o inefável e o infando
(1999, p.99 e 65), ligando a poesia de Cruz e Sousa à
longa tradição que remonta a Platão, encontrando-se a
arte exilada do seu sólido solo burguês e excluído o poeta
da sociedade burguesa. Assim, o poeta é portador de
marcas distintivas que o tornam único – “O assinalado”,
mas preso ao “Cárcere da alma”. Se viveu e escreveu
em época de predomínio do cientificismo, do
evolucionismo e do positivismo, época fechada a qualquer
transcendência, Cruz e Sousa reagiu radicalmente a
tal espírito, pois seu humanismo buscava outros
caminhos para a espécie humana. Por isso, na poesia
de Cruz e Sousa, “que anseia o sonho e o transcendente,
conta-se a história das desventuras que degradam o
objeto da aspiração e a própria subjetividade que anseia.
Sempre em tom sublime – sem a marca radical da
mescla de estilos que marca o gosto contemporâneo –, a
aspiração ao transcendente, símbolo da resposta à falsa
positividade da realidade histórica moderna,
especialmente nesse Brasil de fim de século, mostra-
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se em imagens demoníacas, com sua peçonha
esterilizante e moral”. O drama trágico vivido por Cruz
e Sousa foi decorrente, em boa parte, do espírito da
época em que ele viveu.

EDIÇÕES DA PRODUÇÃO LITERÁRIA
Em 1893, em vida, graças ao idealismo de

Domingos de Magalhães, que publicava autores novos,
Cruz e Sousa viu impressos Missal e Broquéis. Apenas
após sua morte, em 1898, saiu a edição de Evocações,
em prosa, da forma já disposta pelo autor. Nestor Vitor
promoveu a edição de Faróis, no Rio de Janeiro, em 1900,
com auxílio de Gustavo Santiago e Oliveira Gomes. Em
1905, também Nestor Vitor, residindo em Paris,  publicou
Últimos Sonetos, por Allaud Frères.

Somente em 1923, pelo 250 aniversário de morte
do poeta, Nestor Vitor, amigo que nunca o esqueceu,
organizou a primeira edição das Obras Completas. Em
1943, em S. Paulo, foi organizada uma edição das Poesias,
por Fernando Góes, com “Poemas avulsos”. Logo depois,
em 1945, Andrade Muricy preparou uma edição das Obras
Poéticas de Cruz e Sousa, para o Instituto Nacional do
Livro, acrescentando vários poemas inéditos e dispersos.
Em 1952–1953, Andrade Muricy publicou seu
monumental Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro,
pelo Instituto Nacional do Livro, com evidente destaque
para Cruz e Sousa. Em 1961, como Edição do Centenário
de nascimento do poeta, Andrade Muricy organizou a
Obra Completa de Cruz e Sousa, para a Editora Aguilar,
Rio de Janeiro, acrescentando mais dezenas de poemas
e outras dezenas de páginas de prosa. Em 1981, a
Fundação Catarinense de Cultura publicou a Poesia
Completa de Cruz e Sousa, com introdução de Maria
Helena Camargo Régis. Em 1993, em Edição
Comemorativa do Centenário de Broquéis, a Poesia
Completa recebeu nova organização, introdução e
bibliografia por Zahidé Lupinacci Muzart. Muitas outras
edições, menos completas, têm sido publicadas com
poemas de Cruz e Sousa, atestando que, desde o
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Modernismo, sua poesia vem merecendo crescente
valorização. Em 1998, com pesquisa e apresentação de
Iaponan Soares e Zilma Gesser Nunes,  surgiu o volume:
Cruz e Sousa. Dispersos – Poesia & Prosa, S. Paulo:
Fundação Editora da UNESP/Giordano (Memória
brasileira, 6), contendo mais de três dezenas de textos
inéditos.

SIMBOLISMO SUFOCADO
Constantes, repetem-se as afirmações de que o

Simbolismo não venceu, nunca dominou, constituiu como
que uma exceção no Brasil. Cassiana Lacerda Carollo,
abre decididamente seu livro Decadismo e Simbolismo no
Brasil – Crítica e Poética (1981, p.1) pontuando que
“Tradicionalmente a morte de Cruz e Sousa é tomada
pelos historiadores de nossa literatura como marco do
fim da fase áurea do simbolismo. Com efeito, morto o
líder, a divisão de grupos, ainda que orientados pelo
objetivo comum de defesa da memória do Poeta Negro,
foi um fato incontestável”. Acrescenta logo a seguir: “O
fato do simbolismo não haver penetrado nas camadas
mais cultas da população e por isso não haver rompido a
barreira da literatura oficial representada pelo realismo
e parnasianismo não permite comprometer qualquer
possibilidade de continuidade do movimento”.

Entre os historiadores da nossa literatura, Osvaldo
Ferreira de Melo (2001, p.94s), esclarecendo que na
França praticamente não houve Parnasianismo,
seguindo o Simbolismo ao Romantismo, afirma que, “no
Brasil, ao contrário, se bem que o Simbolismo tivesse as
mesmas características universais (verso musical
contrapondo-se ao verso plástico, culto místico, intimista,
etc.), não chegou a ser um período literário, no critério
em que os tratadistas o tomam. Aqui os simbolistas
descreveram órbitas paralelas às dos parnasianos”; não
obstante, em tão pouco tempo, o Simbolismo criou uma
obra “tão importante, tão rica e tão séria”. Massaud
Moisés (1985 p.18-20) afirma que “o nosso movimento
simbolista não constituiu época literária autônoma;
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misturou-se ao Parnasianismo”; por outro lado, “as raízes
do Modernismo devem ser procuradas no Simbolismo”,
movimento que foi claramente opositor do Parnasianismo
(lembre-se que parte do lema da primeira geração
modernista foi: “Sabemos o que não queremos”, ou seja,
o Modernismo veio substituir o Parnasianismo, não o
Simbolismo). Alfredo Bosi, na História Concisa da Literatura
Brasileira (1979, p.300s) fala de um “insulamento
simbolista” e especifica que “O Simbolismo não exerceu
no Brasil a função relevante que o distinguiu na
literatura européia (...) Aqui, encravado no longo período
realista que o viu nascer e lhe sobreviveu, teve algo de
surto epidêmico e não pôde romper a crosta da literatura
oficial”.

Também Wilson Martins, na História da Inteligência
Brasileira (Vol IV, 1987, p.439-440), destaca a
“extraordinária vitalidade e longevidade de que o
Parnasianismo gozou entre nós” e, por isso, ele “reduziu
o Simbolismo à condição de ‘ilha’  no seio da impetuosa
corrente preponderante”. Acrescenta mais adiante que
“o Simbolismo estava longe de ser uma corrente
predominante em 1894 (na verdade jamais chegou a sê-
lo)”. O próprio Andrade Muricy, em O Cisne Negro Cruz e
Sousa (1962, p.28), após enumerar dezenas de escritores
que, de alguma forma, acompanharam o ideário poético
simbolista,  ressalta que “foi poderoso o seu influxo,
porém mantido, por assim dizer, subterrâneo, por força
do boicote da crítica dos naturalistas e parnasianos,
longamente, e na aparência,  vitoriosos.” Roger Bastide,
em  A Poesia Afro-Brasileira, de 1943, ressalta que “o
simbolismo, aliás, não vingou no Brasil, e o autor de
Missal ficou aqui quase que como o único grande
representante dessa escola”. Qualifica ele o simbolismo
de “uma arte preciosa, requintada, difícil, cheia de
matizes e de delicadeza, que se dirige a uma pequena
elite”. E Leminski (1983, p.58) aponta a ironia da
existência simbolista, que logrou apenas o underground:
“Ocorrido nas províncias (Bahia, Paraná, Ceará, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais), periférico,
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marginal, o simbolismo foi um fenômeno de resistência
e reação das províncias à Corte: no Rio, próspero,
imperava o Parnasianismo, com seus Príncipes, senhores
da Casa Grande das Letras (Bilac, Alberto de Oliveira,
Raimundo Correia). Simbolismo: destruir o sentido, tal
como o Parnaso o encarnava.”

Em estudo de 1914, intitulado O Poeta Negro,
Nestor Vítor (1969, p.265-269) proclama que “Cruz e
Sousa revela-se, como artista, sobretudo um sensual
na acepção lata da palavra, o que é tão lógico tratando-
se de uma natureza de primitivo, ainda mais se africano”.
No seu sacerdócio e devotamento à Arte, seu papel foi
de uma concepção “heróica e trágica”. O poeta, “surgindo
fora do horizonte que lhe seria próprio”, em tempo e
meio que “careciam de atmosfera” que lhe permitissem
dar vazão ao que era – “uma emoção épica em busca de
assunto” –, uma época “de uma atmosfera intelectual
mofina”, de apressado diletantismo, “o que o salvou ainda
em parte na sua hora foi a sua incomparável virtuosidade
para o verso, a música, a capacidade de sugestão, a
intensidade e a modernidade”. Aponta, porém, a
proeminência da criação poética do autor de Últimos
Sonetos: “Quase toda a literatura que se pode chamar
propriamente viva, no domínio da poesia, entre nós, vinda
depois de Cruz e Sousa e de sua geração, consciente ou
inconscientemente ressente-se mais ou menos dos seus
processos”.

Poder-se-ia indagar: Por que o Simbolismo
perdurou apenas cinco anos, de 1893 a 1898? Por que
não logrou tornar-se escola forte? Devido à potência
parnasiana? Devido ao requinte da expressão simbolista?
Ou teria influído o fato de seu principal representante
ter sido um negro?

BROQUÉIS, FARÓIS, ÚLTIMOS SONETOS
Em rápida síntese, alguns pronunciamentos sobre

cada qual desses três livros de poemas, centrais na
produção de Cruz e Sousa, poderão abrir perspectivas
para sua leitura.
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Nestor Vítor, no estudo introdutório à primeira
organização da Poesia Completa de Cruz e Sousa para o
Anuário do Brasil, em 1923) mais acessível em Afrânio
Coutinho, 1979, p.124-130) comenta que “Missal foi
recebido sob tremenda guerra, feita embora quase que
só a golpes de ridículo e menos na imprensa do que nos
bastidores literários”. Seu outro livro de 1893, “Broquéis
resulta de um período breve, mas febril, de produção, já
no Rio”. Em Missal apenas caminha para, mas “Cruz e
Sousa em Broquéis é indiscutivelmente um simbolista
feito”.

Andrade Muricy na sua “Introdução Geral” ao
Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro (1973, p.38),
destaca, no item “O Milagre de Broquéis”: “sem
precedentes, prodigiosa, a tomada de consciência que
essa coletânea representa (...) Uma ductilidade
musicalíssima; uma luminosidade cromática feita de
entretons que não eram pictóricos, porém de sentimento;
modalidades de sensibilidade para matizes de atmosfera
moral, entretanto legitimamente poéticos. Ao mesmo
tempo, descobria-se nele, por fim, o domínio de um
verdadeiro artesanato”.

Para Ivone Daré Rabelo (1999, p.93-94), em
Broquéis, “a resposta de Cruz e Sousa parece vir já no
título, conjugado à epígrafe, com conotações bastante
agressivas, ainda que disfarçadas pelo fato de gravar na
entrada da obra o selo culto e respeitável da assinatura
de Baudelaire. Na ambigüidade da palavra ‘broquel’
sugere-se o aficcionado pelas formas escultóricas e pelo
antigo e também consciência de que a poesia é escudo
contra as afrontas vividas na realidade. Mas o escudo
pressupõe também a atitude do ataque no campo de lutas
poéticas...”

Lauro Junkes (1999, p.67) ressalta que Cruz e
Sousa leu os simbolistas franceses e assimilou, sem
nunca reduzir-se ao caráter servil de simples epígono,
as lições dos mestres: “no cultivo das analogias sensoriais
e espirituais, no satanismo e nas ‘correspondências’
sinestésicas dos sentidos – segundo Baudelaire; na
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abstratização vaga, diluída e simbólica das imagens
concretas, ressaltando o poder sugestivo das palavras e
sua capacidade evocativa para despertar o prazer de
adivinhar, o que implica o envolvimento do leitor no
processo, como co-criador – revivendo a poética de
Mallarmé; no cromatismo das imagens e na configuração
musical dos versos, através do ritmo, das assonâncias e
a1iterações, de acordo com Verlaine”.

Tasso da Silveira, na “Apresentação” de Cruz e
Sousa, volume de Nossos clássicos (1957, p.7–8), pondera
que “em Broquéis é, substancialmente, a dor de ser negro
que se exprime”, especificando depois que esse livro “é
ainda todo ele uma procura, não apenas da expressão
definitiva, mas do definitivo sentimento do mundo, que
só mais tarde atingiria o poeta”; para Faróis, consta
ocorrer um salto, focalizando a dor de ser homem, o que
já representa, com relação a Broquéis, um ponto muito
mais alto na escalada: “Agora é um mar de ondas
beethovenianos que deparamos”, atenuando-se o
narcisismo; “é cântico de mar, do ondeante profundo,
inquieto mar humano que canta só por ser mar e porque
sobre ele se arqueiam as estrelas distantes”; em Últimos
Sonetos, transparecem “a dor, mas também a alegria e
a glória de ser espírito, de comungar com o eterno, e
heroicamente sobrevoar os abismos e as sombras da
pobre terrenalidade”, tendo ocorrido outro salto para esta
obra, “esfera derradeira da vertiginosa ascensão. A
queixa antiga transfigurou-se em heroicidade, em
espírito de renúncia, em contemplação de uma espécie
de mundo das idéias eternas, em sabedoria, em ânimo
de apostolado, muitas vezes em convívio com o
pensamento de Deus”

Na leitura de Lauro Junkes (1987, p.23s), “se no
livro anterior já emergia a concepção dramática da vida,
em Faróis, se intensifica esse senso trágico da existência
atingindo níveis de morbidez e satanismo. Conscientiza-
se o poeta cada vez mais do seu emparedamento.
Avoluma-se sua angústia ante o destino inclemente (...)
Cruz e Sousa não poupa tintas ou palavras para carregar



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  43

sua cosmovisão de negro pessimismo, para caracterizar
a degradação da matéria e da carne, para indicar os
descaminhos dos instintos carnais e materiais, para
evidenciar a deprimência da glória vã, do orgulho
humano, do legado corporal. Nada mais vigoroso, nessa
investigação implacável, do que o tom amargamente
realista de ‘A ironia dos vermes’: após a morte, os vermes
se lançarão com tanta avidez insaciável sobre a ‘cândida
Princesa’ como sobre a ‘simples camponesa’ (...)
Formalmente, Faróis engloba poemas mais longos, com
versos de medidas regulares mas diferentes, inclusive
versos curtos (redondilhas maiores) e variada estrofação
(vários poemas em dísticos). Evidencia-se sempre o
esmero no uso de vocabulário erudito e seleto”.

Se no Castelo de Axel Edmund Wilson elucidava
relações do Simbolismo com o Romantismo,  para Ivan
Teixeira (“Notas para o Centenário de Cruz e Sousa” na
Edição fac-similar de Faróis, 1998, p.XI-XXV), o poeta de
Faróis deve ser entendido como “poeta pós-romântico”  e
assim sendo, “nenhum dos românticos brasileiros atingiu
o nível de rebeldia e auto-investigação de Cruz e Sousa”,
pois sua “densidade metafísica” consiste “em atribuir
densidade existencial ao tema da dor, abordado como
forma visceral de expressão lírica”; ele “legitimou a
tópica do desterrado, do perseguido, do maldito entre os
malditos”, como negro. Um poeta que, em seus poemas,
abordou “a tópica do artista condenado ao exílio social e
ao sofrimento individual”, logrando “transpor o leitor do
texto para a vida, do discurso verbal para o discurso
social, propiciando sempre o enlevo e o deslumbramento,
a revelação e o êxtase”. Assim, marcado pela “metafísica
do sofrimento”, em Faróis, “há muita cor escura nesses
poemas, ao contrário de Broquéis, em que predomina a
euforia do branco e do vermelho”; Faróis “instaura um
estilo mais leve, mais adequado à investigação de
significados existenciais, sem perda da tensão
estrutural”. Já “o último livro de Cruz e Sousa talvez
seja o primeiro na adoção sistemática do estilo moderno
na poesia de idéias no Brasil” constituindo ele “a
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tentativa de uma poesia sapiencial”.
Para Henriqueta Lisboa (in Afrânio Coutinho, 1979,

p.233), “a idéia da morte é fonte primacial na Poesia de
Cruz e Sousa”, isso  já “no auge de sua vitalidade”. Em
Faróis são muitos os poemas centrados no tema, como
“Caveira”, “A ironia dos vermes”, “Metempsicose”,
“Inexorável”, “Luar de lágrimas”, pois, nesse livro,
“estreita-se a visão da morte em círculos cada vez mais
restritos, fundem-se as figuras externas com as
introspectivas, a atmosfera respira sentimento”.
Passando para Últimos Sonetos, “a morte é visão central,
realidade puramente interior, plenitude trágica em
concentração”.

Nestor Vítor (in Afrânio Coutinho, 1979, p.140-
142) focaliza Últimos Sonetos como “a única testemunha
daquelas agonias de Horto” que Cruz e Sousa sofreu na
galopante tuberculose, e o livro patenteia  “que o Poeta
Negro foi o menos surpreendido pela visita tremenda e
imperiosa da Morte, afinal”. No entanto, se de Broquéis
emana “a ebriedade própria dos noivos”, nos Últimos
Sonetos,  “aí é o homem, quase tão só, que nos exorta,
abençoando a vida com simplicidade cristã, perdoando
cristãmente todos, conciliando-se com tudo, pondo o
amor e a fé acima do que esteja mais alto. Em que
condições, todavia!”. Nesses sonetos, “Cruz e Sousa
quase que já é a sombra de si mesmo, tendo ficado para
trás todas as bravezas e impetuosidades de seu espírito
galhardamente guerreiro, como todas as opulências e
bizarrias que sua imaginação orientalesca vinha
derramando”.

Segundo Lauro Junkes (1987, p.25ss), “Últimos
Sonetos é o livro em que a própria condição existencial
do poeta atinge maior maturidade. Os apelos da explosiva
carnalidade amenizaram quase que de todo. Os
dilaceramentos dramáticos de sua angústia trágica
arrefeceram suas erupções revoltosas. E revela-se um
poeta essencialmente interiorizado (...) Acima de todos
os outros sentimentos carnais, sensoriais e mundanos,
impõe-se ‘a grande sede’ do Amor Infinito, a ‘Aspiração



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  45

suprema’, a ‘Ansiedade’ do ‘Cavador do Infinito’, que
espera ‘O Grande Momento’ em que, ‘Longe de tudo’ e
liberto do ‘Cárcere das Almas’, o espírito esteja ‘Livre’ e
possa, após a ‘Vida obscura’, trilhar o ‘Caminho da Glória’
como ‘O Assinalado’, com seu ‘Sorriso interior’ e, ‘para
sempre’, realizar seu ‘Triunfo Supremo’, ‘Assim seja’!
Profundamente desiludido deste mundo material e
concreto, inclina-se o poeta, irresistivelmente, para um
universo superior, transcendente, vagamente místico e
espiritual

UM POETA RENOVADOR
A poesia simbolista de Cruz e Sousa, inaugurada

em 1893, não representava imitação francesa, mas se
apresentava com caráter renovador. Fazia ele parte de
um grupo de poetas novos, não integrantes da oficialidade
parnasiana. Broquéis, de 1893, foi recebido como sendo
poesia diferente, porém considerada uma espécie de
transplante do simbolismo francês. Entretanto, Cruz e
Sousa  não foi simples epígono, mas autêntico renovador.

Nestor Vítor (1969, p.12), em trabalho já escrito
em 1896 e publicado em 1898, destaca: “Cruz e Sousa
é, na verdade, um moderno, porque traz consigo a
qualidade essencial para isso, que é a da originalidade
oportuna”, ressaltando depois “esse horror que tem Cruz
e Sousa pelo convencional e o comum...” Mais tarde, em
1914, o mesmo Nestor Vítor (1969, p.136), referindo-se
a Faróis, salienta que “Cruz e Sousa, no entanto –
maravilha que no futuro há de, forçosamente, atrair o
interesse do mundo –, traz como poeta uma natureza
tão nova, tão natural, que é comparável, desse ponto de
vista, à de um Rimbaud, filho do mais civilizado país do
mundo”, acrescentando duas páginas depois “Cada vez
mais a crítica atual vai demonstrando: o simbolismo
proveio de uma intuitiva reação espiritual tão
transcendente, que lateja nele todo um mundo novo. A
filosofia desta hora nasceu das suas sugestões”. E no
mesmo escrito, inclui que “Cruz a Sousa é um precursor
três vezes: precursor de sua raça, precursor de uma



46  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

nova orientação no mundo do espírito, precursor de uma
parte do Novo Continente, pois que só agora ela está
querendo dizer ao que vem”.

 Também José Oiticica, no artigo “O Poeta Negro”,
publicado no Correio da Manhã (17 mar., 1923), aponta
como Cruz e Sousa é “o grande precursor não de
simbolismos e decadentismos, mas de uma vasta poesia
panteísta, onde o homem se integra no universo
aspirando sempre à mais perfeita integração”. Pouco
antes havia ressaltado que “a dor maior ou única em
seus versos é a demora, a dificuldade desse vôo (da
redenção), o peso das asas, o corpóreo da nossa condição
material da nossa animalidade”.

Já Ronald de Carvalho, na sua Pequena História da
Literatura Brasileira (1968, p.346-350), afirma que o poeta
não constituiu “simplesmente um grande ensaio falhado,
como já se tem dito”, misturando em sua poesia o
satanismo de Baudelaire e o ceticismo e misticismo
mórbido de Antero de Quental, sendo para ele “a arte
um instrumento de desabafo destemeroso e audaz”, mas
já vislumbra que “há em Cruz e Sousa, apesar de todas
as suas insuficiências, a força de um precursor”.

Eduardo Portela, em “Aventura e Desengano da
Periodização Literária”, publicado no Jornal do Comércio
(23 ago., 1959), rebate tratar-se de simples transplante
imitativo: “Cruz e Sousa foi a estilização ou reação
brasileira diante de um Simbolismo eminentemente
francês. No processo dialético do grande poeta negro
está a nota mais tipicamente brasileira de um movimento
que era francês. A condição de etnicamente marginal,
do ‘emparedado’, agravada pelas suas debilidades físicas,
outorgou-lhe uma cosmovisão de tal  maneira peculiar
que o distancia convenientemente dos seus
companheiros franceses”.

Para Ivan Teixeira, (1998, p.VII), antes de imitador,
“Cruz e Sousa  deve ser apreciado sobretudo como um
poeta original, no sentido de inventar um canto próprio,
que nos remete para a vida, e não apenas para as formas
literárias do estrangeiro”.
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E Zahidê L. Muzart, na “Introdução” para Poesia
Completa, comemorativa do centenário de Broquéis (1993,
p.26), ousa afirmar que “a poesia moderna começa com
os simbolistas e, podemos dizer que, no Brasil, com Cruz
e Sousa, quando a poesia se tornará muito mais
autoconsciente”.

O ESTILO DE CRUZ E SOUSA
Vários estudiosos e analistas se preocuparam com

a expressão verbal, o estilo, a investigação lingüística
na poesia de Cruz e Sousa. Entre eles Antônio de Pádua,
no livro À Margem do Estilo de Cruz e Sousa, 1946, foi o
primeiro mais detidamente preocupado com a
expressividade fonética e simbólica, a linguagem lúdica,
as metáforas e especificamente as sinestesias, bem como
a abundante criação neológica de palavras; no
Centenário de nascimento, em 1961, Osvaldo Ferreira
de Melo (1962, p.62) revisou análises diversas no estudo
“Cruz e Sousa – o Estilista”, ressaltando diversos
recursos utilizados para obter maior expressividade e
ressalvando a necessidade de “conhecer os problemas
interiores que impulsionaram a alma do escritor”.

No artigo “O Poeta Negro” (Correio da Manhã, 19
nov., 1923), José Oiticica destacou a deslumbrante
imagística  do poeta, afirmando que “toda a sua poesia
se faz por alucinações, transmutações íntimas, criando
alegorias, provocando imagens, sugerindo símiles. Em
Cruz e Sousa elas se fazem automaticamente,
subconscientes na sua elaboração, reflexa em sua
expressão. Nada se mede ali, nada se brune ou doura;
irrompem, já brunidas e douradas suas concepções.
Enquanto noutros as metáforas se alinham e compõem,
nele surgem de ímpeto, desgrenhadas, como espavoridas.
Brotam do instinto feito de alucinações involuntárias e
insubmissas. Seu pensamento não se doma, nem se
apura; investe para a expressão e nela encarna-se como
pode. É um desajeitamento selvagem, turbilhonante, com
adjetivos de enxurrada, uns a lutar com os outros, sem
que se saiba qual o melhor. A frase, molde feito rígido,
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se contorce ou deforma com os repelões da idéia
desconforme ou excessiva. Dá-nos a impressão de uma
guinola iluminada por poderosos focos elétricos
multicores”.

Na antologia Presença da Literatura Brasileira – II
Romantismo, Realismo, Parnasianismo, Simbolismo (3
ed., 1968, p.297) Antonio Candido e José Aderaldo
Castelo observam: “O traço fundamental de Cruz e Sousa
é a potência verbal”, acrescentando logo a seguir: “O
verbalismo requintado e oratório, o senso exaltado da
melodia da palavra, o poder de criar imagens de grande
beleza, dão à sua obra um caráter de opulência. Doutro
lado, o senso do trágico e a busca ansiada da
transcendência poética lhe infundem um alto fervor”

Na sua História Concisa da Literatura Brasileira (2
ed., 1979, p.306), Alfredo Bosi  destaca em Cruz e Sousa
“o emprego insólito do substantivo abstrato no plural capaz
de sugerir uma dimensão sensível no universo das idéias”
e a recorrência de “termos litúrgicos”,  da “obsessão do
branco”, da presença de “objetos luminosos ou
translúcidos”, apresentando-se o poeta “dilacerado entre
matéria e espírito”. Mais adiante (p.313) contrasta os
dois maiores simbolistas brasileiros: “Cruz e Sousa,
denso e entusiasta; Alphonsus, fluido e depressivo”.

Roger Bastide (in Coutinho, 1979, p.162) destaca
a musicalidade em Cruz e Sousa, especificando:  “O que
caracteriza a música simbolista, sobretudo em Verlaine,
é a linha melódica, a doçura, os suspiros longos dos
violinos. É bem essa música que Cruz e Sousa coloca
nos seus versos, para fazer esquecer o ritmo selvagem e
profundo do tantã, uma música que canta docemente,
em menor, que canta e violiniza, por exemplo, nos
‘Violões que choram.’”

Magalhães Júnior (1975), no capítulo 24: “A
Evolução Poética”, evidencia o aprendizado, os erros, as
correções que o poeta empreendeu, afirmando que “Cruz
e Sousa só chegou ao pleno desenvolvimento de seus
dons após um longo exercício”, não desconhecendo que
“nesse aprendizado poético, muitas vezes violentou a
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métrica”.
Estudos bastante específicos do estilo encontram-

se em Artur de Almeida Torres: Cruz e Sousa – Aspectos
Estilísticos (1975) e Maria Helena Régis: Linguagem e
Versificação em Broquéis (1976), buscando esta aprofundar
a linguagem poética nos níveis sônico, morfológico,
sintático e semântico, para chegar a conclusões (p. 86-
88) como: “o som é muito valorizado como elemento
expressivo”; o ritmo é “quase sempre breve em Broquéis”;
“ao ritmo regular associa-se a freqüência de aliterações
e de rimas internas”; na estrutura sintática, existe
“abundância de apostos e adjuntos adnominais
encadeados, um após o outro”; “das palavras
significativas, o verbo é o que aparece menos. Há estrofes
inteiras sem um único verbo. Importante é o adjetivo” e
“entre os substantivos predominam os abstratos no
plural”.

Gilberto Mendonça Teles contribuiu para Cruz e
Sousa: no centenário de Broquéis e Missal (Organizado por
Iaponan Soares e Zahidé L. Muzart – 1994, p. 27, 28, 60)
com “Do Polichinelo ao Arlequim ou de Cruz e Sousa a
Mário de Andrade”, em que analisa cuidadosamente
pormenores da estilística, ocupando-se da frase e do
ritmo da poesia. Salienta que os simbolistas buscavam
a “poesia pura”, considerada em si mesma, na
consciência verbal da arte pela arte, tendo o poeta viva
consciência da sua arte e sondando as profundezas da
alma. Especifica que “poetas como Cruz e Sousa
perceberam que a poesia estava na linguagem e que os
temas não só perdiam a importância como podiam ser
pulverizados na linguagem”. Aponta o caráter
metalingüístico de muitos poemas de Cruz e Sousa, para,
depois, enquadrá-lo no seu tempo: “Por volta de 1890 a
ciência e as artes eram atraídas pelo sentido da
descontinuidade, inaugurada pelo barroco em face do
continuum da perspectiva clássica. O descontínuo exigia
a parataxe que, na literatura, levou à construção nominal
e esta nos seus inícios tomou a forma de enumeração
de termos isolados, como é quase obsessivo em Cruz e
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Sousa.” Não admira, pois, que as inovações do poeta
tenham provocado resistências, pois  “foi por aí que Cruz
e Sousa procurou desmantelar por dentro a unidade
clássica do verso, picotando-o, fragmentando-o, tirando-
lhe as ligações sintáticas e a estrutura rítmica até então
indestrutível”.

UM POETA NEGRO
Se, no seu tempo de vida, Cruz e Sousa sofreu os

mais diversos preconceitos por sua cor, e a cultura oficial
praticamente não lograva ver nada de positivo na sua
poesia, pelo fato de ser negro, posteriormente muitos
estudos focalizaram aspectos positivos da poesia do negro
Cruz e Sousa, entre eles: Joaquim Ribeiro (“Vestígio da
concordância bantu no estilo de Cruz e Sousa”,1947);
Carlos Dante de Morais, sob perspectiva psicanalítica,
no livro Três Fases de Poesia (“Simbolismo: Variações
sobre um Poeta Negro”), 1960; Massaud Moisés, nos
“Três estudos sobre Cruz e Sousa”, especificando o
terceiro: “Cruz e Sousa e a angústia da cor” (agora
defendendo o branco como preferência do simbolismo,
pois “o branco traduzia o anseio de identificação com o
Absoluto”), publicados no Suplemento Literário do Estado
de São Paulo (in COUTINHO, Afrânio, 1979); Tristão de
Athayde (“O Laocoonte Negro” – Rio, Jornal do Brasil, 9
out., 1975); Andrade Muricy (sobretudo em “O Cisne
Negro Cruz e Sousa”), enquanto Sílvio Romero, já no
Livro do Centenário não hesitava em afirmar que “Ele é o
caso único de um negro, um negro puro, verdadeiramente
superior no desenvolvimento da cultura brasileira”

Para Nestor Vítor (1969, p.21, 26 e 27) “Cruz e
Sousa é um homem preto, e por ser tal é a essa
qualidade que o mundo lhe há de atribuir muitas das
suas qualidades extraordinárias que são defeitos aos
olhos vulgares, e todos os defeitos e deficiências que
ele tenha e que tem realmente em sua obra”. Afirma o
grande amigo do poeta que da “sua aristocracia
intelectual” e do “seu caráter independente e nobre”
decorreram os seus “trágicos lanceamentos d´alma”,
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porque a regra geral é que “o meio comum de que dispõe
o homem preto para assimilar-se às sociedades
civilizadas é a subordinação passiva do hilota...”, sendo-
lhe vedado pretender “na sociedade um lugar a que tem
direito mesmo qualquer homem comum”. Discriminado
de tal modo, como “exigir que depois disto ele continue
a amar entranhadamente a sociedade e os homens”?
Então “o único partido relativamente nobre que ele tem
a tomar é um desdém orgulhoso” e o “desdém pelo vulgar,
pelo que obedece à convenção e é o seu produto
necessário” constitui, em Cruz e Sousa “quase que uma
perfeita obsessão”. Em outro escrito, Nestor Vítor (1923,
p.133) vê em Cruz e Sousa um “filho de Cam que nasceu,
por sarcasmo do destino, para a alta vida do espírito”.

Roger Bastide, em  A Poesia Afro-Brasileira, de 1943
(in Afrânio Coutinho, 1979, p.157-189) elaborou uma das
mais decisivas análises, com tendência psicanalítica e
antropológica, para elevar a glória de Cruz. Dos quatro
estudos, dois privilegiam a análise da condição do negro:
“A nostalgia do branco” e “A poesia noturna de Cruz e
Sousa”. Estabelece, a seguir, uma comparação com
Baudelaire e, finalmente, e na parte mais exaltante,
situa honrosamente o “lugar de Cruz e Sousa no
movimento simbolista”.

Segundo Bastide, no estudo “A Nostalgia do Branco
(p.159), salientou o que representava a poesia para o
torturado poeta e por que assumiu a estética simbolista:
“Cruz e Sousa sentia nitidamente que a arte era um
meio de abolir a fronteira que a sociedade colocava entre
os filhos de escravos africanos e os filhos de brancos
livres; é por isso que sempre foi logo ao topo que lhe
pareceu o mais ariano de todos”, ou seja, a arte
simbolista, “uma arte preciosa, requintada, difícil, cheia
de matizes e de delicadeza, que se dirige a uma pequena
elite e classifica, conseqüentemente, o seu adepto no
recesso de uma aristocracia da aristocracia”. Entretanto,
se a “nostalgia da cor branca marca a sua obra”, como
também insiste Montenegro, tenha-se claro que o branco
foi mesmo a cor preferida dos simbolistas franceses,
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como logo a seguir o próprio Bastide reconhece: “O
simbolismo europeu é essencialmente a apologia do
branco”. Ressalta, entretanto, Bastide (p.163) que “Cruz
e Sousa é repelido pela sua raça e condenado,
felizmente, a ser muito mais do que um grande poeta
simbolista, o mais admirável cantor de seu povo”.

Sob outro aspecto, na poesia de Cruz e Sousa a
noite tem função muito importante, essa noite,
“destruindo as linhas e as prisões das coisas, transforma
o mundo em uma espécie de vácuo sombrio, de matriz
quente e viva em que é bom se perder e se anular”.
Noite que assume “dois aspectos na obra de Cruz e Sousa.
Ora, muito doce e muito boa, como se fora uma carícia
do céu, ou um vôo de anjos brancos: é noite dos
simbolistas. Ora, a noite feiticiera, satânica, povoada
de terrores e fantasmas. É o que chamarei o tema da
noite africana. Cruz e Sousa aceitou a sua raça. Aceitou
a sua mãe negra, que não pôde beijar no momento da
morte”. (p.165-166)

 A arte poética de Cruz e Sousa, na qual podemos
apreender um complexo contraponto entre o Emparedado
e o Assinalado, explica-a Abelardo Montenegro (1998, p.
197s): “A arte incomparável do verso não tem, em Cruz,
por base a filosofia. Não há a admirável fusão da razão e
da emoção. A poesia do bardo negro brotava da própria
situação dramática em que este vivia. Cruz utilizava-a,
antropocentricamente, na proclamação das contingên-
cias amargas do seu cotidiano. O seu verso, assim, não
era só música como exigia Faguet, nem só idéia como
queria Flaubert, mas a ‘negação da iniqüidade’,
compreendendo-se esta no sentido de injustiça contra
o poeta negro”.

Henrique Lisboa, no estudo “Cruz e Sousa”, de
1955 (in Afrânio Coutinho, 1979, p.225–238), analisa a
dor imensa sofrida pelo poeta, mas destaca que, “apesar
de toda essa lenta agonia, Cruz e Sousa não foi um
pessimista”. Fazendo desfilar autores pessimistas, como
Machado de Assis, Raul Pompéia, Augusto dos Anjos,
Rimbau e Baudelaire, ressalta: “não Cruz e Sousa, a
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pugnar por mundos ideais com veemência de apóstolo, a
levantar nos quatro horizontes as suas torres de vigia,
a atribuir à dor uma purificadora missão, ao sonho um
papel libertador, a encontrar na beleza os caminhos de
Deus. Do vale do sofrimento se ergueu, em gigantesca
ascensão, a sua ética. E é isto que imprime tanta
grandeza e tanta dramaticidade à sua obra” E acrescenta:
“Admira que um homem de cor e condição modesta, sem
nenhum ambiente preparatório, seja exatamente o poeta
da vida interior, de intensidade raras vezes igualada
em país tropical”.

Para Gonzaga Duque – que conviveu com o poeta
em redações de jornais –, no artigo “O poeta negro”, de
1960 (1978, p.99), Cruz e Sousa trazia a “inata
desconfiança da sua raça”, que mais se exacerbou com
as “decepções e os desenganos” e, “devido a isso que o
seu tipo tomou o feitio retraído, melhor caracterizando-
o – esconso, que lhe dava à exterioridade o quer que
fosse de arisco e agressivo ao mesmo tempo, pondo-lhe
fulgores de sátira nos olhozinhos rebuscadores e
arrepanhando-lhe a comissura dos lábios, à direita, num
vinco de motejo em permanente ameaça. Esse exterior
prejudicou-o muitas vezes”.

Mereceria uma reflexão mais profunda a rápida
observação feita por José Guilherme Merquior, no livro
De Ancheita a Euclides – Breve história da literatura
brasileira.(1979, p.141): “Do ponto de vista da aceitação
social, a biografia de Cruz e Sousa, poeta ‘maldito’, é o
inverso da do mulato Machado de Assis, que teve sua
carreira de escritor glorificada pelo establishmen
cultural”. Considere-se, por exemplo, o que ocorreu em
1896-1897, quando da fundação da Academia Brasileira
de Letras, na qual o brilho de Machado de Assis assumiu
de imediato a Presidência, pelos restantes anos de sua
vida, enquanto Cruz e Sousa foi simplesmente ignorado.
A propósito, Múcio Leão, conhecedor da nossa literatura,
em “Saudação de letras” publicado no Jornal do Comércio
(Rio de Janeiro, 29 nov., 1959) indagava: “Como
compreender que em uma Academia Literária que se
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fundava em 1896, tivesse deixado de figurar um poeta
sem igual como Cruz e Sousa – já naquele tempo o autor
glorioso dos Broquéis?” Abelardo Montenegro (1998, p.186)
confronta os dois escritores. E Magalhães Júnior (1975,
p.310ss) tenta explicar por que Cruz e Sousa não foi
admitido na ABL, uma vez que “a exclusão de Cruz e
Sousa não seria por falta de bagagem volumosa” e sim
porque “havia preconceito, sim, mas preconceito literário.
E preconceito de grupo. Continuava acirrada a guerra
entre os parnasianos e os simbolistas”. Pondera, mais
adiante que “é preciso reconhecer que duas razões a
explicam” (a exclusão): “a guerra literária era cada vez
mais acesa, embora os aplausos, as animações dos novos
lhe mitigassem os efeitos” e “o próprio temperamento
de Cruz e Sousa. Temperamento de luta, acirrador do
dissídio”.

 Paulo Leminski, no livro Cruz e Sousa (1983),
ressalta bastante o drama que Cruz e Sousa sofreu
devido à cor da sua pele. Por isso, afirma (p.9) que a
“figura de retórica mais adequada para a vida de Cruz e
Sousa é o oxímoro, a figura da ironia, que diz uma coisa
dizendo o contrário”, especificando mais adiante (p.19)
que  “o fado do poeta já estava inscrito em seu nome e
no da cidade onde nasceu: Cruz, Desterro”, para
ponderar, em outra parte (p.67), que  “a figura prevalente,
na poesia de Cruz e Sousa, não é a aliteração, nem a
harmonia imitativa onomatopéia dos sentimentos nem
a ecolalia, mas o anagrama”, isto é, “palavras sob
palavras”, como nos versos de “O Assinalado”: “Faz que
tu’ALma suplicando GEMA [ALGEMA] / E rebente em
estrelas de ternura”. Não fosse a cor negra, certamente
Cruz e Sousa percorreria outro itinerário poético.

Uelington Farias Alves (1990, p.15), em Reencontro
com Cruz e Sousa, tenciona pontuar com firmeza a
condição negra do Cisne Negro: “A falácia de que Cruz e
Sousa foi um ‘negro-branco’ desmancha-se no ar das
consciências comprometidas com o jogo do difuso, do
incoerente, do inadmissível. Dentro de uma noção de
tempo e espaço, o que vemos é um jovem poeta e
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jornalista idealisticamente comprometido com a
mudança da sociedade a qual quer submetê-lo, por meio
de regras estabelecidas autoritariamente, à condição
de humilhação social em função da cor de sua epiderme.
Resistindo a tudo isso, o poeta projeta-se para a esfera
da luta política e ideológica, e como poeta e tribuno
desloca a questão do negro para a cena principal da vida
brasileira”.

Zahidé L. Muzart (1991, p.10), em “Defesa e luta:
A poesia de Cruz e Sousa”, conclui seu estudo
introdutório do fascículo Cruz e Sousa da Série Resgate
de Escritores Catarinenses: “O poeta trilhou um caminho
inverso. A não aceitação da raça leva-o a optar pela
cultura branca e até pelo Parnasianismo. Com a
capitulação, advinda somente na maturidade, o poeta
aceitará o primitivo como arte e já que arte e vida estão
intimamente ligadas, pelo amor à mulher negra, Cruz e
Sousa reencontra suas raízes verdadeiras e alia a este
sentimento do primitivo, do bárbaro, a apropriação da
cultura branca agora transformada. Não mais ele, negro,
a serviço da cultura branca mas esta dominada agora
pelo poeta e livremente admitida por ele como linhas
íntimas de seu texto. Na sua busca para escapar às
origens, haverá um reencontro com essas origens o que,
nos seus poemas noturnos, nitidamente os mais belos
de sua obra (Faróis), vão lhe propiciar o encontro com a
liberdade”.

Enfim, a negritude está muito bem analisada em
Ilka Boaventura Leite (1994, p.97) “Identidade negra e a
expressão literária: o visível e o invisível em Cruz e
Sousa”: “Cruz e Sousa viveu num período de transição,
permeado de ambigüidades e contradições: nasceu em
1861, num país escravocrata, recém ex-colônia de
Portugal e submisso à Inglaterra. Morreu numa república
de coronéis e oligarcas incapazes de superar as bases
hierárquicas que os produziram”. A condição de “negro
criado como branco” trouxe benefícios mas também
dificuldades para o poeta: dessa forma ele cresceu,
intelectual e socialmente, assimilando o mundo da
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cultura dos brancos, o que fortaleceu seu orgulho, sua
disposição de luta; porém, ao querer assumir a dignidade
e os direitos dos brancos, sofreu resistências, negando-
se-lhe o reconhecimento concedido à “normalidade”  dos
brancos. “Cruz a Sousa não é pele, é essência”. Cruz e
Sousa constata que o direito pleno à cidadania lhe é
negado; parte, então, para a conquista árdua de uma
cidadania própria, ou então, o reconhecimento de uma
cidadania plena  para os negros, independente da cor
da pele. No entanto, a sociedade procurou ignorar essa
sua luta. Dessa forma, somente através dos seus escritos
poéticos, e assim mesmo no decorrer do tempo, após
sua morte, Cruz e Sousa conquistou seu lugar na
sociedade, na medida em que sua produção se tornou
visível à sociedade brasileira.

A ARTE SIMBOLISTA DE CRUZ E SOUSA
Como integrante da ala dos poetas novos, Cruz e

Sousa não pretendeu, com Broquéis, impor uma escola
literária nova – a simbolista. Não se adote, entretanto,
atitude tão radical como Wilson Martins que, no estudo
“O Cisne Negro”, publicado no Suplemento Literário de
O Estado de São Paulo (24 fev., 1962) ironiza mordazmente
as “idades” comtianas da poesia de Cruz e Sousa,
segundo quer impor a crítica ao poeta, radicalizando
negativamente também “que o prosador em Cruz e Sousa
é, com grande freqüência, medíocre e menos que
medíocre”. Se tenta, com razão, complementar algumas
posições de Andrade Muricy, por exemplo, afirmando que
esse foi “um poeta para quem os valores visuais somente
existiam enquanto poesia através de manifestações
sonoras”, ressoa muito polêmica a afirmativa de que “o
simbolismo de Cruz e Sousa foi-lhe imposto em boa
medida pela crítica, é um simbolismo de intenção mais
que de substância”.

Sabe-se que, desde o início do surgimento da
poesia de Cruz e Sousa, se a crítica oficial de Sílvio
Romero e Araripe Jr. abriram espaço para o novo ideário
poético, José Veríssimo opôs radical resistência.
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Sílvio Romero, em Livro do Centenário (Apud
Cassiana Lacerda Carollo, 1981 p.80-81), deixou de lado
todo o seu caráter polêmico e reconheceu em Cruz e
Sousa uma legítima inovação poética, considerando-o
“a muitos respeitos o melhor poeta que o Brasil tem
produzido”, porque “é o nosso simbolista puro, o rei da
poesia sugestiva”. Manifesta mesmo que “dá prazer ao
crítico avistar-se com um homem destes, um íntegro,
um nobre espírito de eleição”. Na poesia de Cruz e Sousa
“ressaltam de todas as suas composições uma elevação
d’alma, uma nobreza de sentimentos, uma delicadeza
de afetos, uma dignidade de caráter que nunca se
desmentem, nunca se apagam(...) Inspirados pela
natureza, pelo infinito cenário do mundo exterior, ou
pelas peripécias da vida, pelos atritos da sociedade, ou
pelas dores íntimas de seu coração, os seus versos são
sempre simples, espontâneos, sinceros, como as
confissões de uma alma limpa e digna. Nada de pose.
Outra qualidade da arte de Cruz e Sousa é o poder
evocativo de muitas de suas poesias. Ele não descreve
nem narra. Em frases vagas, indeterminadas,
aparentemente desalinhadas, sabe, por não sabemos
que interessante e curiosa magia, atirar o pensamento
do leitor nos longes indefinidos, sugestionando-lhe a
imaginativa, fazendo-o perder-se nos mundos
desconhecidos, sempre melhores do que aquele em que
vivemos”(...) Ele é o caso único de um negro, um negro
puro, verdadeiramente superior no desenvolvimento da
cultura brasileira”

José Veríssimo, entretanto, resistiu à pessoa e
poética de Cruz e Sousa, conforme atestam seus Estudos
de Literatura Brasileira (6a série, 1977, p.96-102). Ainda
quando saiu, postumamente, o  último livro – Últimos
Sonetos, em 1905,  declarou que a piedade e a ação dos
amigos do poeta, sobretudo de Nestor Vítor,
“modificaram de muito o juízo que desde o seu primeiro
livro de versos fiz do malogrado poeta preto”. Entretanto,
continua afirmando que os seus sonetos “não significam
coisa alguma”; que, na sua leitura, sente “a sua
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impossibilidade de exprimir o que acaso sentiria”. Seus
versos “têm a monotonia barulhenta do tam-tam
africano. O homem que os fez, devia ser extremamente
sensível às grandes sonoridades ruidosas”. Não obstante,
“Cruz e Sousa foi um grande poeta, e os dons de
expressão que faltam evidentemente ao seu estro, os
dons de clara expressão, à moda clássica, os supriu o
sentimento recôndito, aflito, doloroso, sopitado, e por
isso mesmo trágico, das suas aspirações de sonhador e
da sua mesquinha condição de negro, de desgraçado,
de miserável, de desprezado”. Não obstante toda
resistência, não pôde deixar de reconhecer que se
tratava de “, sendo o autor “um verdadeiro, um esquisito
e raro poeta”.

Nestor Vítor (1969, p.12, 18, 24, 28), o amigo mais
próximo, da maior confiança, e que foi o depositário de
todo o acervo deixado por Cruz e Sousa, analisou e
exaltou o alto nível do seu poema, em estudo elaborado
em 1906, tendo por objetivo fazer “o esboço do estudo
emocional de uma alma”. Discorre muito sobre arte, “a
Arte eterna, a simples Arte. É una e indivisível, embora
em cada artista se manifeste por uma nova nota, em
cada época por diversa expressão...”. Conhecendo
estreitamente a vida e a alma do poeta, não hesita em
afirmar que “Cruz e Sousa é um fanático da Arte, como
as Santa Teresa são as fanáticas da Religião”. Mais
adiante, acrescenta que “Ele é o povoador do Espaço,
devido a um pessimismo radicado em seu espírito pelas
condições de habitabilidade da Terra”; entretanto “Tudo
o que lhe sai da pena é mais ou menos uma
transfiguração”. Especificando melhor, pontua que “a
Arte, como ele a compreende, Arte pela Arte,
independente de paixões que a escravizem, que façam
dela o seu veículo, inferiorizando-a, tirando-lhe o caráter
de sua independência suprema, Arte que é vida e que é
morte, que é chama e que é néctar, Arte sacerdócio,
Arte abstração absoluta e decidida loucura, essa é o
seu domínio, essa é o seu mundo, é o seu alimento e o
seu sono, é o seu sonho e a sua realidade exclusiva”.
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Se o Simbolismo “postula a existência de um
mundo transcendente”, no seu quarto estudo, Roger
Bastide (in Afrânio Coutinho, 1979, p.174-189) se
debruça mais especificamente sobre “o drama simbolista,
o da tradução verbal do inefável”. O Simbolismo, para
alcançar o mundo das Essências, precisava
primeiramente destruir o mundo concreto. Com tal
objetivo, “dirigir-se-á Cruz e Sousa ao crepúsculo e à
noite, que diluem as coisas materiais em um nevoeiro
de fantasia, em um mundo de sonho”. Especifica depois
que, para o poeta, “o verdadeiro meio de tornar irreal as
coisas e, por conseguinte, de as fazer mais próximas do
espiritual, é diluí-las no sonho, na noite”. Como
resultado, o simbolismo de Cruz e Sousa “é uma
experiência sofrida e vivida do símbolo no interior de
uma busca espiritual. Por isso mesmo, é marcha para o
misticismo cristão”. Enfim, “a poesia do nosso poeta
termina, destarte, no processo inverso do que existiu
no seu ponto de partida. Tinha começado pela dissolução
das formas exteriores dos objetos, diluindo-os na bruma
do sonho, e termina pela volta à matéria, porém matéria
sutilizada e preciosa, cintilação de cristal ou de jóia,
certamente encarnação da Forma Inteligível, mas
encarnação em algo que nada mais tem de sensual e
que nada retém do calor do concreto” (p.182-189).

Impõe-se resguardar, por justiça e mérito, que
em Cruz e Sousa persistem duas faces: a da poesia, que
se impôs, inegavelmente, e a da prosa, nem sempre
devidamente avaliada. Nereu Corrêa (1981, p.16-18), nas
comemorações do centenário de nascimento do Cisne
Negro, elaborou página lapidar sobre essa dupla face:
“O Cruz e Sousa da poesia não é o mesmo Cruz e Sousa
da prosa. Eu diria que os versos são o livro branco do
poeta, e a prosa o seu livro negro. De fato, na poesia
vamos encontrar o homem que transpôs a linha de cor,
o ariano, o espírito depurado, livre dos complexos que o
perseguiram. Ariel librando-se no espaço, nas brumas
do seu ‘sonho branco’, enquanto na prosa está o negro, o
africano, o ‘emparedado’. Prometeu acorrentado às suas
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origens, o filho de Cam vivendo o drama da raça, em
suma, o homem e o seu desespero. Na poesia é o poeta
de amores tímidos que sonha com donzelas castas, de
‘virginais alvuras’, que celebra a mulher loura, do tipo
nórdico, ‘espiritualizada por nimbus de angelitude’. Na
prosa encontramos a Núbia, a apologia da cor negra e,
apesar do conflito que às vezes se observa entre a libido
e o espírito sublimado do artista, a besta se liberta
daquelas páginas baudelairianas, de intenso realismo,
como Vulda e Tenebrosa, em que o poeta não consegue
sopear os ímpetos da carne, afundando na luxúria e no
pecado. Na poesia ouvimos os violinos tocando em
surdina; na prosa é o retumbo dos tambores africanos
ressoando no fundo das selvas. Na poesia está o Sonho;
na prosa está a Dor. Uma é fuga para as regiões oníricas,
com breves estágios no mundo real, a outra é o regresso
ao imanente, a volta ao ser, o reencontro com a realidade
em páginas de ‘asco e dor’, em que o próprio sonho,
quando ocorre, está carregado de duendes e de
pesadelos. Lá é o mundo encantado do poeta; aqui é o
desabafo do homem. Eis porque a sua prosa é uma obra
amarga, irônica, sarcástica – uma explosão de
recalques”.

Para concluir, avalie-se o paralelo que Henriqueta
Lisboa (mineira!) traçou, em conferência (Rio, Jornal do
Comércio, jan., 1938), entre os dois maiores simbolistas
brasileiros: “Cruz e Sousa nascido no litoral reagia
violentamente contra todas as coisas, como que ao
influxo de mares bravios. Abrigado pelas montanhas
centrais, o espírito de Alphonsus evoluía em serenidade,
buscando uma nova arte como quem espreita o
nascimento de uma estrela. Se o primeiro traduzia a
revolta do inconquistado, o segundo se resignara diante
do inelutável. Cruz e Sousa soberbo, descontrolado,
ríspido. Alphonsus modesto, equilibrado, insinuante. Nas
cavalgadas, nas grandes fugas, nos troféus e nas
apoteoses, encontrou o poeta de Santa Catarina suas
alegorias. Para o solitário das montanhas os jardins, os
cemitérios, os recantos enluarados, as olheiras de veludo
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foram motivos de inspiração. Na poesia do negro há
obsessão de claridade e alvura; multiplicam-se lírios
astrais, esferas cristalinas, dalmáticas de neve, lácteos
rios, clarões que alagam, marfins e pratas diluídos,
regiões alpinas, opulência de pérolas e opalas. Nos versos
de Alphonsus são crepes, sombras funerárias de
ciprestes, véus de confessandas, luares de desamparo,
altares quaresmais enfeitados de roxo. E porque
sintetizaram ambos, de modo tão diverso, dois caracteres
estruturalmente brasileiros, o impulsivo e o
contemplativo, são as duas figuras mais nítidas do
simbolismo brasileiro”.

Não obstante todos os preconceitos sentidos, não
obstante as paixões vividas, não obstante as resistências
impostas para sufocar sua poesia, Cruz e Sousa
permanece, vive e refulge, hoje, cada vez mais
intensamente, nos seus poemas. A sua poesia,
entretanto, somente poderá permanecer ativa e
dinâmica através do seu diálogo interativo com o leitor.
O poeta, como autêntico “Assinalado”, “triunfou e sabe
que descansa” com seu “Dever cumprido”. Ao leitor cabe
a missão de assegurar esse “Triunfo supremo” e,
revivendo seu poema, povoar “o mundo despovoado/ de
belezas eternas, pouco a pouco”.

Cruz e Sousa não se lê, porém, num apressado
correr de vistas pelas páginas. Seu poema exige leitura
lenta e retomada, com abertura para o mundo interior.
Surgido quando predominavam o cientificismo e
positivismo, de enfoque pragmático, materialista e
concreto, o simbolismo contrapôs uma radical abertura
para o mundo interior e transcendente, para o imaterial,
vago e abstrato, para imagens diluídas, de pluralidades
abstratas, de vagas ambiências litúrgicas.

Sufocado por esta “vida obscura”, pelo “cárcere
das almas”, pela matéria que degrada, Cruz e Sousa
explorou assiduamente os contrastes, na tendência
impositiva de subir, ascender, elevar-se para o “Espaço
da Pureza”, para a “Suprema Altura”, para as “Estrelas
do Infinito”, região eleita para expandir as aspirações
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de transcendência.
 Dessa forma, Cruz e Sousa preservou e cultuou,

na sua poética, o Mistério, mistério do ser e da
existência, mistério cada vez menos vislumbrado em
nossa civilização tecnológica, mistério sufocado pelo
liberalismo pragmático e imediatista. Ler Cruz e Sousa
exige abertura do coração para assumir o mistério dos
caminhos e descaminhos da existência, para
compreender o sentido da finitude da matéria concreta;
exige contenção da pressa em apossar-se e permanência
fruidora e reflexiva num mesmo poema, exige domínio
da ânsia de devorar rapidamente todo o livro, porque
cada poema constitui um universo a ser penetrado e
fruído na sua individualidade única. Assumindo essa
atitude, este livro oferece um tesouro de sensibilidade,
de poesia, de arte. Assimilar, lentamente, a sua beleza
constitui arte tão nobre quanto a do escritor.

Lauro Junkes
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Julieta dos SantosJulieta dos SantosJulieta dos SantosJulieta dos SantosJulieta dos Santos

CAMBIANTESCAMBIANTESCAMBIANTESCAMBIANTESCAMBIANTES

EXTREMOS

À minha doce mãe, que desses trilhos vastos
Da vida racional, tem sido o meu bom guia.
Dedico, preso à garra atroz da nostalgia,
O meu bouquet de versos, dentre uns beijos castos.

A ela que, orgulhosa, impávida, resplende,
Seu filho dá-lhe a alma inteira nos olhares.
A ela que aprimora as curvas singulares
Do amor que unicamente a mãe só compreende.

A ela que, dos sonhos flavos que eu adoro,
É sempre esse ideal querido e mais sonoro
Mais alvo que o luar, mais brando que os arminhos.

Embora sob a cúpula azúlea de outros espaços
Dedico os versos meus – atiro-os ao regaço
Assim como um punhado imenso de carinhos.
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SUPREMO ANSEIO

Esta profunda e intérmina esperança
Na qual eu tenho o espírito seguro,
A tão profunda imensidade avança
Como é profunda a idéia do futuro.

Abre-se em mim esse clarão, mais puro
Que o céu preclaro em matinal bonança:
Esse clarão, em que eu melhor fulguro,
Em que esta vida uma outra vida alcança.

Sim! Inda espero que no fim da estrada
Desta existência de ilusões cravada
Eu veja sempre refulgir bem perto

Esse clarão esplendoroso e louro
Do amor de mãe – que é como um fruto de ouro,
Da alma de um filho no eternal deserto.

APÓS O NOIVADO

Em flácido divã ela resvala
Na alcova – bem feliz, alegremente,
E o fresco penteador alvinitente,
De nardo e benjoim o aroma exala.

E o noivo todo amor, assim lhe fala,
Por entre vibrações do olhar ardente:
Pertences-me afinal, pomba dormente,
Parece que a razão de gozo, estala.

Mas eis – corre-se então nívea cortina:
E a plácida, a ideal, a branca lua
Derrama nos vergéis a luz divina...

Depois... Oh! Musa audaz, ousada, e nua,
Não rompas esse véu de gaze fina
Que encerra um madrigal – Vamos... recua!...
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DORMINDO...

Pálida, bela, escultural, clorótica
Sobre o divã suavíssimo deitada,
Ela lembrava – a pálpebra cerrada –
Uma ilusão esplêndida de ótica.

A peregrina carnação das formas,
– o sensual e límpido contorno,
Tinham esse quê de avérnico e de morno,
Davam a Zola as mais corretas normas!...

Ela dormia como a Vênus casta
E a negra coma aveludada e basta
Lhe resvalava sobre o doce flanco...

Enquanto o luar – pela janela aberta –
– como uma vaga exclamação – incerta –
Entrava a flux – cascateado – branco!!...

NERAH
(Inspirado no elegante Conto de Virgílio Várzea)

A Vítor Lobato

Nerah não brinca mais, não dança mais. – E agora
Que vão-se apropinquando os tempos invernosos,
Nerah traz uns receios tímidos, nervosos,
De quem teme mudar-se em noite, sendo aurora.

Seus sonhos de cristal, translúcidos, antigos
Se vão embora, embora à vinda dos invernos,
Seguindo em debandada os úmidos galernos –
– lembrando um roto bando informe de mendigos.

Não canta o sabiá que triste na gaiola,
Parece, com o olhar, pedir-lhe a casta esmola
De um riso – aquela flor que esvai-se, branca e fria.

Em tudo a fina seta aguda de aflições!
Na própria atmosfera um caos de interjeições!
Em tudo uma mortalha, em tudo uma agonia.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  67

AMOR

Nas largas mutações perpétuas do universo
O amor é sempre o vinho enérgico, irritante...
Um lago de luar nervoso e palpitante...
Um sol dentro de tudo altivamente imerso.

Não há para o amor ridículos preâmbulos,
Nem mesmo as convenções as mais superiores;
E vamos pela vida assim como os noctâmbulos
À fresca exalação salúbrica das flores...

E somos uns completos, célebres artistas
Na obra racional do amor – na heroicidade,
Com essa intrepidez dos sábios transformistas.

Cumprimos uma lei que a seiva nos dirige
E amamos com vigor e com vitalidade,
A cor, os tons, a luz que a natureza exige!...

ESCRAVOCRATAS

Oh! trânsfugas do bem que sob o manto régio
Manhosos, agachados – bem como um crocodilo,
Viveis sensualmente à luz dum privilégio
Na pose bestial dum cágado tranqüilo.

Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas
Ardentes do olhar – formando uma vergasta
Dos raios mil do sol, das iras dos poetas,
E vibro-vos à espinha – enquanto o grande basta

O basta gigantesco, imenso, extraordinário –
Da branca consciência – o rútilo sacrário
No tímpano do ouvido – audaz me não soar.

Eu quero em rude verso altivo adamastórico,
Vermelho, colossal, d’estrépito, gongórico,
Castrar-vos como um touro – ouvindo-vos urrar!
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DA SENZALA...

De dentro da senzala escura e lamacenta
Aonde o infeliz

De lágrimas em fel, de ódio se alimenta
Tornando meretriz

A alma que ele tinha, ovante, imaculada
Alegre e sem rancor,

Porém que foi aos poucos sendo transformada
Aos vivos do estertor...

De dentro da senzala
Aonde o crime é rei, e a dor — crânios abala

Em ímpeto ferino;

Não pode sair, não,
Um homem de trabalho, um senso, uma razão...

e sim um assassino!

DILEMA
Ao Cons. Luís Álvares dos Santos

Vai-se acentuando,
Senhores da justiça – heróis da humanidade,
O verbo tricolor da confraternidade...

E quando, em breve, quando

Raiar o grande dia
Dos largos arrebóis – batendo o preconceito...
O dia da razão, da luz e do direito

– solene trilogia –

Quando a escravatura
Surgir da negra treva – em ondas singulares

De luz serena e pura;

Quando um poder novo
Nas almas derramar os místicos luares,

Então seremos povo!
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À REVOLTA
A Cassiano César

O século é de revolta – do alto transformismo,
De Darwin, de Littré, de Spencer, de Laffite –
Quem fala, quem dá leis é o rubro niilismo
Que traz como divisa a bala-dinamite!...

Se é força, se é preciso erguer-se um evangelho,
Mais reto, que instrua – estético – mais novo
Esmaguem-se do trono os dogmas de um Velho
E lance-se outro sangue aos músculos do povo!...

O vício azinhavrado e os cérebros raquíticos,
É pô-los ao olhar dos sérios analíticos,
Na ampla, social e esplêndida vitrine!...

À frente!... – Trabalhar à luz da idéia nova!...
– Pois bem! Seja a idéia, quem lance o vício à cova,
– Pois bem! – Seja a idéia, quem gere e quem fulmine!...

ESCÁRNIO PERFUMADO

Quando no enleio
De receber umas notícias tuas,
Vou-me ao correio,
Que é lá no fim da mais cruel das ruas,

Vendo tão fartas,
Duma fartura que ninguém colige,
As mãos dos outros, de jornais e cartas
E as minhas, nuas – isso dói, me aflige...

E em tom de mofa,
Julgo que tudo me escarnece, apoda,
Ri, me apostrofa,

Pois fico só e cabisbaixo, inerme,
A noite andar-me na cabeça, em roda,
Mais humilhado que um mendigo, um verme...
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FILETES
A   J. L.

De cravos, de rosas,
De lírios, perfumes,
De beijos, ciúmes,
De coisas formosas;

De cantos suaves
De músicas, vinhos
De aromas, arminhos
Dos trinos das aves;

Das cismas radiadas,
De esperanças aladas
Por vagos escombros,

São feitos, são feitos
Teus olhos perfeitos,
Repletos de assombros.
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OUTROS SONETOSOUTROS SONETOSOUTROS SONETOSOUTROS SONETOSOUTROS SONETOS

[SENHOR DE NOBRE]
(Oferecido e dedicado ao Ilmo. Sr. M. Bernardino A. Varela

pelo autor.)

Vir bonus dicendi peritus laudandum est.

Senhor de nobre alma, tão
Dentre os sábios conhecido,
De pais excelsos nascido,
Aceitai a minha canção.

Probo pai, bom cidadão,
Sois dos seres melhor ser
Por saber tão profundo ter,
Sois ilustre qual Catão.

Recebei esta prova mesquinha
De penhor e de oração,
Produto da pena minha.

Perdoai, mui digno varão,
Se na mente eu pobre tinha
Cometer-vos indiscrição.
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[DA MUNDANA LIDA]
“Minha vida é um montão de ruínas em árido deserto

Um abismo de ais e de suspiros”.

Da mundana lida, eis que cansado,
Co’a lira toda espedaçada,
A alma de suspiros retalhada,
Cumpre o infeliz seu triste fado.

Ai! que viver mais desgraçado!...
Que sorte tão crua e desazada!...
Quem assim tem a vida amargurada
Antes já morrer, ser sepultado.

Só eu triste padeço feras dores,
Imensas e de fel, sem terem fim,
Envolto no véu dos dissabores.

Oh! Cristo, eu não sei se só a mim
Deste essa vida d’amargores,
Pois que é demais sofrer-se assim!
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[DE MEYSEDER GENTIL]
(24 dez., 1880)

Dieu a fait la mer, les oiseaux, les cieux, toute la nature

enfim; mais les hommes ont découvert les sciences, les arts

et les lettres qui les élèvent jusqu’à même Dieu.

De Mayseder gentil o vulto ingente
De Corelli, de Spohr e de Nardini,
De Ole Bull supernal, de Veracini
Inspirados por Deus c’o plectro ardente;

Dessa lira febril, áurea, potente
Do artista sem par, de Paganini;
De Viotti dinal, do herói Tardini,
De Lafont, de Baillot, Eck e Laurenti:

Sois rival feliz! e nesse crânio
Há em jorros, oh céus! extravasando
O ardor musical, o ardor titâneo...

Já bem cedo, veloz, ides galgando
Lá da glória os degraus, o supedâneo
Sobre um trono de luz rindo e cantando.
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[DOIS ZOILOS]
“DIATRIBE”

Dois zoilos mui completos deste mundo,
Dois zoilos há terríveis e zelosos,
Que estando sem fazer, mui ociosos
Só tratam dum falar nauseabundo.

Eu sei mui bem seus nomes – não confundo
Com esses bem sensatos, talentosos,
Com esses lidadores mui briosos
Que têm estudo imenso e bem profundo!

Mas ah! pra que tempo hei-de gastar
Com quem só vive imerso na caligem
D’inveja torpe e vil a esbravejar!

Isto, meus amigos, é impigem
Que quanto se procura mais coçar
Tanto e tanto mais só dá prurigem!
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[MINH’ALMA ESTÁ]
Por ocasião dos festejos em homenagem ao sexagésimo
primeiro aniversário natalício do eloqüentíssimo tribuno
sagrado, Joaquim Gomes d’Oliveira Paiva.

Há vultos tamanhos que não
Cabendo no globo, vão quedos
Mas solenes, refugiar-se na campa.
Daí embuçam-se num manto infinito
De glórias?...

Minh’alma está agora penetrando
Lá na etérea plaga, cristalina!
Que música, meu Deus, febril, divina
Nos páramos azuis vai retumbando!

Além, d’áureo dossel se está rasgando
Custosa, de primor, esmeraldina
Diáfana, sutil, longa cortina
Enquanto céus se vão duplando!

Em grande pedestal marmorizado
De Paiva se divisa o busto enorme
Soberbo como o sol, de luz c’roado

De um lado o porvir – Anteu disforme
Dos lábios faz soltar pujante brado
Hosanas! não morreu! apenas dorme.
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[ROMPEU-SE O DENSO VÉU]
Por ocasião da comemoração do sexagésimo primeiro
aniversário natalício do ilustre pregador catarinense

Joaquim Gomes d’Oliveira Paiva.

Rompeu-se o denso véu do atroz marasmo
E como por fatal, negro hebetismo
De antro sepulcral, de fundo abismo
O povo ressurgiu com entusiasmo!

O Zoilo mazorral se queda pasmo
Supõe quimera ser, ser cataclismo
Roga, já por dobrez, por ceticismo
De néscio, vil truão solta o sarcasmo.

Perdão, Filho da Luz, minh’alma exora
Porém, a pátria diz, somente agora
Os grilhões biparti de atroz moleza!

E ele, o nosso herói já redivivo
De pé, sem se curvar, sereno, altivo
Co’as raias do porvir mede a grandeza!



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  77

[DEIXAI QUE DESTE ÁLBUM]
(5 dez., 1882)
Embeberam-me a pena em fel!
Antônio (Mendes Leal)

Deixai que deste álbum na folha delicada
Eu venha difundir meus rudes pensamentos
Deixai que as pobres rimas, uns nadas poeirentos
Eu possa transudar da mente entrenublada!...

Deixai que de minh’alma na fibra espedaçada
Eu busque inda vibrar uns cantos tardos, lentos!...
Bem cedo os vendavais, aspérrimos, cruentos
Ai! Tudo arrojarão à campa amargurada!

Porém qu’importa isso! dos mares desta vida
Nos pávidos, estranhos, enormes escarcéus
Se alguma coisa val, és tu, ó luz querida!...

Rasguemos do porvir os áditos, os véus!...
Riamos sem cessar, embora em dor sentida!...
Também as nuvens negras conglobam-se nos céus!!...
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[ALÇANDO O LIVRO]
(28 nov., 1882)
A mocidade é a alavanca do templo da ciência, no futuro;
só ela tem o direito de ser a força motriz dos fenômenos
intelectuais, das grandes revoluções do pensamento.
(Do Autor)

Alçando o livro colossal, ardente
Traças no crânio um sulco luminoso,
E vais seguindo o remontar garboso
Do sol fagueiro lá no espaço ingente!

Ergues a fronte juvenil potente
Já como herói ou lutador famoso
E c’uma forma de pensar honroso
Fazes-te esperança da brasílea gente!

Seis vezes astro de maior grandeza
Enfim lá surges nos exames belos,
Enfim triunfas na brilhante empresa!

Seis vezes quebras da ignorância os elos,
Seis vezes vives com mais sã firmeza,
Gemem seis vezes a louvar-te os prelos!...
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O DESEMBARQUE DE JULIETA DOS SANTOS

Chegou enfim, e o desembarque dela
Causou-me logo uma impressão divina!
É meiga, pura como sã bonina,
Nos olhos vivos doce luz revela!

É graciosa, sacudida e bela,
Não tem os gestos de qualquer menina:
Parece um gênio que seduz, fascina,
Tão atraente, singular é ela!

Chegou, enfim! eu murmurei contente!
Fez-se em minh’alma purpurina aurora,
O entusiasmo me brotou fervente!

Vimos-lhe apenas a construção sonora,
Vimos a larva, nada mais, somente
Falta-nos ver a borboleta agora!

NA MAZURKA

Morava num palácio – estranha Babilônia
De arcadas colossais, de impávidos zimbórios,
Alcovas de damasco e torreões marmóreos,
Volutas primorais de arquitetura jônia.

Assim, quando surgia em meio aos peristilos
Descendo, qual mulher de Séfora, vaidosa,
Envolta em ouropéis, em sedas, luxuosa,
Cercavam-na do belo os místicos sigilos!

E quando nos saraus, assim como um rainúnculo,
O lábio lhe tremia e o olhar, vivo carbúnculo,
Vibrava nos salões, como uma adaga turca,

Ou como o sol em cheio e rubro sobre o Bósforo,
– Nos crânios os Homens sentiam ter mais fósforo...
Ao vê-la escultural no passo da Mazurka...
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O FINAL DO GUARANI
(Santos, 15 jul., 1883)

Ceci – é a virgem loira das brancas harmonias,
A doce-flor-azul dos sonhos cor-de-rosa,
Peri – o índio ousado das bruscas fantasias,
O tigre dos sertões – de alma luminosa.

Amam-se com o amor indômito e latente
Que nunca foi traçado nem pode ser descrito.
Com esse amor selvagem que anda no infinito.
E brinca nos juncais – ao lado da serpente.

Porém... no lance extremo, o lance pavoroso,
Assim por entre a morte e os tons de um puro gozo,
Dos leques da palmeira à nota musical...

Vão ambos a sorrir, às águas arrojados,
Mansos como a luz, tranqüilos, enlaçados
E perdem-se na noite serena do ideal!...

IDÉIA-MÃE
Laborare dignus est operarius mercede sua.
(Aforismo Latino)

Ergueis ousadamente o templo das idéias
Assim como uns heróis, por sobre os vossos ombros
E ides através de um negro mar d’escombros
Traçando pelo ar as loiras epopéias.

A luz tem para vós os filtros magnéticos
Que andam pela flor e brincam pela estrela.
E vós amais a luz, gostais sempre de vê-la
Em amplo cintilar – nuns êxtases patéticos.

É esse o aspirar do séc’lo que deslumbra,
Que rasga da ciência a tétrica penumbra
E gera Vítor Hugo, Haeckel e Littré.

É esse o grande – Fiat – que rola no infinito!...
É esse o palpitar, homérico e bendito,
De todo o ser que vive, estuda, pensa e lê!!...
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O SEU BONÉ
(Corte, out., 1883)

À atriz Adelina Castro

É um boné ideal, de feltros e de plumas,
Que ela usa agora, assim como um turbante
Turco, aveludado, doce como algumas
Nuvens matinais que rolam no levante.

Lembro quando ao vê-lo a rubra marselhesa,
Lembro sensações e cousas de prodígio
E penso que ele tem a máscula grandeza
Desse sedutor, vital barrete frígio!...

Às vezes meu olhar medindo-lhe o contorno
E a flácida plumagem que serve-lhe d’adorno,
– Satânico, voraz, esplêndido de fé!

Exclama num idílio cândido e singelo,
Por entre as convulsões artísticas do Belo; –
Oh! tem coração e alma, esse boné!...
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[É UM PENSAR]
(Desterro, 13 jan., 1883)
A Moreira de Vasconcelos

Na luta dos impossíveis,
do espírito e da matéria,
tu és a águia sidérea
dos pensamentos terríveis!

(Do Autor)

É um pensar flamejador, dardânico
Uma explosão de rápidas idéias,
Que como um mar de estranhas odisséias
Saem-lhe do crânio escultural, titânico!...

Parece haver um cataclismo enorme
Lá dentro, em ânsia, a rebentar, fremente!...
Parece haver a convulsão potente,
Dos rubros astros num fragor disforme!...

Hão de ruir na transfusão dos mundos
Os monumentos colossais, profundos,
As cousas vãs da brasileira história!

Mas o seu vulto, sobre a luz alçado,
Oh! há de erguer-se de arrebóis c’roado,
Como Atalaia nos umbrais da glória!!...
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OISEAUX DE PASSAGE

Les rêves, les grands rêves que moi toujours adore,
Les rêves couleur rose, lês rêves éclatants;
Ainsi que les colombes un autre ciel cherchants
J’ai vu les ailes ouvertes, si belles que l’aurore.

Autour de la nature, autour de la profonde
Et merveilleuse mère des fleurs, des harmonies,
Les rêves éblouissants, remplis d’amour et vie,
Trouvaient de l’espoir le plus doré des mondes.

Hélas! – mais maintenant, par des chagrins, secrets,
L’amour, les étoiles et tout ce qu’il nous est
Chéri – le beau soleil, la lune et les nuages;

Tout fut plongé d’abord, plongé dans le mystère,
Avec de mon coeur la douce lumière,
Les rêves de mon âme – uns oiseaux de passage!...

COLAR DE PÉROLAS
Ao feliz consórcio dos estimáveis colegas,

D. Jesuína Leal e Francisco de Castro.

A F’licidade é um colar de pérolas,
Pérolas caras, de valor pujante,
Belas estrofes de Petrarca e Dante
Mais cintilantes que as manhãs mais cérulas.

Para que enfim esse colar bendito
Perdure sempre, inteiramente egrégio,
Como uma tela do pintor Correggio,
Sem resvalar no lodaçal maldito:

Faz-se preciso umas paixões bem retas,
Cheias de uns tons de muito sol – completas...
Faz-se preciso que do amor na febre,

Nos grandes lances de vigor preclaro,
Desse colar esplendoroso e raro,
Nem uma pérola, uma só se quebre!...
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SATANISMO

Não me olhes assim, branca Aretusa,
Peregrina inspiração dos meus cantares;
Não me deixes a razão vagar confusa
Ao relâmpago ideal de teus olhares.

Não me olhes, oh! não, porquanto eu penso
Envolvido no luar das minhas cismas,
Que o olhar que me dardejas – doido, imenso
Tem a rápida explosão dos aneurismas.

Não me olhes. Oh! não, que o próprio inferno
Problemático, fatal, cálido, eterno,
Nos teus olhos, mulher, se foi cravar!...

Não me olhes, oh! não, que m’entolece
Tanta luz, tanto sol – e até parece
Que tens músicas cruéis dentro do olhar!...

METAMORFOSE
A Carlos Ferreira

O sol em fogo pelo ocaso explode
Nesse estertor, que os crânios assoberba.
Vivo, o clarão, nuns frocos exacerba
Dos ideais a original nevrose.

Da natureza os anafis mouriscos
Ante o cariz da atmosfera muda,
Soam queixosos, numa nota aguda,
Da luz que esvai-se aos derradeiros discos.

O pensamento que flameja e luta
Nos ares rasga aprofundado sulco...
A sombra desce nos lisins da gruta;

E a lua nova – a peregrina Onfale,
Como em um plaustro luminoso, hiulco,
Surge através dos pinheirais do vale.
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AURÉOLA EQUATORIAL
A Teodoreto Souto

Fundi em bronze a estrofe augusta dos prodígios,
Poetas do Equador, artísticos Barnaves;
Que o facho – Abolição – rasgando as nuvens graves
De raios e bulcões – triunfa nos litígios!

– O rei Mamoud, o Sol, vibrou p’raquelas bandas
do Norte – a grande luz – elétrico, explodindo,
Assim como quem vai, intrépido, subindo
A luz da idade nova – em claras propagandas.

– Os pássaros titãs nos seus conciliábulos,
– Chilreiam, vão cantando em místicos vocábulos,
Alargam-se os pulmões nevrálgicos das zonas;

Abri alas, abri! – Que em túnica de assombros,
Irá passar por vós, com a Liberdade aos ombros,
Como um colosso enorme o impávido Amazonas!

[ANDA-ME A ALMA]

Anda-me a alma inteira de tal sorte,
Meus gozos, meu pesar, nos dela unidos
Que os dela são também os meus sentidos,
Que o meu é também dela o mesmo norte.

Unidos corpo a corpo – um elo forte
Nos prende eternamente – e nos ouvidos
Sentimos sons iguais. Vemos floridos
Os sons do porvir, em azul coorte...

O mesmo diapasão musicaliza
Os seres de nós dois – um sol irisa
Os nossos corações – dá luz, constela...

Anda esta vida, espiritualizada
Por este amor – anda-me assim – ligada
A minha sombra com a sombra dela.
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[QUANDO EU PARTIR]

Quando eu partir, que eterna e que infinita
Há de crescer-me a dor de tu ficares;
Quanto pesar e mesmo que pesares,
Que comoção dentro desta alma aflita.

Por nossa vida toda sol, bonita,
Que sentimento, grande como os mares,
Que sombra e luto pelos teus olhares
Onde o carinho mais feliz palpita...

Nesse teu rosto da maior bondade
Quanta saudade mais, que atroz saudade...
Quanta tristeza por nós ambos, quanta,

Quando eu tiver já de uma vez partido,
Ó meu amor, ó meu muito querido
Amor, meu bem, meu tudo, ó minha santa!

SEMPRE E... SEMPRE
A M. B. Augusto Varela

Sempre se amando, sempre se querendo.

(Oliveira Paiva)

De longe ou perto, juntas, separadas,
Olhando sempre os mesmos horizontes,
Presas, unidas nossas duas frontes
Gêmeas, ardentes, novas, inspiradas;

Vendo cair as lágrimas prateadas,
Sentindo o coro harmônico das fontes,
Sempre fitando a cúspide dos montes
E o rosicler das frescas alvoradas;

Sempre embebendo os límpidos olhares
Na claridão dos humildes luares,
No loiro sol das crenças se embebendo,

Vão nossas almas brancas e floridas
Pelo futuro azul das nossas vidas,
Sempre se amando, sempre se querendo.
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NOIVA E TRISTE

Rola da luz do céu, solta e desfralda
Sobre ti mesma o pavilhão das crenças,
Constele o teu olhar essas imensas
Vagas do amor que no teu peito escalda.

A primorosa e límpida grinalda
Há de enflorar-te as amplidões extensas
Do teu pesar – há de rasgar-te as densas
Sombras – o véu sobre a luzente espalda...

Inda não ri esse teu lábio rubro
Hoje – inda n’alma, nesse azul delubro
Não fulge o brilho que as paixões enastra;

Mas, amanhã, no sorridor noivado,
A vida triste por que tens passado,
De madressilvas e jasmins se alastra.

MÃE E FILHO
Às mães desamparadas

Jesus, meu filho, o encanto das crianças,
Quando na cruz, de angústia espedaçado,
Em sangue casto e límpido banhado,
Manso, tão manso como as pombas mansas;

Embora as duras e afiadas lanças
Com que os judeus tinham, de lado a lado,
Seu coração puríssimo varado,
Inda no olhar raiavam-lhe esperanças.

Por isso, ó filho, ó meu amor – se a esmola
De algum conforto essencial não rola
Por nós – é força conduzir a cruz!...

Mas, volta o filho, pesaroso e triste.
Se a nossa vida só na dor consiste,
Ah! minha mãe, por que morreu Jesus?...
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NATUREZA
Aos Poetas

Tudo por ti resplende e se constela,
Tudo por ti, suavíssimo, flameja;
És o pulmão da racional peleja,
Sempre viril, consoladora e bela.

Teu coração de pérolas se estrela,
E o bom falerno dás a quem deseja
Vigor, saúde à crença que floreja,
Que as expansões do cérebro revela.

Toda essa luz que bebe-se de um hausto
Nos livros sãos, todo esse enorme fausto
Vem das verduras brandas que reluzem!

Esse da idéia esplêndido eletrismo,
O forte, o grande, audaz psicologismo,
Os organismos naturais produzem...

SURDINAS
Às raparigas tristes

Vais partir, vais partir que eu bem te vejo
Na branca face os gélidos suores,
Vais procurar as músicas melhores
Do sol, da glória e do celeste beijo.

Dentro de ti as harpas do desejo
Não vibram mais – embora que tu chores –
Nem pelas tuas aflições maiores
Se escuta um vago e enfraquecido arpejo...

Bem! vais partir, vais demandar esferas
Amplas de luz, feitas de primaveras,
Paisagens novas e amplidão florida...

Mas ao chegar-te a lágrima infinita,
Lembra-te ainda, ó pálida bonita,
De que houve alguém que te adorou na vida.
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IRRADIAÇÕES
Às crianças

Qual da amplidão fantástica e serena
À luz vermelha e rútila da aurora
Cai, gota a gota, o orvalho que avigora
A imaculada e cândida açucena.

Como na cruz, da triste Madalena
Aos pés de Cristo, a lágrima sonora
Caiu, rolou, qual bálsamo que irrora
A negra mágoa, a indefinida pena...

Caia por vós, esplêndidas crianças,
Bando feliz de castas esperanças,
Sonhos da estrela no infinito imersas;

Caia por vós, às músicas formosas,
Como um dilúvio matinal de rosas,
Todo o luar benéfico dos versos!

AMBOS

Vão pela estrada, à margem dos caminhos
Arenosos, compridos, salutares,
Por onde, à noite, os límpidos luares
Dão às verduras leves tons de arminhos.

Nuvens alegres como os alvos linhos
Cortam a doce compridão dos ares,
Dentre as canções e os tropos singulares
Dos inefáveis, meigos passarinhos.

Do céu feliz na branda curvidade,
A luz expande a inteira alacridade,
O mais supremo e encantador afago.

E com o olhar vibrante de desejos
Vão decifrando os trêmulos arpejos,
E as reticências que produz o vago.
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PLENILÚNIO

Vês este céu tão limpo e constelado
E este luar que em fúlgida cascata,
Cai, rola, cai, nuns borbotões de prata...
Vês este céu de mármore azulado...

Vês este campo intérmino, encharcado
Da luz que a lua aos páramos desata...
Vês este véu que branco se dilata
Pelo verdor do campo iluminado...

Vês estes rios, tão fosforescentes,
Cheios duns tons, duns prismas reluzentes,
Vês estes rios cheios de ardentias...

Vês esta mole e transparente gaze...
Pois é, como isso me parecem quase
Iguais, assim, as nossas alegrias!

OS DOIS
Aos pobres

– Minha mãe, minha mãe, quanta grandeza
Nesses palácios, quanta majestade;
Como essa gente há de viver, como há de
Ser grande sempre na feliz riqueza.

Nem uma lágrima sequer – e à mesa
Dentre as baixelas, dentre a imensidade
Da prata e do ouro – a azul felicidade
Dos bons manjares de ótima surpresa.

Nem um instante os olhos rasos d’água,
Nem a ligeira oscilação da mágoa
Na vida farta de prazer, sonora.

– Como o teu louco pensamento expandes
Filho – a ventura não é só dos grandes
Porque, olha, o mar também é grande e... chora!
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TRISTE

Vai-se extinguindo a viva labareda
Que te abrasava o coração ridente...
Passas magoada pela rua e a gente
Umas conversas funerais segreda.

Não tens no olhar o sangue qu’embebeda,
Foram-se as rosas do viver contente...
Segues, agora, pobre flor – somente
Da sepultura a essencial vereda.

E vem chegando o tenebroso inverno...
Mas nesse mal devorador e eterno,
Teu organismo já não mais resiste

Às punhaladas da estação de gelo...
E acabará como eu nem sei dizê-lo,
Triste, bem triste, pesarosa, triste!

CELESTE
Aos corações ideais

Lembra-me ainda – ao lado de um repuxo,
Pela brancura de um luar de agosto,
O teu maninho, um loiro pequerrucho
Brincava, rindo, te afagando o rosto...

Lembra-me ainda – às sombras do sol posto,
Numa saleta sem brasões de luxo,
De alguns bordados de fineza e gosto
Delineavas o gentil debuxo...

E o gás que forte e cintilante ardia,
Te iluminava, te alagava... ria...
Da luz ficavas no imponente abrigo.

E agora... deixa que ao cair da noite,
Esta lembrança dentro de mim se acoite,
Como a andorinha no telhado amigo!
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[ESTAS RISADAS]

Estas risadas límpidas e frescas
Que Pan trauteia em cálamos maviosos
Nesta amplidão dos campos verdurosos,
Nestas paisagens flóreas, pitorescas;

Toda esta pompa e gala principescas
Destas searas, destes altanosos
Montes e várzeas, prados vigorosos,
Louros – talvez como as visões tudescas;

Este luxuoso e rico paramento,
Feito de luz e de deslumbramento
– Do grande altar da natureza imensa,

Aguarda o poeta sacerdote augusto,
Para cantar no seu missal robusto,
A nova Missa da razão que pensa...

AOS MORTOS

Oh! não é bom rir-se de um morto – brusca
Pois deve ser a sensação que aumenta
Desoladora, vagarosa, lenta
Da negra morte tétrica velhusca...

Tudo que em vida, como um sol, corusca,
Que nos aquece, que nos acalenta,
Tudo que a dor e a lágrima afugenta,
O olhar da morte nos apaga e ofusca...

Nunca se deve desprezar os mortos...
Nos regelados e sombrios portos,
Onde a matéria se transforma e urge

Exuberar na planturosa leiva,
Vivem os mortos no vigor da seiva,
Porque dão vida ao que da vida surge!...
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LUAR

Pelas esferas, nuvens peregrinas,
Brandas de toques, encaracoladas,
Passam de longe, tímidas, nevadas,
Cruzando o azul sereno das colinas.

Sombras da tarde, sombras vespertinas
Como escumilhas leves, delicadas,
Caem da serra oblonga nas quebradas,
Vão penumbrando as coisas cristalinas.

Rasga o silêncio a nota chã, plangente,
Da Ave-Maria – e então, nervosamente,
Nuns inefáveis, espontâneos jorros

Esbate o luar, de forma admirável,
Claro, bondoso, elétrico, saudável,
Na curvilínea compridão dos mortos.

MOCIDADE

Ah! esta mocidade! – Quem é moço
Sente vibrar a febre enlouquecida
Das ilusões, da crença mais florida
Na muscular artéria de Colosso...

Das incertezas nunca mede o poço...
Asas abertas – na amplidão da vida,
Páramo a dentro – de cabeça erguida,
Vê do futuro o mais alegre esboço...

Chega a velhice, a neve das idades
E quem foi moço volve, com saudades,
Do azul passado, o fúlgido compêndio...

Ai! esta mocidade palpitante,
Lembra um inseto de ouro, rutilante,
Em derredor das chamas de um incêndio!
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[VÃO-SE DE TODO]

Vão-se de todo os pardacentos nimbos...
Chovem da luz as nítidas faíscas
E no esplendor de irradiações mouriscas,
Abrem-se as flores em gentis corimbos.

Muito mais lestas do que antigos fimbos,
Do Azul cortando as bordaduras priscas,
Pombas do mato esvoaçando, ariscas,
Do céu se perdem nos profundos limbos.

A natureza pulsa como a forja...
Pássaros vibram no clarim da gorja,
As retumbantes, fortes clarinadas.

A grande artéria dos assombros pula...
E do oxigênio, a força que regula
Enche os pulmões a largas baforadas.

NA FONTE

Bem ao lado da gruta a fonte corre
Trepidamente, as águas encrespando,
Em murmúrios crebos, levantando
Uns chamalotes prateados – morre

No monte o sol que a luz no oceano escorre
E ainda eu vejo, as sombras afrontando,
Uma mulher que lava, mesmo quando
O sol mais rubro, mais vermelho jorre.

– É num sítio afastado, um sítio ermo...
Pássaros cortam vastidões sem termo,
Borboletas azuis roçam nas águas.

– E a mulher lava, enrubescida a face;
Lava, cantando, como se lavasse
As suas tristes e profundas mágoas.
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[A FONTE]

A fonte de águas cristalinas corre
Chamalotes de prata levantando,
E através de arvoredos murmurando,
Entre arvoredos murmurando morre...

No ocaso, o sol, a luz no oceano escorre
E sempre vejo, as sombras afrontando,
Uma mulher que canta e ri, lavando,
Mesmo que o sol muito abrasado jorre.

É verde o campo, deleitável e ermo.
Pássaros cortam vastidões sem termo,
Borboletas azuis roçam nas águas.

E cantando, a mulher, a rir a face,
Lava cantando como se lavasse
As suas grandes e profundas mágoas.

CEGA

Parece-me que a luz imaculada
Que vem do teu olhar, todo doçuras,
Não verte no meu ser aquelas puras
Delícias de outra era já passada.

Eu creio que essa pálpebra adorada
Não mais um flóreo empíreo de venturas
Descobre-me – na noite de amarguras,
De dúvidas intérminas cortada.

Não olhas como olhavas, rindo, outrora,
Não abres a pupila, como a aurora
Nascendo, abre, feliz, radiosa e calma.

A sombra, nos teus olhos, funda, existe!...
Tu’alma deve ser bem negra e triste
Se os olhos são, decerto, o espelho d’alma.
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A ERMIDA

Lá onde a calma e a placidez existe,
Sobre as colinas que o vergel encobre,
Aquela ermida como está tão pobre,
Aquela ermida como está tão triste.

A minha musa, sem falar, assiste,
Do meio-dia ante o aspecto nobre,
O vago, estranho e murmurante dobre
Daquela ermida que aos trovões resiste

E às gargalhadas funéreas, sombrias
Dos crus invernos e das ventanias,
Do temporal desolador e forte.

Daquela triste esbranquiçada ermida,
Que me recorda, me parece a vida
Jogada às mágoas e ilusões da sorte.

ÁGUA-FORTE

Do firmamento azul e curvilíneo
Cai, fecundando as trêmulas raízes
Dos laranjais, dos pâmpanos, das lises,
A luz do sol procriador, sangüíneo.

Pelo caminho agreste e retilíneo,
Da tarde aos brandos, triunfais matizes,
A criançada, a chusma dos felizes,
Esse de auroras perfumado escrínio,

Volta da escola, rindo muito, aos saltos,
Trepando, em bulha, aos arvoredos altos
Enquanto o sol desce os outeiros longos...

Vai dentre alados madrigais risonhos,
Do abecedário juvenil dos sonhos,
A soletrar os principais ditongos.
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ALMA QUE CHORA
A João Saldanha

Em vão do Cristo os olhos dulçurosos
Onde há o sol do bem e da verdade,
Cheios da luz eterna de saudade,
Como dois mansos corações piedosos,

Em vão do Cristo os olhos lacrimosos
E aquela doce e pura suavidade
Do seu semblante, casto, de bondade,
Cor de luar dos sonhos venturosos,

Servem de exemplo à dor escruciante
Que te apunhala e fere a cada instante,
A punhaladas ríspidas, austeras!

Viste partir a tua irmã, ai, viste,
Como num céu enevoado e triste
O bando azul das fúlgidas quimeras...

CHUVA DE OURO

A Rainha desceu do Capitólio
Agora mesmo – vede-lhe o regaço...
Como tem flores, como traz o braço
Farto de jóias, como pisa o sólio

Triunfantemente, numa unção, num óleo
Mais santo e doce que essa luz do espaço...
E como desce com bravura de aço...
Pois se a Rainha, como um rico espólio,

O seu brioso coração foi dando
Aos pobrezinhos, que inda estão gozando
Bênçãos mais puras qu’os clarões diurnos,

Por certo que há de vir descendo a escada
Do Capitólio da virtude – olhada
Pelos Albergues infantis, noturnos!
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PRIMAVERA A FORA

Escute, excelentíssima: – Que aragens
Traz do arvoredo a fresca ramaria;
Como este sol é rubro de alegria,
Que tons de luz nas límpidas paisagens.

Pois beba este ar e goze estas viagens
Das brancas aves, sinta esta harmonia
Da natureza e deste alegre dia
Que resplandece e ri-se nas ervagens.

Deixe lá fora estrangular-se o mundo...
Encare o céu e veja este fecundo
Chão que produz e que germina as flores.

Vamos, senhora, o braço à primavera,
E numa doce música sincera,
Cante a balada eterna dos amores...

25 DE MARÇO
(Recife, 1885)
Em Pernambuco para o Ceará
A província do Ceará, sendo o berço de Alencar e Francisco
Nascimento – o dragão do mar – é conseqüentemente a
mãe da literatura e a mãe da humanidade.

Bem como uma cabeça inteiramente nua
De sonhos e pensar, de arroubos e de luzes,
O sol de surpreso esconde-se, recua,
Na órbita traçada – de fogo dos obuzes.

Da enérgica batalha estóica do Direito
Desaba a escravatura – a lei de cujos fossos
Se ergue a consciência – e a onda em mil destroços
Resvala e tomba e cai o branco preconceito.

E o Novo Continente, ao largo e grande esforço
De gerações de heróis – presentes pelo dorso
À rubra luz da glória – enquanto voa e zumbe

O inseto do terror, a treva que amortalha,
As lágrimas do Rei e os bravos da canalha,
O velho escravagismo estéril que sucumbe.
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NINHO ABANDONADO
À distinta família Simas, pela morte de seu chefe, o Ilmo.

Sr. João da Silva Simas.

O vosso lar harmônico e tranqüilo
Era um ninho de luz e de esperanças
Que como abelhas iriadas, mansas,
Nos vossos corações tinham asilo.

Havia lá por dentro tanta crença
E tanto amor puríssimo, cantando,
Que parecia um largo sol faiscando
Por majestosa catedral imensa.

Agora o ninho está desamparado!
Sumiu-se dele o pássaro adorado,
O mais ideal dos pássaros do ninho.

Não se ouve mais a música sonora
Da sua voz – dentro do ninho, agora,
Paira a saudade como um bom carinho.

CRENÇA

Filha do céu, a pura crença é isto
Que eu vejo em ti, na vastidão das cousas,
Nessa mudez castíssima das lousas,
No belo rosto sonhador do Cristo.

A crença é tudo quanto tenho visto
Nos olhos teus, quando a cabeça pousas
Sobre o meu colo e que dizer não ousas
Todo esse amor que eu venço e que conquisto.

A crença é ter os peregrinos olhos
Abertos sempre aos ríspidos escolhos;
Tê-los à frente de qualquer farol

E conservá-los simplesmente acesos
Como dois fachos – engastados, presos
Nas radiações prismáticas do sol!
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CRISTO E A ADÚLTERA
(Grupo de Bernardelli)

Sente-se a extrema comoção do artista
No grupo ideal de plácida candura,
Nesse esplendor tão fino da escultura
Para onde a luz de todo o olhar enrista.

Que campo, ali, de rútila conquista
Deve rasgar, do mármore na alvura,
O estatuário – que amplidão segura
Tem – de alma e braço, de razão e vista!

Vê-se a mulher que implora, ajoelhada,
A mais serena compaixão sagrada
De um Cristo feito a largos tons gloriosos.

De um Nazareno compassivo e terno,
D’olhos que lembram, cheios de falerno,
Dois inefáveis corações piedosos!

ÊXTASE DE MÁRMORE
À grande atriz Apolônia

O mármore profundo e cinzelado
De uma estátua viril, deliciosa;
Essa pedra que geme, anseia e goza
Num misticismo altíssimo e calado;

Essa pedra imortal – campo rasgado
À comoção mais íntima e nervosa
Da alma do artista, de um frescor de rosa,
Feita do azul de um céu muito azulado;

Se te visse o clarão que pelos ombros
Teus rola, cai, nos múltiplos assombros
Da Arte sonora, plena de harmonia;

O mármore feliz que é muito artista
Também – como tu és – à tua vista
De humildade e ciúme, coraria!



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  101

INVERNO

Amanheceu – no topo da colina
Um céu de madrepérola se arqueia
Limpo, lavado, reluzindo – ondeia
O perfume da selva esmeraldina.

Uma luz virginal e cristalina,
Como de um rio a transbordante cheia,
Alaga as terras culturais e arreia
De pingos d’ouro os verdes da campina.

Um sol pagão, de um louro gema d’ovo,
Já tão antigo e quase sempre novo,
Surge na frígida estação do inverno.

– Chilreiam muito em árvores frondosas
Pássaros – fulge o orvalho pelas rosas
Como o vigor no espírito moderno.

FALANDO AO CÉU

Falas ao Céu, Amor! Em vão tu falas!
Mas o céu, esse é velho, esse é velhinho,
Todo ele é branco, faz lembrar o linho
Dos leitos alvos onde tu te embalas.

A alma do céu é como velhas salas
Sem ar, sem luz, como lares sem vinho,
Sem água e pão, sem fogo e sem carinho,
Sem as mais toscas, as mais simples galas.

Sempre surdo, hoje o céu é mudo, é cego...
Jamais o coração ao céu entrego,
Eu que tão cego vou por entre abrolhos.

Mas se o queres tornar jovem e louro
Dá-lhe o bordão do teu amor um pouco,
Fala e vista, com a vida dos teus olhos...
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GLORIOSA
A Araújo Figueredo

Pomba! dos céus me dizes que vieste,
Toda c’roada de astros e de rosas,
Mas há regiões mais que essas luminosas.
Não, tu não vens da região celeste

Há um outro esplendor em tua veste,
Uma outra luz nas tranças primorosas,
Outra harmonia em teu olhar – maviosas
Cousas em ti que tu nunca tiveste.

Não, tu não vens das célicas planuras,
Do Éden que ri e canta nas alturas
Como essa voz que dos teus lábios tomba.

Vens de mais longe, vens doutras paragens,
Vens doutros céus de místicas celagens,
Sim, vens de sóis e das auroras, pomba.

O CHALÉ

É um chalé luzido e aristocrático,
De fulgurantes, ricos arabescos,
Janelas livres para os ares frescos,
Galante, raro, encantador, simpático.

O sol que vibra em rubro tom prismático,
No resplendor dos luxos principescos,
Dá-lhe uns alegres tiques romanescos,
Um colorido ideal silforimático.

Há um jardim de rosas singulares,
Lírios joviais e rosas não vulgares,
Brancas e azuis e roxas e purpúreas.

E a luz do luar caindo em brilhos vagos,
Na placidez de adormecidos lagos
Abre esquisitas radiações sulfúreas.
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DELÍRIO DO SOM

O Boabdil mais doce que um carinho,
O teu piano ebúrneo soluçava,
E cada nota, amor, que ele vibrava,
Era-me n’alma um sol desfeito em vinho.

Me parecia a música do arminho,
O perfume do lírio que cantava,
A estrela-d’alva que nos céus entoava
Uma canção dulcíssima baixinho.

Incomparável, teu piano – e eu cria
Ver-te no espaço, em fluidos de harmonia,
Bela, serena, vaporosa e nua;

Como as visões olímpicas do Reno,
Cantando ao ar um delicioso treno
Vago e dolente, com uns tons de lua.

ILUSÕES MORTAS
A Virgílio Várzea

Os meus amores vão-se mar em fora,
E vão-se mar em fora os meus amores,
A murchar, a murchar, como essas flores
Sem mais orvalho e a doce luz da aurora.

E os meus amores não virão agora,
Não baterão as asas multicores,
Como aves mansas – dentre os esplendores
Do meu prazer, do meu prazer de outrora.

Tudo emigrou, rasgando a esfera branca
Das ilusões, – tudo em revoada franca
Partiu – deixando um bem-estar saudoso

No fundo ideal de toda a minha vida,
Qual numa taça a gota indefinida
De um bom licor antigo e saboroso.
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O SONHO DO ASTRÓLOGO

As fulgurosas, rútilas estrelas
Como mundos de mundos seculares,
Formando uns arquipélagos, uns mares
De luz – como eu deslumbro o olhar ao vê-las.

Ah! se como eu sei compreendê-las,
Sentir-lhes os seus filtros salutares,
Pudesse, da amplidão fria dos ares,
Arrancá-las, na mão sempre trazê-las;

Que vagalhões de assombros palpitantes
Não me viriam perpassar, faiscantes,
Dentro do ser, nuns doutos murmúrios.

Eu saberia muito mais a causa
Da evolução que nunca teve pausa,
Que é uma audácia transbordando em rios.

CRISTO

Cristo morreu, ó tristes criaturas,
Era matéria como vós, morreu;
E quando à noite sepulcral desceu
Gelou com ele o oceano das ternuras.

Nunca outro sol de irradiações mais puras
Subiu tão alto e tanto resplendeu,
Nunca ninguém tão firme combateu
Da humanidade todas as torturas.

Morreu, que se ele, o Deus, ressuscitasse,
Limpa de sangue e lágrimas a face,
Os seus olhos tranqüilos, virginais,

Dons inefáveis corações piedosos,
Tinham de abrir-se muito dolorosos,
Também chorando quando vós chorais!
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FRUTAS DE MAIO

Maio chegou – alegre e transparente
Cheio de brilho e música nos ares,
De cristalinos risos salutares,
Frio, porém, ó gota alvinitente.

Corre um fluido suave e odorescente
Das laranjeiras, como dos altares
O incenso – e, como a gaze azul dos mares,
Leve – há por tudo um beijo, docemente.

Isto bem cedo, de manhã – adiante
Pela tarde um sol calmo, agonizante,
Põe no horizonte resplendentes franjas.

Há carinhos da luz em cada raio,
Filha – e eu que adoro este frescor de maio
Muito, mas muito – trago-te laranjas.

ETERNO SONHO
Quelle est donc cette femme?
Je ne comprendrai pas.
Félix Arvers

Talvez alguém estes meus versos lendo
Não entenda que amor neles palpita,
Nem que saudade trágica, infinita
Por dentro dele sempre está vivendo.

Talvez que ela não fique percebendo
A paixão que me enleva e que me agita,
Como de uma alma dolorosa, aflita,
Que um sentimento vai desfalecendo.

E talvez que ela ao ler-me, com piedade,
Diga, a sorrir, num pouco de amizade,
Boa, gentil e carinhosa e franca:

– Ah! bem conheço o teu afeto triste...
E se em minha alma o mesmo não existe,
É que tens essa cor e é que eu sou branca!
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RISADAS
Às criaturas alegres

Fantasia, ó fantasia, tropo ardente
Da aurora alegre undiflavando as bandas
Do adamascado e rúbido oriente,
Ó fantasia, águia das asas pandas.

Tu que os clarins do sonho mais fulgente
Das Julietas feres, nas varandas,
Ó fantasia dos Romeus, ó crente,
Por que países meridionais tu andas?!

Vem das esferas, entre os sons que vibras.
Vem, que desejo emocionar as fibras,
Quero sentir como este sangue impulsas.

Noiva do sol que os sóis preclaros gozas
Para rimar umas canções de rosas,
Como risadas de cristal, avulsas...

AVE! MARIA...

Ave! Maria das Estrelas, Ave!
Cheia de graça do luar, Maria!
Harmonia de cântico suave,
Das harpas celestiais branda harmonia...

Nuvem d’incensos através da nave
Quando o templo de pompas irradia
E em prantos o órgão vai plangendo grave
A profunda e gemente litania...

Seja bendito o fruto do teu ventre,
Jesus, mais belo dentre os astros e entre
As mulheres judaicas mais amado...

Ó Luz! Eucaristia da beleza,
Chama sagrada no Evangelho acesa,
Maravilha do Amor e do Pecado!
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IMPASSÍVEL

Teu coração de mármore não ama
Nem um dia sequer, nem um só dia.
Essa inclemente natureza fria
Jamais na luz dos astros se derrama.

Mares e céus, a imensidade clama
Por esse olhar d’estrelas e harmonia,
Sem uma névoa de melancolia,
Do amor nas pompas e na vida chama.

A Imensidade nunca mais quer vê-lo,
Indiferente às comoções, de gelo
Ao mar, ao sol, aos roseirais de aromas.

Ama com o teu olhar, que a tudo encantas,
Ou sê antes de pedra, como as santas,
Mudas e tristes dentro das redomas.

VERÔNICA

Não a face do Cristo, a macilenta
Face do Cristo, a dolorosa face...
O martírio da Cruz passou fugace
E este Martírio, esta Paixão é lenta.

Um vivo sangue a face te ensangüenta,
Mais vivo que se o Deus o derramasse;
Porque esta vã paixão, para que passe,
É mister dos Titãs a luta incruenta.

Se tu, Visão da Luz, Visão sagrada
Queres ser a Verônica sonhada,
Consoladora dessa dor sombria

Impressa ficará no teu sudário
Não a face do Cristo do Calvário
Mas a face convulsa da Agonia!
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SÍMILES
(Desterro)

Pedro traiu a fé do Apostolado.
Madalena chorou de arrependida;
E nessa mágoa triste e indefinida
Havia ainda uns laivos de pecado.

Tudo que a Bíblia tinha decretado,
Tudo o que a lenda humilde e dolorida
De Jesus Cristo apregoou na vida
Cumpriu-se à risca, foi executado.

O filho-Deus da cândida Maria,
Da flor de Jericó, na cruz sombria
Os seus dias amáveis terminou.

Pedro traiu a fé dos companheiros.
Madalena chorou sob os olmeiros;
Jesus Cristo sofreu e... perdoou.

EXILADA

Bela viajante dos países frios
Não te seduzam nunca estes aspectos
Destas paisagens tropicais – secretos,
– Os teus receios devem ser sombrios.

És branca e és loura e tens os amavios
Os incógnitos filtros prediletos
Que podem produzir ondas de afetos
Nos mais sensíveis corações doentios.

Loura Visão, Ofélia desmaiada,
Deixa esta febre de ouro, a febre ansiada
Que nos venenos deste sol consiste.

Emigra destes cálidos países,
Foge de amargas, fundas cicatrizes,
Das alucinações de um vinho triste...
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SONETOS

Do som, da luz entre os joviais duetos,
Como uma chusma alada de gaivotas,
Vindas das largas amplidões remotas,
Batem as asas todos os sonetos.

Vão – por estradas, por difíceis rotas,
Quatorze versos – entre dois quartetos
E duas belas e luzidas frotas
Rijas, seguras, de mais dois tercetos.

Com a brunida lâmina da rima,
Vão céus radiosos, horizonte acima,
Pelas paragens límpidas, gentis,

Atravessando o campo das quimeras,
Aberto ao sol das flóreas primaveras,
Todo estrelado de áureos colibris.

DECADENTES

Richepin, Rollinat! gritos sangrentos
Da carne alvoroçada de desejos,
Mosto de risos, lágrimas e beijos,
Estertores de abutres famulentos.

Desesperado frêmito dos ventos,
De harpas, sutis, fantásticos harpejos,
Clarins de guerra, e cânticos e adejos
De aves – todos os vivos elementos.

Tudo flameja e nas estrofes canta,
Estruge, zune, em borbotões levanta
Noites, luares, fulgurantes dias.

Mas nessa ideal temperatura forte
Tudo isso é triste como a flor da morte
Que brota dentro das caveiras frias...
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OLAVO BILAC

Vim afinal para o solar dos astros,
De irradiações puríssimas e belas,
Numa viagem de alterosos mastros,
Numa viagem de saudosas velas...

Das alegrias nos febris enastros
Que as almas prendem para percebê-las,
Vim cantando e feliz, fugindo aos rastros
Da terra de onde vi e ouvi estrelas.

E por aqui, nas lúcidas paisagens,
Vestido das mais fluídicas roupagens
Tecido de ouro, nos clarões imersos...

Ando a gozar, entre lauréis e palmas,
O que cantei na terra, junto às almas,
Na eterna florescência dos meus versos.

DOENTE

As unhas perigosas da bronquite
Nas tuas carnes sensuais e moles
Não deixarão que o teu amor palpite
Nem que os olhares pelos astros roles.

É fatal a moléstia. Só permite
Que te acabes por fim e que te estioles.
Sem que em teu peito o coração se agite,
Sem que te animes, sem que te consoles.

Vai se extinguindo a polpa dessas faces...
Mas se ainda hoje em mim acreditasses,
Como no tempo virginal de outrora,

Tu curar-te-ias com pequeno esforço
Das serranias através do dorso,
Pela saúde dos vergéis afora.
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LIRIAL

Vens com uns tons de searas,
De prados enflorescidos
E trazes os coloridos
Das frescas auroras claras.

E tens as nuances raras
Dos bons prazeres servidos
Nos rostos enlourecidos
Das parisienses preclaras.

Chapéu das finas elites,
De rosas e clematites,
Chapéu Pierrette – entre o sol

Passando, esbelta e rosada,
Pareces uma encantada
Canção azul do Tirol.

TO SLEEP, TO DREAM

Dormir, sonhar – o poeta inglês o disse...
Ah! Mas se a gente nunca mais sonhasse
Ah! Mas se a gente nunca mais dormisse
E as ilusões não mais acalentasse?

E o que importava que o futuro risse
De um visionário que tal cousa ideasse;
Se não seria o único que abrisse
Uma exceção da vida humana à face?...

Se os imortais filósofos modernos
Que derrubaram todos os infernos,
Que destruíram toda a teogonia,

Orientando a triste humanidade,
Deixaram, mais e mais, a piedade
Inteiramente desolada e fria?
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NO CAMPO

Acordo de manhã cedo
Da luz aos doces carinhos:
Que rosas pelos caminhos!
Que rumor pelo arvoredo!

Para o azul radioso e ledo
Sobe, de dentro dos ninhos,
O canto dos passarinhos
Cheio de amor e segredo.

Dentre moitas de verdura
Voam as pombas nevadas,
Imaculadas de alvura.

Pelas margens das estradas
Que penetrante frescura!
Que femininas risadas!

VISÃO MEDIEVA

Quando em outras remotas primaveras,
Na idade-média, sob fuscos tetos,
Dois amantes passavam, mil aspectos
Tinham aquelas medievais quimeras.

Nas armaduras rígidas e austeras,
Na aérea perspectiva dos objetos
Andavam sonhos e visões, diletos
Segredos mortos nas extintas eras.

O fantasma do amor pelos castelos
Mudo vagava entre os luares belos,
Dos corredores nas paredes frias.

Não raro se escutava um som de passos,
Rumor de beijos, frêmito de abraços
Pelas caladas, fundas galerias.
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ROMA PAGÃ

Na antiga Roma, quando a saturnal fremente
Exerceu sobre tudo o báquico domínio,
Não era raro ver nos gozos do triclínio
A nudez feminina imperiosa e quente.

O corpo de alabastro, olímpico e fulgente,
Lascivamente nu, correto e retilínio,
Num doce tom de cor, esplêndido e sangüíneo,
Tinha o assombro da carne e a forma da serpente.

A luz atravessava em frocos d’oiro e rosa
Pela fresca epiderme, ebúrnea e setinosa,
Macia, da maciez dulcíssima de arminhos.

Menos raro, porém, do que a nudez romana
Era ver borbulhar, em férvida espadana
A púrpura do sangue e a púrpura dos vinhos.

ESPIRITUALISMO

Ontem, à tarde, alguns trabalhadores,
Habitantes de além, de sobre a serra,
Cavavam, revolviam toda a terra,
Do sol entre os metálicos fulgores.

Cada um deles ali tinha os ardores
De febre de lutar, a luz que encerra
Toda a nobreza do trabalho e – que erra
Só na cabeça dos conspiradores,

Desses obscuros revolucionários
Do bem fecundo e cultural das leivas
Que são da Vida os maternais sacrários.

E pareceu-me que do chão estuante
Vi porejar um bálsamo de seivas
Geradoras de um mundo mais pensante.
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PLANGÊNCIA DA TARDE

Quando do campo as prófugas ovelhas
Voltam à tarde, lépidas, balando,
Com elas o pastor volta cantando
E fulge o ocaso em convulsões vermelhas.

Nos beirados das casas, sobre as telhas,
Das andorinhas esvoaça o bando...
E o mar, tranqüilo, fica cintilando
Do sol que morre às últimas centelhas.

O azul dos montes vago na distância...
No bosque, no ar, a cândida fragrância
Dos aromas vitais que a tarde exala.

Às vezes, longe, solta, na esplanada,
A ovelha errante, tonta e desgarrada,
Perdida e triste pelos ermos bala...

ALMA ANTIGA

Põe a tua alma francamente aberta
Ao sol que pelos páramos faísca,
Que o sol para a tua alma velha e prisca
Deve de ser como um clarim de alerta.

Desperta, pois, por entre o sol, desperta
Como de um ninho a pomba quente e arisca
À luz da aurora que dos altos risca
De listrões d’ouro a vastidão deserta.

Vai por abril em flores gorjeando
Como pássaro exul as canções leves
Que os ventos vão nas árvores deixando.

E tira da tua alma, ó doce amiga,
Almas serenas, puras como a neve,
Almas mais novas que a tua alma antiga!
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VANDA

Vanda! Vanda do amor, formosa Vanda,
Macuana gentil, de aspecto triste,
Deixa que o coração, que tu poluíste
Um dia, se abra e revivesça e expanda.

Nesse teu lábio sem calor onde anda
A sombra vã de amores que sentiste
Outrora, acende risos que não viste
Nunca e as tristezas para longe manda.

Esquece a dor, a lúbrica serpente
Que, embora esmaguem-lhe a cabeça ardente,
Agita sempre a cauda venenosa.

Deixa pousar na seara dos teus dias
A caravana irial das alegrias
Como as abelhas pousam numa rosa.

ÊXTASE

Quando vens para mim, abrindo os braços
Numa carícia lânguida e quebrada,
Sinto o esplendor de cantos de alvorada
Na amorosa fremência dos teus passos.

Partindo os duros e terrestres laços,
A alma tonta, em delírio, alvoroçada,
Sobe dos astros a radiosa escada
Atravessando a curva dos espaços.

Vens, enquanto que eu, perplexo d’espanto,
Mal te posso abraçar, gozar-te o encanto
Dos seios, dentre esses rendados folhos.

Nem um beijo te dou! abstrato e mudo
Diante de ti, sinto-te, absorto em tudo,
Uns rumores de pássaros nos olhos.
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LUAR

Ao longo das louríssimas searas
Caiu a noite taciturna e fria...
Cessou no espaço a límpida harmonia
Das infinitas perspectivas claras.

As estrelas no céu, puras e raras,
Como um cristal que nítido radia,
Abrem da noite na mudez sombria
O cofre ideal de pedrarias caras.

Mas uma luz aos poucos vai subindo
Como do largo mar ao firmamento – abrindo
Largo clarão em flocos d’escomilha.

Vai subindo, subindo o firmamento!
E branca e doce e nívea, lento e lento,
A lua cheia pelos campos brilha...

CELESTE

Vi-te crescer! tu eras a criança
Mais linda, mais gentil, mais delicada:
Tinhas no rosto as cores da alvorada
E o sol disperso pela loira trança.

Asas tinhas também, as da esperança...
E de tal sorte eras sutil e alada
Que parecias ave arrebatada
Na luz do Espaço onde a razão descansa!

Depois, então, fizeste-te menina,
Visão de amor, puríssima, divina,
Perante a qual ainda hoje me ajoelho.

Cresceste mais! És bela e moça agora...
Mais eu, que acompanhei toda essa aurora,
Sinto bem quanto estou ficando velho.
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A PARTIDA

Partimos muito cedo – a madrugada
Clara, serena, vaporosa e fresca,
Tinha as nuances de mulher tudesca
De fina carne esplêndida e rosada.

Seguimos sempre afora pela estrada
Franca, poeirenta, alegre e pitoresca,
Dentre o frescor e a luz madrigalesca
Da natureza aos poucos acordada.

Depois, no fim lá de algum tempo – quando
Chegamos nós ao termo da viagem,
Ambos joviais, a rir, cantarolando,

Da mesma parte do levante, de onde
Saímos, pois, faiscava na paisagem
O sol, radioso e altivo como um conde.

CANÇÃO DE ABRIL

Vejo-te, enfim, alegre e satisfeita.
Ora bem, ora bem! – Vamos embora
Por estes campos e rosais afora
De onde a tribo das aves nos espreita.

Deixa que eu faça a matinal colheita
Dos teus sonhos azuis em cada aurora,
Agora que este abril nos canta, agora,
A florida canção que nos deleita.

Solta essa fulva cabeleira de ouro
E vem, subjuga com teu busto louro
O sol que os mundos vai radiando e abrindo.

E verás, ao raiar dessa beleza,
Nesse esplendor da virgem natureza,
Astros e flores palpitando e rindo.
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O MAR

Que Nostalgia vem das tuas vagas,
O velho mar, ó lutador Oceano!
Tu de saudades íntimas alagas
O mais profundo coração humano.

Sim! Do teu choro enorme e soberano,
Do teu gemer nas desoladas plagas
Sai o quer que é, rude sultão ufano,
Que abre nos peitos verdadeiras chagas.

Ó mar! ó mar! embora esse eletrismo,
Tu tens em ti o gérmen do lirismo,
És um poeta lírico demais.

E eu para rir com humor das tuas
Nevroses colossais, bastam-me as luas
Quando fazem luzir os seus metais...

MANHÃ

Alta Alvorada. – Os últimos nevoeiros
A luz que nasce levemente espalha;
Move-se o bosque, a selva que farfalha
Cheia da vida dos clarões primeiros.

Da passarada os vôos condoreiros,
Os cantos e o ar que as árvores ramalha
Lembram combate, estrídula batalha
De elementos contrários e altaneiros.

Vozes, trinados, vibrações, rumores
Crescem, vão se fundindo aos esplendores
Da luz que jorra de invisível taça.

E como um rei num galeão do Oriente
O sol põe-se a tocar bizarramente
Fanfarras marciais, trompas de caça.
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RIR!

Rir! Não parece ao século presente
Que o rir traduza, sempre, uma alegria...
Rir! Mas não rir como essa pobre gente
Que ri sem arte e sem filosofia.

Rir! Mas com o rir atroz, o rir tremente
Com que André Gil eternamente ria.
Rir! Mas com o rir demolidor e quente
Duma profunda e trágica ironia.

Antes chorar! Mais fácil nos parece.
Porque o chorar nos ilumina e nos aquece
Nesta noite gelada do existir.

Antes chorar que rir de modo triste...
Pois que o difícil do rir bem consiste
Só em saber como Henri Heine rir!...

IDEAL COMUM
(Soneto escrito em colaboração com Oscar Rosas).

Dos cheirosos, silvestres ananases
De casca rubra e polpa acidulosa,
Tens na carne fremente, voluptuosa,
Os aromas recônditos, vivazes.

Lembras lírios, papoulas e lilases;
A tua boca exala a trevo e a rosa,
Resplende essa cabeça primorosa
E o dia e a noite nos teus olhos trazes.

Astros, jardins, relâmpagos e luares
Inundam-te os fantásticos cismares,
Cheios de amor e estranhos calafrios;

E teus seios, olímpicos, morenos,
Propinando-me trágicos venenos,
São, como em brumas, solitários rios.
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ASPIRAÇÃO

Quisera ser a serpe astuciosa
Que te dá medo e faz-te pesadelos
Para esconder-me, ó flor luxuriosa,
Na floresta ideal dos teus cabelos.

Quisera ser a serpe venenosa
Para enroscar-me em múltiplos novelos,
Para saltar-te aos seios cor-de-rosa,
E bajulá-los e depois mordê-los.

Talvez que o sangue impuro e rutilante
Do teu divino corpo de bacante,
Sangue febril como um licor do Reno

Completamente se purificasse
Pois que um veneno orgânico e vorace
Para ser morto é bom outro veneno.

SENSIBILIDADE

Como os audazes, ruivos argonautas,
Intrépidos, viris e corajosos
Que voltam dos orientes fantasiosos,
Dos países de Núbios e Aranautas.

Como esses bravos, que por naus incautas,
Regressam dos oceanos borrascosos,
Indo encontrar nos lares harmoniosos
De luz, vinho e alegria as mesas lautas.

Tal o meu coração, quando aparece
A tua imagem, canta e resplandece,
Sem lutas, sem paixões, livre de abrolhos.

A meu pesar, louco de ver-te, louco,
As lágrimas me correm pouco a pouco,
Como o champanhe virginal dos olhos...
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GLÓRIAS ANTIGAS

Rubras como gauleses arruivados,
Voltam da guerra as hostes triunfantes,
Trazem nas lanças d’aço lampejantes,
Os louros das batalhas pendurados.

Os escudos e arneses dos soldados
Rutilam como lascas de diamantes
E na armadura os músculos vibrantes,
Rijos palpitam, batem nervurados.

Dentre estandartes, flâmulas de cores,
Trazem dos olhos rufos de tambores,
Ruídos de alegria estranha e louca.

Chegam por fim, à pátria vitoriosa...
E então, da ardente glória belicosa,
Há um grito vermelho em cada boca!

PÁSSARO MARINHO

Manhã de Maio, rosas pelo prado,
Gorjeios, pelas matas verdurosas
E a luz cantando o idílio de um noivado
Por entre as matas e por entre as rosas.

Uma toilette matinal que o alado
Corpo te enflora em graças vaporosas,
Mergulhas, como um pássaro rosado,
Nas cristalinas águas murmurosas.

Dás o bom dia ao Mar nesse mergulho
E das águas salgadas ao marulho
Sais, no esplendor dos límpidos espaços.

Trazes na carne um reflorir de vinhas,
Auroras, virgens músicas marinhas,
Acres aromas de algas e sargaços!
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A FREIRA MORTA
(Desterro)

Muda, espectral, entrando as arcarias
Da cripta onde ela jaz eternamente
No austero claustro silencioso – a gente
Desce com as impressões das cinzas frias...

Pelas negras abóbadas sombrias
Donde pende uma lâmpada fulgente,
Por entre a frouxa luz triste e dormente
Sobem do claustro as sacras sinfonias.

Uma paz de sepulcro após se estende...
E no luar da lâmpada que pende
Brilham clarões de amores condenados...

Como que vem do túmulo da morta
Um gemido de dor que os ares corta,
Atravessando os mármores sagrados!

CLARO E ESCURO

Dentro – os cristais dos tempos fulgurantes,
Músicas, pompas, fartos esplendores,
Luzes, radiando em prismas multicores,
Jarras formosas, lustres coruscantes,

Púrpuras ricas, galas flamejantes,
Cintilações e cânticos e flores;
Promiscuamente férvidos odores,
Mórbidos, quentes, finos, penetrantes.

Por entre o incenso, em límpida cascata,
Dos siderais turíbulos de prata,
Das sedas raras das mulheres nobres;

Clara explosão fantástica de aurora,
Deslumbramentos, nos altares! – Fora,
Uma falange intérmina de pobres.
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MAGNÓLIA DOS TRÓPICOS
A Araújo Figueredo

Com as rosas e o luar, os sonhos e as neblinas,
Ó magnólia da luz, cotovia dos mares,
Formaram-te talvez os brancos nenufares
Da tua carne ideal, de correções felinas.

O teu colo pagão de virgens curvas finas
É o mais imaculado e flóreo dos altares,
Donde eu vejo elevar-se eternamente aos ares
Viáticos de amor e preces diamantinas.

Abre, pois, para mim os teus braços de seda
E do verso através a límpida alameda
Onde há frescura e sombra e sol e murmurejo;

Vem! com a asa de um beijo à boca palpitando,
No alvoroço febril de um pássaro cantando,
Vem dar-me a extrema-unção do teu amor num beijo.

HÓSTIAS
A Emílio de Menezes

Nos arminhos das nuvens do infinito
Vamos noivar por entre os esplendores,
Como aves soltas em vergéis de flores,
Ou penitentes de um estranho rito.

Que seja nosso amor – sidério mito! –
O límpido turíbulo das dores,
Derramando o incenso dos amores
Por sobre o humano coração aflito.

Como num templo, numa clara igreja,
Que o sonho nupcial gozado seja,
Que eu durma e sonhe nos teus níveos flancos.

Contigo aos astros fúlgidos alado,
Que sejam hóstias para o meu noivado
As flores virgens dos teus seios brancos!
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BOCA IMORTAL

Abre a boca mordaz num riso convulsivo
Ó fera sensual, luxuriosa fera!
Que essa boca nervosa, em riso de pantera,
Quando ri para mim lembra um capro lascivo.

Teu olhar dá-me febre e dá-me um brusco e vivo
Tremor às carnes, que eu, se ele em mim reverbera,
Fico aceso no horror da paixão que ele gera,
Inflamada, fatal, dum sangue rubro e ativo.

Mas a boca produz tais sensações de morte,
O teu riso, afinal, é tão profundo e forte
E tem de tanta dor tantas negras raízes;

Rigolboche do tom, ó flor pompadouresca!
Que és, para mim, no mundo, a trágica e dantesca
Imperatriz da Dor, entre as imperatrizes!

PSICOLOGIA HUMANA
A Santos Lostada

Por trás de uns vidros d’óculos opacos
Muita vez um leão e um tigre rugem,
E como um surdo temporal estrugem
Os ódios dos covardes e dos fracos.

Partir pudesses, ó poeta, em cacos,
Vidros que ocultam almas de ferrugem,
Que espumam de ira, tenebrosas mugem,
Mugem como de dentro de uns buracos.

Que essas sombrias, dúbias almas foscas
Que parecem, no entanto, como moscas,
Inofensivas, babam como as lesmas.

Mas tu, em vão, tais vidros partirias,
Pois que no mundo, eternamente, as frias
Almas humanas serão sempre as mesmas!
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OS MORTOS

Ao menos junto aos mortos pode a gente
Crer e esperar n’alguma suavidade:
Crer no doce consolo da saudade
E esperar do descanso eternamente.

Junto aos mortos, por certo, a fé ardente
Não perde a sua viva claridade;
Cantam as aves do céu na intimidade
Do coração o mais indiferente.

Os mortos dão-nos paz imensa à vida,
Dão a lembrança vaga, indefinida
Dos seus feitos gentis, nobres, altivos.

Nas lutas vãs do tenebroso mundo
Os mortos são ainda o bem profundo
Que nos faz esquecer o horror dos vivos.

FLORIPES

Fazes lembrar as mouras dos castelos,
As errantes visões abandonadas
Que pelo alto das torres encantadas
Suspiravam de trêmulos anelos.

Traços ligeiros, tímidos, singelos
Acordam-te nas formas delicadas
Saudades mortas de regiões sagradas,
Carinhos, beijos, lágrimas, desvelos.

Um requinte de graça e fantasia
Dá-te segredos de melancolia,
Da Lua todo o lânguido abandono...

Desejos vagos, olvidadas queixas
Vão morrer no calor dessas madeixas,
Nas virgens florescências do teu sono.
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O CEGO DO HARMONIUM

Esse cego do harmonium me atormenta
E atormentando me seduz, fascina.
A minh’alma para ele vai sedenta
Por falar com a sua alma peregrina.

O seu cantar nostálgico adormenta
Como um luar de mórbida neblina.
O harmonium geme certa queixa lenta,
Certa esquisita e lânguida surdina.

Os seus olhos parecem dois desejos
Mortos em flor, dois luminosos beijos
Fanados, apagados, esquecidos...

Ah! eu não sei o sentimento vário
Que prende-me a esse cego solitário,
De olhos aflitos como vãos gemidos!

HORAS DE SOMBRA

Horas de sombra, de silêncio amigo
Quando há em tudo o encanto da humildade
E que o anjo branco e belo da saudade
Roça por nós o seu perfil antigo.

Horas que o coração não vê perigo
De gozar, de sentir com liberdade...
Horas da asa imortal da Eternidade
Aberta sobre tumular jazigo.

Horas da compaixão e da clemência,
Dos segredos sagrados da existência,
De sombras de perdão sempre benditas.

Horas fecundas, de mistério casto,
Quando dos céus desce, profundo e vasto,
O repouso das almas infinitas.
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ALELUIA! ALELUIA!

Dentre um cortejo de harpas e alaúdes
Ó Arcanjo sereno, Arcanjo níveo,
Baixaste à terra, ao mundanal convívio...
Pois que a terra te ajude, e tu me ajudes.

Que tu me alentes nas batalhas rudes,
Que me tragas a flor de um doce alívio
Aos báratros, às brenhas, ao declívio
Deste caminho de ânsias e ataúdes...

Já que desceste das regiões celestes,
Nesse clarão flamívomo das vestes,
Através dos troféus da Eternidade,

Traz-me a Luz, traz-me a Paz, traz-me a Esperança
Para a minh’alma que de angústia cansa,
Errando pelos claustros da Saudade!

ROSA NEGRA

Nervosa Flor, carnívora, suprema,
Flor dos sonhos da Morte, Flor sombria,
Nos labirintos da tu’alma fria
Deixa que eu sofra, me debata e gema.

Do Dante o atroz, o tenebroso lema
Do Inferno à porta em trágica ironia,
Eu vejo, com terrível agonia,
Sobre o teu coração, torvo problema.

Flor do delírio, Flor do sangue estuoso
Que explode, porejando, caudaloso,
Das volúpias da carne nos gemidos.

Rosa negra da treva, Flor do nada,
Dá-me essa boca acídula, rasgada,
Que vale mais que os corações proibidos!
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VOZINHA

Velha, velhinha, da doçura boa
De uma pomba nevada, etérea, mansa.
Alma que se ilumina e se balança
Dentre as redes da Fé que nos perdoa.

Cabeça branca de serena leoa,
Carinho, amor, meiguice que não cansa,
Coração nobre sempre como a lança
Que não vergue, não fira e que não doa.

Olhos e voz de castidades vivas,
Pão ázimo das Páscoas afetivas,
Simples, tranqüila, dadivosa, franca.

Morreu tal qual vivera, mansamente,
Na alvura doce de uma luz algente,
Como que morta de uma morte branca.

NO EGITO

Sob os ardentes sóis do fulvo Egito
De areia estuosa, de candente argila,
Dos sonhos da alma o turbilhão desfila,
Abre as asas no páramo infinito.

O Egito é sempre o antigo, o velho rito
Onde um mistério singular se asila
E onde, talvez mais calma, mais tranqüila,
A alma descansa do sofrer prescrito.

Sobre as ruínas d’ouro do passado,
No céu cavo, remoto, ermo e sagrado,
Torva morte espectral pairou ufana...

E no aspecto de tudo em torno, em tudo,
Árido, pétreo, silencioso, mudo,
Parece morta a própria dor humana!
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OCASOS

Morrem no Azul saudades infinitas,
Mistérios e segredos inefáveis...
Ah! Vagas ilusões imponderáveis,
Esperanças acerbas e benditas.

Ânsias das horas místicas e aflitas,
De horas amargas das intermináveis
Cogitações e agruras insondáveis
De febres tredas, trágicas, malditas.

Cogitações de horas de assombro e espanto
Quando das almas num relevo santo
Fulgem de outrora os sonhos apagados.

E os braços brancos e tentaculosos
Da Morte, frios, álgidos, nervosos,
Abrem-se para mim torporizados.

REPOUSO

A cabeça pendida docemente
Em sonhos, sonha o sonhador inquieto,
Repousa e nesse repousar discreto
É sempre o sonho o seu bordão clemente.

Cego desta Prisão impenitente
Da Terra e cego do profundo Afeto,
O sonho é sempre o seu bordão secreto,
O seu guia divino e refulgente.

Nem no repouso encontra a paz que espera,
Para lhe adormecer toda a quimera,
Os círculos fatais do seu Inferno.

Entre a calma aparente, a estranha calma,
O seu repouso é sempre a febre d’alma,
O seu repouso é sonho, e sonho eterno.
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REQUIESCAT...

Grande, grande Ilusão morta no espaço,
Perdida nos abismos da memória,
Dorme tranqüila no esplendor da glória,
Longe das amarguras do cansaço...

Ilusão, Flor do sol, do morno e lasso
Sonho da noite tropical e flórea,
Quando as visões da névoa transitória
Penetram na alma, num lascivo abraço...

Ó Ilusão! Estranha caravana
de águias soberbas, de cabeça ufana,
De asas abertas no clarão do Oriente.

Não me persiga o teu mistério enorme!
Pelas saudades que me aterram, dorme,
Dorme nos astros infinitamente...

DOCE ABISMO

Coração, coração! a suavidade,
Toda a doçura do teu nome santo
É como um cálix de falerno e pranto,
De sangue, de luar e de saudade.

Como um beijo de mágoa e de ansiedade,
Como um terno crepúsculo d’encanto,
Como uma sombra de celeste manto,
Um soluço subindo à Eternidade.

Como um sudário de Jesus magoado,
Lividamente morto, desolado,
Nas auréolas das flores da amargura.

Coração, coração! onda chorosa,
Sinfonia gemente, dolorosa,
Acerba e melancólica doçura.
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HARPAS ETERNAS

Hordas de Anjos titânicos e altivos,
Serenos, colossais, flamipotentes,
De grandes asas vívidas, frementes,
De formas e de aspectos expressivos.

Passam, nos sóis da Glória redivivos,
Vibrando as de ouro e de Marfim dolentes,
Finas harpas celestes, refulgentes,
Da luz nos altos resplendores vivos.

E as harpas enchem todo o imenso espaço
De um cântico pagão, lascivo, lasso,
Original, pecaminoso e brando...

E fica no ar, eterna, perpetuada,
A lânguida harmonia delicada
Das harpas, todo o espaço avassalando.

DUPLA VIA-LÁCTEA

Sonhei! Sempre sonhar! No ar ondulavam
Os vultos vagos, vaporosos, lentos,
As formas alvas, os perfis nevoentos
Dos Anjos que no Espaço desfilavam.

E alas voavam de Anjos brancos, voavam
Por entre hosanas e chamejamentos...
Claros sussurros de celestes ventos
Dos Anjos longas vestes agitavam.

E tu, já livre dos terrestres lodos,
Vestida do esplendor dos astros todos,
Nas auréolas dos céus engrinaldada

Dentre as zonas de luz flamo-radiante,
Na cruz da Via-Láctea palpitante
Apareceste então crucificada!
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TITÃS NEGROS

Hirtas de Dor, nos áridos desertos,
Formidáveis fantasmas das Legendas,
Marcham além, sinistras e tremendas,
As caravanas, dentre os céus abertos...

Negros e nus, negros Titãs, cobertos
Das bocas vis das chagas vis e horrendas,
Marcham, caminham por estranhas sendas,
Passos vagos, sonâmbulos, incertos...

Passos incertos e os olhares tredos,
Na convulsão de trágicos segredos,
De agonias mortais, febres vorazes...

Têm o aspecto fatal das feras bravas
E o rir pungente das legiões escravas,
De dantescos e torvos Satanases!...

ENTRE CHAMAS...

Sonhei que de astros no Infinito presa
Vagavas, brandamente adormecida,
Nas chamas siderais resplandecida,
A carne, em chamas, no Infinito, acesa...

E eu pasmava de encanto e de surpresa
Vendo a constelação indefinida
Da tua carne flamejando vida,
Dentre os íris radiantes da beleza...

E o teu corpo, nas chamas palpitando,
Os astros em redor maravilhando,
Por entre a auréola dos clarões cantava...

Então, de sonho em sonho, absorto, mudo,
Eu senti alastrar, vibrar por tudo
Toda a infinita sensação da lava!...
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O ANJO DA REDENÇÃO

Soberbo, branco, etereamente puro,
Na mão de neve um grande facho aceso,
Nas nevroses astrais dos sóis surpreso,
Das trevas deslumbrando o caos escuro.

Portas de bronze e pedra, o horrendo muro
Da masmorra mortal onde estás preso
Desce, penetra o Arcanjo branco, ileso
Do ódio bifronte, torto, torvo e duro.

Maravilhas nos olhos e prodígios
Nos olhos, chega dos azuis litígios
Desce à tua caverna de bandido.

E sereno, agitando o estranho facho
Põe-te aos pés e à cabeça, de alto a baixo,
Auréolas imortais de Redimido!

SALVE! RAINHA!...
Ó sempre virgem Maria, concebida sem pecado original,

desde o primeiro instante do teu ser...

Mãe de Misericórdia, sem pecado
Original, desde o primeiro instante!
Salve! Rainha da Mansão radiante,
Virgem do Firmamento constelado...

Teu coração de espadas lacerado,
Sangrando sangue e fel martirizante,
Escute a minha Dor, a torturante,
A Dor do meu soluço eternizado.

A minha Dor, a minha Dor suprema,
A Dor estranha que me prende, algema
Neste Vale de lágrimas profundo...

Salve! Rainha! por quem brado e clamo
E brado e brado e com angústia chamo,
Chamo, através das convulsões do mundo!...
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[BRANCAS APARIÇÕES]

Brancas Aparições, Visões renanas,
Imagens dos Ascetas peregrinos,
Hinos nevoentos, neblinosos hinos
Das brumosas igrejas luteranas.

Vago mistério das regiões indianas,
Sonhos do Azul dos astros cristalinos,
Coros de Arcanjos, claros sons divinos
Dos Arcanjos, nas tiorbas soberanas.

Tudo ressurge na minh’alma e vaga
Num fluido ideal que me arrebata e alaga,
No abandono mais lânguido, mais lasso...

Quando lá nos sacrários do Cruzeiro
A lua rasga o trêmulo nevoeiro,
Magoada de vigílias e cansaço...

VIOLINOS

Pelas bizarras, góticas janelas
De um tempo medieval o sol ondula:
Nunca os vitrais viram visões mais belas
Quando, no ocaso, o sol os doura e oscula...

Doces, multicores aquarelas
Sobre um saudoso céu que além se azula...
Calma, serena, divinal, entre elas,
A pomba ideal dos Angelus arrula...

Rezam de joelhos anjos de mãos postas
Através dos vitrais, e nas encostas
Dos montes sobe a claridade ondeando...

É a lua de Deus, que as curvas meigas
Foi ondular pelos vergéis e veigas
Magnólias e lírios desfolhando...
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GUERRA JUNQUEIRO

Quando ele do Universo o largo supedâneo
Galgou como os clarões – quebrando o que não serve,
Fazendo que explodissem os astros de seu crânio,
As gemas da razão e os músculos da verve;

Quando ele esfuziou nos páramos as trompas,
As trompas marciais – as liras do estupendo,
Pejadas de prodígios, assombros e de pompas,
Crescendo em proporções, crescendo e recrescendo;

Quando ele retesou os nervos e as artérias
Do verso orbicular – rasgando das misérias
O ventre do Ideal na forte hematemese.

Clamando – é minha a luz, que o século propague-a,
Quando ele avassalou os píncaros da águia
E o sol do Equador vibrou-lhe aquelas teses!
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[DEUS ESCULTUROU-TE]
À grandiosa atrizinha brasileira Julieta dos Santos,
homenagem no dia do seu benefício.

Isto pensava, isto escrevo;
Isto tinha n’alma, isto vai no papel,
Que d’outro modo não sei escrever.
(Alm. Garrett)

Deus esculturou-te no molde das auroras
Ó misto de prodígio, herdeira dos assombros
E soube colocar-te por sobre os débeis ombros
Dos mundos do ideal, as músicas sonoras!

Cravou-te nessa fronte o gênio que fulmina.
Dos astros fez-te os olhos, os risos de alvoradas
E deu-te o vaporoso das grandes matinadas
A maga compleição talmática, divina!

E disse-te: ao tablado!... eleva-te, arrebata
A alma de granito suplanta-a, dilata...
Reergue-te na luz, exalta-te, deslumbra!...

E mostra as mil falanges de bravos, hodiernas
As tuas criações quais mágicas lanternas
Deixando todo o orbe envolto na penumbra.

17 de janeiro de 1883.
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ASPIRAÇÃO

Tu és a estrela e eu sou o inseto triste!
Vives no Azul, em cima nas esferas,
No centro das risonhas primaveras
Onde por certo o amor eterno existe.

E nem de leve a glória vã me assiste
De erguer o vôo às olímpicas quimeras
Do teu brilho ideal, lá onde imperas
Nesse esplendor a que ninguém resiste.

Enquanto te fulgires nas alturas
Eu errarei nas densas espessuras,
Da terra sobre a rigidez de asfalto.

Embalde o teu clarão me enleva e clama!
Mas como a ti voarei, se senti a chama,
Sou tão pequeno e o céu tão alto?

ABSTRAÇÃO

Cava, investiga a fonte dos instintos,
Da grande Ciência prodigiosa e viva...
Busca na escura Idade primitiva,
Desce aos antigos, fundos labirintos.

Que nunca mais como apertados cintos
De aço, tu tragas a razão cativa;
Que sintas cada vez mais expressiva
A luz, e os erros para sempre extintos.

Porém por mais que tanto te aprofundes
Que a humanidade, os séculos inundes
Com toda a ciência que o teu crânio encerra;

Sempre terás, homem moderno, a mágoa
Do princípio de tudo – como o da água
Que livre sai do coração da terra.
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ASAS DE OURO
(Aos anos de Horácio de Carvalho)

Oh! vinte anos enfim! – Chegaste ao cume
Da glória e mais do amor – desses carinhos
Que a alma recebe no frescor dos ninhos,
Nos roseirais abertos em perfume.

Que te estrele de sonhos em cardume
Essa cabeça doce como arminhos,
E te gorjeiem muitos passarinhos
Dos teus olhos leais no vivo lume.

Bom dia! jovem rei! noivo aloirado
Da primavera que auroresce o prado,
Noivo da mocidade e da alegria.

Uma chusma de trêmulos canários
Flavos, trinantes, vindos de céus vários
Vá ao teu quarto gorjear: Bom dia!

1887

JESUS

Jesus que amava as mães e as criancinhas,
E que nasceu tão cândido e risonho,
Tendo no olhar a placidez de um sonho
Mais leve do que um sonho de andorinhas;

Esse Jesus que o orgulho das rainhas
Abate e quebra com um ar tristonho
Na cruz – ante esse séquito medonho
De sombras que entristece as criaturinhas;

Quando com seus apóstolos ceava,
Jesus, que os bons e os fracos adorava,
Quando bebia gota a gota o vinho;

Não sabia, por certo, o Jesus casto
Que neste mundo enganador e vasto
Só há bem poucas gotas de carinho.
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TROMPA DE ROLDÃO

Rude e membrudo deus peludo, hirsuto,
Convulso como um torvo Laocoonte,
Em que mundo, em que céu, em que horizonte
Foste gerado, assim horrendo e bruto?

Que fruto podre, que maldito fruto
Envenenado, d’algum pétreo monte
Tragaste – que só tens no olhar, na fronte
E dentro d’alma o mais tremendo luto?

Que devastadas e longínquas terras,
Que sociedades, religiões e guerras
Deram-te à Dor o aspecto assim profundo?

Quem és, ó deus peludo, ó deus nefando?...
Ah! és o homem, bem sei, e vens calçando
A pata de Satã por sobre o mundo!

À PÁTRIA LIVRE

Nem mais escravos e nem mais senhores!
Jesus desceu as regiões celestes,
Fez das sagradas, perfumosas vestes
Um sudário de luz pra tantas dores.

A terra toda rebentou em flores!
E onde havia só cardos e ciprestes,
Onde eram tristes solidões agrestes
Brotou a vida cheia de esplendores.

Então Jesus que sempre em todo mundo
Quis ver o amor ser nobre e ser profundo,
Falou depois a escravas gerações:

– Homens! A natureza é apenas uma...
Se não existe distinção alguma
Por que não se hão de unir os corações?!

1888
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O RIO

O rio em turbilhões ei-lo crescendo...
E no seu leito as largas forças vivas
Das profundas correntes impulsivas
Como o sangue na artéria vão fervendo.

No arrebatado cachoeirar tremendo
Florestas de hera, tinhorões, esquivas
Plantas e troncos de árvores altivas
Vão sobre o rio desaparecendo.

Tudo o rio consigo arroja e arrasta
E a natureza vegetal devasta
Nos explosivos borbotões das águas.

Tal os meus sonhos límpidos e amados
Rio abaixo também foram levados
Pela corrente indômita das mágoas.

JÓIA

Humilde como Ester, eu não conheço
Ninguém, nem conheci pessoa alguma
Que fosse jóia tal e de tal preço,
Mais casta e muito mais do que uma espuma.

Nem quero que haja igual – pois eu nem desço
A mais definições – porque isto, em suma,
A gente deve até, num manto espesso
De emoções encobrir, num véu de bruma.

E faz-me recordar um tipo exato
De estranha irradiação – sim, que eu, de fato
Lhe disse, de uma vez, que pareciam

Seus olhos musicais e nazarenos,
Duas brilhantes gotas dos serenos
Que desse azul dos páramos caíam.
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A VOLTA

Voltamos juntos pela mesma estrada
Tu em caminho rias doidamente;
E a tua fresca e musical risada
Era a canção mais doce e mais nitente.

Foi bem longe o passeio, a caminhada
Certo que havia de ficar ardente
A luz do teu olhar de pomba amada
Que voa pelo azul resplandecente.

Palpitava-te o seio alabastrino,
Arfava-te, de manso, como um hino
De puro amor, entre os rendados jolhos.

E embora a tua carne assim cansasse
Oh! podes rir! – Por mais que eu só te olhasse
Não se cansavam de te olhar meus olhos.

BALADA MATINAL

Cantam agora os pássaros nos ramos
Dos verdejantes, flébeis arvoredos...
E que adoráveis, íntimos segredos
Eles dirão, que nós não deciframos...

Coleiros, sabiás e gaturamos
Cantam felizes, joviais e ledos,
Na densa mata verde dos silvedos
Profundos como os sonhos que adoramos.

Vem tu agora, ó dríade dos campos,
Vem comigo colher os frutos lampos
Do casto amor com que a tu’alma abrasas,

Que enquanto assim os pássaros cantarem
E pela mata flórida voarem,
O meu amor te estenderá as asas.
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RECORDAÇÃO

Foi por aqui, sob estes arvoredos,
Sob este doce e plácido horizonte,
Junto da clara e pequenina fonte,
Que murmura lá baixo os seus segredos...

Recordo bem todos os cantos ledos
Da passarada – e lembro-me da ponte
Por sobre a qual via-se além, de fronte,
O mar vinil batendo nos rochedos.

Sinto a impressão ainda da paisagem,
Do tom muito tocante da folhagem,
Das culturas rurais, do sítio agreste.

A luz do dia vinha então morrendo...
Foi por aqui que eu pude ficar crendo
O quanto pode o teu olhar celeste.

1887

LÁGRIMAS

Lágrimas tu! mulher encantadora!
Não te bastara então essa pobreza,
Era mister pagar à natureza
O tributo da dor esmagadora?

Era preciso à luta vencedora
Dar um quinhão de sangue de pureza
Cristalizado em lágrimas, na acesa
Voragem de uma vida aterradora?

Sim, todos nós andamos por calvários,
Deixando as almas, castos relicários,
Entre as brumas chorosas do desgosto.

Chora! e que eu beba, humílimo de rastros,
As lágrimas que choras, como uns astros,
Como estrelas no céu desse teu rosto.

1888
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FILOSOFANDO

Ontem à tarde, alguns trabalhadores,
Habitantes de além, de serra a serra,
Cavando e revolvendo a dura terra,
Do sol entre os prismáticos  fulgores,

Estavam – cada qual tinha os ardores
Da febre de lutar, à luz que encerra
Toda a nobreza do trabalho – e que erra
Só na cabeça dos conspiradores.

E dos obscuros revolucionários
Do bem fecundo e cultural das leivas
Que são da vida os maternais sacrários.

E pareceu-me que do chão estuante
Vem porejar um bálsamo de seivas
Geradoras de um mundo mais pensante.

AOS POBRES

– Minha mãe, minha mãe, quanta grandeza
Nesses palácios, quanta majestade;
Como essa gente há de viver, como há de
Ser grande sempre na feliz riqueza.

Nem uma lágrima sequer – e à mesa
Dentre as baixelas, dentre a imensidade
Da prata e do ouro – a azul felicidade
Dos bons manjares de ótima surpresa.

Nem um instante os olhos rasos d’água,
Nem a ligeira oscilação da mágoa,
Na vida farta de prazer, sonora.

– Como o teu louco pensamento expandes!
Filho, a ventura não é só dos grandes;
O mar também é grande e quanto chora!
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[DEIXEMO-NOS FICAR...]

Deixemo-nos ficar pelo menos apenas
Um momento ao frescor das verdes arueiras
Pintalgadas de sangue. Hão de vir as serenas
Aves de Abril cantar nos leques das palmeiras.

Todo este mar recorda um tendal de açucenas
A luz do sol descendo as altas cordilheiras...
E essa voz musical é a voz das cantilenas
Dos que vêm a remar nas célebres baleeiras.

Neste lindo lugar, se existe a f’licidade,
Sentimo-na no peito, em plena alacridade.
E, portanto, Maria, a hora que nós passamos

Nesta Ilha tão formosa, é um bem que me parece
Nunca mais acabar! Ah! quem morar pudesse
Não numa casa, mas na frescura dos ramos...

BOM DIA

Muito bom dia. Vejo-a incomparável
Com seus ares radiosos de Madona;
Quer parecer-me que esta nossa zona
Meridional tornou-a bem saudável.

Gosto de ver a cor tão adorável,
Essa onda de sol que funciona
No rosto mais grácil de quem é dona
Como a senhora, dum olhar amável.

Lindos campos em fora sei que habita,
No ninho dum chalé por entre flores,
Cheio de graça lírica, infinita.

Pois muito bem. Saúdo-a com ardores!
E agora que já está forte e bonita,
Diga-me lá, como se vai de amores?!
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FRUTAS E FLORES
(Presente de festa)

Laranjas e goiaba, quanto às frutas,
Quanto às flores, porém, ah, quanto às flores,
Trago-te dálias rubras, dessas cores
Das brilhantes auroras impolutas.

Venho de ouvir as misteriosas lutas
Do mar chorando lágrimas de amores;
Isto é, venho de estar entre os verdores
De um sítio cheio de asperezas brutas;

Mas onde as almas, pássaros que voam,
Vivem sorrindo às músicas que ecoam
Dos campos livres na rural pureza.

Trago-te frutas, flores, só, apenas,
Porque não pude, irmã das açucenas,
Trazer-te o mar e toda a natureza.

1887

A PIEDADE

Ah! Mal de ti, ó Deus das Escrituras,
Se do Calvário no sinistro drama
Não houvesse sentido aquela chama
De amor que se alastrou nas almas puras.

Não! Não te fora o cálix de amarguras
Tão doloroso, tão cruel se o trama
Urdido por Judá contra quem ama
Não existisse de entre as criaturas.

Sim! inda temos um Judá – ainda
Quem ama o bem, a luz, a crença linda,
Sofre contigo, em prol da humanidade.

Ficaste, é certo, inanimado e exangue,
Morreste Deus – mas do teu belo sangue
Nasceu a branca flor da piedade.

1887
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AS ONDAS

Ação e reação, as ondas representam,
No movimento insano, divergente
Ação e reação da vida consciente,
No sistema das lutas que sustentam.

Elementos contrários que se enfrentam,
Que se propulsam muito heroicamente;
Embate singular e transcendente
De idéias, de paixões que em nós rebentam.

Ondas do mar, ondas prodigiosas
Às quais em francas vibrações nervosas
Os pensamentos descem como as sondas.

Ondas azuis e verdes e cor de ouro,
Sois para mim como um fetiche mouro.
Por isso eu tiro o meu chapéu às ondas.

O CÃO DO FIDALGO

Quando eu o vejo no salão radioso,
Cabeça aberta, sacudindo os guisos,
Deitado às vezes nos tapetes lisos,
Como um paxá no harém voluptuoso;

Todo embebido no luar de um gozo
Que vem de azuis e estranhos paraísos,
Como que um brilho especial de risos
Doces, leais, no olhar vitorioso;

Lembro essa triste humanidade, aquela
Que dentro em si traz uivo de procela
Com rugidoras fúrias de trovão.

Pasmo e me assombro da ironia ardente
Porque bem sei que existe muita gente
Menos feliz até do que esse cão.

1887
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MÃES

Mães! Sim, as mães são somente aquelas
Que atravessam da vida o mar chorando,
Que vão desamparadas caminhando
Pelo triste calvário das procelas.

Mães! sejam tranqüilas, sejam elas
As mães do amor universal e brando,
Tenham o sentimento venerando
Da fé, da crença, celestiais e belas;

Desfraldem elas como um estandarte,
Aqui, ali, além, por toda a parte,
A esperança vital, com todo o brilho;

Que as mães serão as mães da heroicidade
E hão de provar a toda a humanidade
Que só as mães tornam herói um filho!

1888



148  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

LIBERTAS
Ao insigne dramaturgo e notável publicista Arthur Rocha

Em face da história, em face do direito,
Em face deste séc’lo que banha-se de luz,
Eu venho, recordando-vos o prólogo da cruz,
Trazer-vos a odisséia qu’irrompe-me do peito.

É feita de sorrisos, de prantos de crianças,
De cânticos de amor, de brandas alvoradas,
De cousas alvo-azuis, de nuvens iriadas,
De pérolas de luz, de rubras esperanças.

É feita de perfumes e brandos magnetismos,
De raios de luar e cândidos lirismos,
De auroras, de harmonias, de sol e de poder!

É feita de justiça, virtude e consciência,
De sãs convicções na máxima eminência:
Chama-se liberdade e é filha do dever!

In: Artista (Rio Grande do Sul) e datado: “Rio Grande, 2 de

junho de 83” .
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ÁGUIA DO IDEAL
A Julieta dos Santos

A arte!?... a arte!?... O sentimento, a estética,
Todo o conjunto de paixões estóicas,
– Sérias paixões – originais, heróicas
E acentuadas pela luz elétrica;

Esse vigor alevantado e novo,
Forma o brasão de quem trabalha e gera
No seu talento em claro sol que impera...
– Sol triunfante que deslumbra o povo!

E tu que és, excepcional criança,
D’um porvir belo a delicada esp’rança,
A estrela d’alva de arrebóis cingida;

Do palco, em meio, a genial coorte,
Segues na vida sem pensar na Morte...
Foges da morte... procurando a Vida!...

Cambiantes
In Julieta dos Santos

(Typ. Industrial, 80p. Pernambuco, 1884.)
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CAMPESINACAMPESINACAMPESINACAMPESINACAMPESINASSSSS

AO AR LIVRE
A Virgílio Várzea

Tu trazes agora o peito
Como essas urnas sagradas,
Repleto de gargalhadas,
Sonoro, bom, satisfeito.

Por dentro cantam assombros
E causas esplendorosas
Como latadas de rosas
Dos muros entre os escombros.

Quando o ideal nos alaga,
Embora as lutas do mundo,
Levanta-se um sol fecundo
Do peito em cada uma chaga.

Voltou-se a seiva de outrora,
De outro, mais forte e destro,
Iluminado maestro,
Das harmonias da aurora.

Fulgurem por isso as musas,
As belas musas, por isso...
Voltou-te o passado viço,
Foram-se as mágoas, confusas.
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Agora, quando eu dirijo
Meus passos à tua porta,
Sinto-te um bem que conforta,
Vejo-te alegre e mais rijo.

Porque afinal pela vida
Nem tudo se desmorona
Quando se vaga na zona
Da mocidade florida.
Gostas de ver pelos ramos
Das verdes árvores novas,
A chocalhar umas trovas,
Coleiros e gaturamos.

Já podes bem comer frutas,
Os teus simpáticos jambos,
E ouvir alguns ditirambos
Da natureza nas grutas.

Podes olhar as esferas,
Com ar direito e seguro,
De frente para o futuro,
De lado para as quimeras.

Não tenhas cofres avaros
De santos – na luz te afoga,
E a alma arremessa e joga
Por esses páramos claros.

Reúne os sonhos dispersos
Como andorinhas vivaces
E o colorido das faces
Ao coberto dos versos.

Como uns lábaros vermelhos,
Contente como os lilases,
As crenças dos bons rapazes
Têm prismas como os espelhos.
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NOS CAMPOS

Por entre campos de seara loura
De alegre sol puríssimo batidos,
Passam carros chiantes de lavoura
E raparigas sãs, de coloridos
Que à luz solar que as ilumina e doura
Lembram pomares e jardins floridos,
Por entre campos de seara loura.

A Natureza inteira reverdece
Pelos montes e vales e colinas;
E o luar que freme, anseia e resplandece,
Movido por aragens vespertinas,
Parece a alma dos tempos que floresce...
Enquanto que por prados e campinas
A Natureza inteira reverdece.

A paz das coisas desce sobre tudo!
E no verde sereno d’espessuras,
No doce e meigo e cândido veludo,
Tremem cintilações como armaduras
Ou como o aço brunido dum escudo;
Enquanto que das límpidas alturas
A paz das coisas desce sobre tudo!

A casa, a rude tenda construída,
Onde habitam as mães e as crianças
Promiscuamente, nessa mesma vida
De perfume lirial das esperanças,
Como é feliz, dos astros aquecida!
Aquecida do Amor nas asas mansas
A casa, a rude tenda construída.

As bocas impolutas e cheirosas
Das raparigas, pródigas belezas
De finos lábios púrpuros de rosas,
Abrem, cheias de angélicas purezas,
As cristalinas fontes murmurosas
De risos, refrescando em correntezas
As bocas impolutas e cheirosas.
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Da vida aurora rica do seu sangue
Flameja a carne em báquicas vertigens!
E quem tiver uma epiderme exangue
Para ficar com essas faces virgens,
Para não ser mais pálida nem langue,
Tem de beber das cálidas origens
Da viva aurora rica do seu sangue.

Lindas ceifeiras percorrendo searas
Nos campos, ó bizarras raparigas,
Pelas manhãs e pelas tardes claras
Vós desfolhais sorrisos e cantigas
Que deixam ver as pérolas mais raras
Dos dentes brancos, frescos como estrigas...
Lindas ceifeiras percorrendo searas!
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A BORBOLETA AZUL

No alegre sol de então
De uma manhã de amor,
A borboleta, solta no fulgor
Da luz, lembrava um leve coração.

Ia e vinha e a voar
Gentil e trêfega, azul,
Sonoramente a percorrer pelo ar,
Como um silfo tenuíssimo e taful.

Sobre os frescos rosais
Pousava débil, sutil,
Doirando tudo de um risonho abril
Feito de beijos e de madrigais.

Que doce embriaguez
O vôo assim seguir
Da borboleta azul, correndo, a vir
Do espaço pela Etérea candidez!

Fazendo, tal e qual,
O mesmo giro assim,
O mesmo vôo límpido, sem fim,
Nos mundos virgens de qualquer ideal.

Ir como ela também
Em busca das louçãs
E tropicais e fúlgidas manhãs
Cheias de colibris e sol, além...

Ir com ela na luz
De mundos através,
Sem abrolhos nas mãos, cardos nos pés,
Ó alma minha, que alegria a flux!...

No alegre sol de então
De uma manhã de amor
A borboleta, solta no fulgor
Da luz, lembrava um leve coração.
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RENASCIMENTO

Canta ao sol, como as cigarras
A tua nova alegria.
No Azul ressoam fanfarras
Da grande vida sadia.

Alerta, um clarim de alerta
Aquela antiga saúde:
– A clara janela aberta
Para o mar salgado e rude.

Que volte, ruidosa, agora,
Como um pássaro marinho,
A tua saúde, a aurora
Do teu sangue, estranho vinho.

E como espiga madura
Floresce outra vez à vida,
Resplandece à formosura,
Ó torre de ouro florida!

Quero-te em rosas festivas
A polpa das carnes brancas.
E rindo-te às forças vivas
Com rubras risadas francas.

Formosa, soberba e nua,
Nesse olhar que tudo abrange,
Na fronte um diadema, em lua
Num talhe curvo de alfange;

Vem! o sol é teu amante!
Ah! vem mergulhar nos braços
Do flavo sultão radiante
Do harém azul dos espaços.
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ABELHAS

Gotas de luz e perfume,
Leves, tênues, delicadas,
Acesas no doce lume
De purpúreas alvoradas.

Pingos de ouro cristalinos
Alados na esfera, ondeando,
Dispersos por entre os hinos,
Da natureza vibrando.

Sorrisos aéreos, soltos,
Flavas asas radiantes,
Que levam consigo envoltos
Da aurora os sóis fecundantes.

Da aurora que a primavera
Faz cantar, brota no peito
E floresce em folhas de hera
O coração satisfeito.

Essa aurora produtiva
Do amor soberano e eterno,
Que é nas almas força viva
E nas abelhas falerno.

Nas doudejantes abelhas
Que dentre flores volitam
E do sol entre as centelhas
Resplendem, fulgem, palpitam.

Zumbem, fervem nas colméias
E rumorejam no enxame
Pelas flóridas aléias
Onde um prado se derrame.
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Assim mesmo pequeninas
E quase invisíveis, quase,
Com as suas asitas finas,
De etérea, de fluida gase.

Ah! quanto são adoráveis
Os favos que elas fabricam!
Com que graças inefáveis
Se geram, se multiplicam.

Nos afãs industriosos
Que enlevo, que encanto vê-las
Com seus corpos luminosos
D’iriante brilho d’estrelas.

E nas ondas murmurosas
Dos peregrinos adejos
Vão dar ao lábio das rosas
O mel doirado dos beijos.



158  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

BESOUROS...

Marche, marche, marche a verve!
Bandeiras, clarins, tambores,
Marchar!

À poncheira ideal, que ferve,
Sons, aromas, chamas, cores!
Cantar!

Que este diabo vem, saudoso,
Das profundezas do arcano,
Viver!

O vinho maravilhoso
De forma raro e renano,
Beber!

Vem beber o vinho iriado,
O Falerno, claro e quente,
Haurir!

Num paladar requintado,
Todo inflamado e fremente
Sentir!

Que o sangue da verve vibre
Raja, raja, raja, raja,
Taful!

E a alma do sol se equilibre
Para que mais sonhos haja
No azul!...

Mas este diabo tão fino,
Que de tudo dá o acorde
Genial!

Este capróide genuíno,
Verde, verde, morde, morde,
Fatal.
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PAPOULA
 A Oscar Rosas

Assim loura és mais formosa
Do que se fosses trigueira:
Corpo de eflúvios de rosa
Com esbeltez de palmeira.

Vestida de cor da aurora
Leve dos fluidos da graça,
És uma estrela sonora
Que, em sonhos, pelo éter passa.

Resplandece em teu cabelo
Um fulgor de sol dourado,
Que só de senti-lo e vê-lo
Fica tudo iluminado.

Do teu branco leque aberto
Que lembra uma asa de garça,
Aspiro um perfume incerto,
Talvez a tua alma esparsa.

Num resplendor de madona
E altivez de corça arisca
Surges da luz entre a zona
Com quebrantos de odalisca.

Que venha o duque normando
De castelos escoceses
Com seu ar bizarro e brando
Amar-te os olhos ingleses.

E entre aromas e frescores
E revoadas de abelhas,
Como num campo de flores
Que esse olhar vibre centelhas.
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Que cantem na tua boca
As alegrias radiadas,
Numa ideal rajada louca
De vôos de passaradas.

Que como os astros no espaço,
Teu encanto resplandeça...
Com pelúcias no regaço
E asas de ave na cabeça.

E que os teus dois seios puros
Que o amor fecundando beija
Fiquem cheios e maduros
Com dois bicos de cereja.
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CAMPESINAS

I
Camponesa, camponesa,
Ah! quem contigo vivesse
Dia e noite e amanhecesse
Ao sol da tua beleza.

Quem livre, na natureza,
Pelos campos se perdesse
E apenas em ti só cresse
E em nada mais, camponesa.

Quem contigo andasse à toa
Nas margens duma lagoa,
Por vergéis e por desertos,

Beijando-te o corpo airoso,
Tão fresco e tão perfumoso,
Cheirando a figos abertos.

II
De cabelos desmanchados,
Tu, teus olhos luminosos
Recordam-me uns saborosos
E raros frutos de prados.

Assim negros e quebrados,
Profundos, grandes, formosos,
Contêm fluidos vaporosos
São como campos mondados.

Quando soltas os cabelos
Repletos de pesadelos
E de perfumes de ervagens,

Teus olhos, flor das violetas,
Lembram certas uvas pretas
Metidas entre folhagens.
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III
As papoulas da saúde
Trouxeram-te um ar mais novo,
Ó bela filha do povo,
Rosa aberta de virtude.

Do campo viçoso e rude
Regressas, como um renovo,
E eu ao ver-te, os olhos movo
De um modo que nunca pude.

Bravo ao campo e bravo à seara
Que deram-te à pele clara
Sãos rubores de alvorada.

Que esses teus beijos agora
Tenham sabores de amora
E de romã estalada.

IV
Através das romãzeiras
E dos pomares floridos
Ouvem-se às vezes ruídos
E bater d’asas ligeiras.

São as aves forasteiras
Que dos seus ninhos queridos
Vêm dar ali os gemidos
Das ilusões passageiras.

Vêm sonhar leves quimeras,
Idílios de primaveras,
Contar os risos e os males.

Vêm chorar um seio de ave
Perdida pela suave
Carícia verde dos vales.
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V
De manhã tu vais ao gado
A cantar entre as giestas,
Com tuas graças modestas,
Correndo e saltando o prado.

E a veiga e o rio e o valado
Que todos dormem às sestas
Acordam-se ante as honestas
Canções desse peito amado.

As aves nos ares gozam,
Entre abraços se desposam,
No mais amoroso enlace.

E as abelhas matutinas
Que regressam das boninas
Voam-te em torno da face.

VI
As uvas pretas em cachos
Dão agora nas latadas...
Que lindo tom de alvoradas
Na vinha, junto aos riachos.

Este ano arados e sachos
Deixaram terras lavradas,
À espera das inflamadas
Ondas do sol, como fachos.

Veio o sol e fecundou-as,
Deu-lhes vigor, enseivou-as,
Tornou-as férteis de amor.

Eis que as vinhas rebentaram
E as uvas amaduraram,
Sangüíneas, com sol na cor.
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VII
Engrinaldada de rosas,
Surge a manhã pitoresca...
Que linda aquarela fresca
Nas veigas deliciosas!

Que bom gosto e perfumosas
Frutas traz, madrigalesca
A rapariga tudesca
Que vem das searas cheirosas!

Como os rios vão cantando,
Em sons de prata, ondulando,
Abaixo pelos marnéis!

Que carícia nas verduras,
Que vigor pelas culturas,
Que de ouro pelos vergéis!

VIII
Orgulho das raparigas,
Encanto ideal dos rapazes,
Acendes crenças vivazes
Com tuas belas cantigas.

No louro ondear das espigas,
Boca cheirosa a lilases,
Carne em polpa de ananases,
Lembras baladas antigas.

Tens uns tons enevoados
De castelos apagados
Nas eras medievais.

Falta-te o pajem na ameia
Dedilhando, à lua cheia,
O bandolim dos seus ais!
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IX
NO CAMPO SANTO
Morreste no campo um dia,
Como uma flor desprezada.
Clareava a madrugada
Azul, vaporosa e fria.

Sobre a agreste serrania,
Numa ermida branqueada,
Por uma manhã doirada
Um sino repercutia.

Teu caixão, de camponesas
E camponeses seguido,
Desceu abaixo às devesas.

Ganhou o atalho comprido
De casas em correntezas
E entrou num campo florido.

X
Pelos vales e colinas
Os bandos das pombas voam...
E as latadas das boninas
As rentes cercas coroam.

Entre o rumor das campinas
Os carros de bois ressoam...
E nas névoas matutinas
Já os raios do sol coam.

Que aurora flor das auroras!
Nas frescas águas sonoras
Bóiam ilhas de verdura.

E na fita dos caminhos
Onde trinam passarinhos
Vens vindo a rir, formosa.
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XI
Foste à fonte buscar água
E tinha secado a fonte...
Pobre flor do monte
Tiveste a primeira mágoa.

Porém se uma alma na frágua
Das dores, sem horizonte,
Queres ver, sentir defronte
Dos olhos, manda, que eu trago-a.

Vou t’a levar à presença
Para que vejas a imensa
Mágoa atroz que a devorou.

E saibas, o sol das flores,
Que a fonte dos seus amores
Eternamente secou.

XII
A pomba o vôo descerra
Para além dos infinitos,
Deixando todos os ritos
Das religiões cá da terra.

Ganha o mar e ganha a serra
Em busca de novos mitos
Desses bíblicos Egitos
Da Fé, que vagueia e que erra...

Quem tem sede de carinhos
Faz como a pomba, procura
Corações que sejam ninhos.

Vai em busca da ventura,
Da paz dispersa em caminhos
Que vão dar à sepultura.
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XIII
Fui aos morangos do prado
E nunca os vi tão formosos...
Que perfume delicado,
Que cores, que tons preciosos.

Cor de sangue atravessado
De acesos sóis radiosos
Num rubro ocaso doirado,
Por horizontes calmosos;

Através da luz da aurora
Vivaz e fresca e sonora,
Num resplendor nunca visto;

Pareceram-me umas gotas
De sangue das carnes rotas
Das mãos e dos pés de Cristo.

XIV
Os olhos das adoradas
São como os campos festivos
Cheios dos brilhos mais vivos
Das alegres madrugadas.

Como as frescas alvoradas
Há pelos campos estivos
Lindos cantos expressivos
De camponesas medradas;

Nos olhos das que adoramos
Há aves cantando e ramos
Noivados do nosso amor.

Perspectivas radiantes
Só vistas pelos amantes
De almas abertas em flor!
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XV
De manhã cedo os rebanhos
Saltam, galgam montanhosos
Alcantis esplendorosos,
Cheios de brilhos estranhos.

E quando após os amanhos
Dos terrenos vigorosos
Os lavradores sequiosos
Regressam de afãs tamanhos;

Quando o sol no ocaso em chamas
Veste as árvores de lhamas
E luminosos veludos;

Entre as trêmulas guitarras
Das nostálgicas cigarras
Quedam-se os gados lanzudos.

XVI
São tantas as sementeiras
Como as estrelas são tantas...
Ah! que virgens bebedeiras
Vêm dos aromas das plantas.

Nas terras alvissareiras
De novas colheitas santas,
Que brotos de trepadeiras,
Que vinhas quantas e quantas.

Como a seiva e o viço estoura
Pelos campos da lavoura,
Num frenesi de novilho...

Só tu, infecunda e triste,
De gelo, nunca sentiste
Os vivos germens de um filho!
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XVII
Por estas manhãs sonoras
Em tudo a luz vibra e salta
E arroios, várzeas esmalta
De deslumbrantes auroras.

São mais alegres as horas,
Nem o humor às almas falta
E de uma força mais alta
Fecundam-se as virgens floras.

Os aspectos da verdura
Recebem formas serenas
D’encantos e de frescura.

Ah! que ruflados de penas
Na luz que canta na altura,
Nas folhagens de açucenas!

1889
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NA VILA

Nos ervaçais vibrou o sol agora,
Nas fitas verdes dos canaviais...
Como rompesse loura e fresca a aurora
Agora o sol vibrou nos ervaçais.

Murmurejam de alegres os caminhos
Que até parecem, límpidos, cantar
Na música melódica dos ninhos
Que vai nos ares se cristalizar.

Floresce tudo, em toda parte flores
Neste maio feliz, e tão feliz
Que as plantas exuberam de vigores
Desde a profunda, pródiga raiz.

Noivam as aves junto dos riachos
No seu alado alvorecer de amor;
E o coqueiral, com os amarelos cachos,
Pompeia de riquíssimo verdor.

Fluem na sombra meigas fontes claras
Sob o frondente e vasto laranjal
E para além magníficas searas
Se estendem como um leito virginal.

Na serena paz vegetativa
Faz docemente tudo adormecer
Mas num sono de luz doirada e viva,
Quase a dormência de quem vai morrer...

Ah! que o silêncio, a solidão dos ermos,
Das agrestes paragens do sertão
Se dão saúde a espíritos enfermos
Também supremas nostalgias dão!
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A volúpia letal do meio-dia,
Nas horas encalmadas, sob a luz,
Dá duma campa a atroz melancolia
Assinalada numa simples cruz.

Depois o campo na mudez da vila,
Aquela eterna e soberana paz
Da imensa vastidão sempre tranqüila
Como que punge e que entristece mais!
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OS RISONHOS

Pastores e camponesas
De rudes almas esquivas
Passam entre as candidezas
Das estrelas fugitivas.

Parece que nada os punge,
Nada os punge e sobressalta.
A lua que os campos unge
No firmamento vai alta.

E eles passam sob a lua,
De queixas desafogados,
A cabeça livre e nua,
Na florescência dos prados.

Seres meigos e singelos,
Mulheres de lindo rosto,
Lábios cálidos e belos,
Do quente sabor do mosto.

Pastores de tez morena,
Queimados ao sol adusto:
Claridade bem serena
No fundo do olhar bem justo.

Neles tudo é riso e festa,
Neles tudo é festa e riso,
Frescuras brandas de giesta
E graças de Paraíso.

Simples, toscas e felizes,
Sem ter um laivo de mágoa:
Almas das verdes raízes,
Limpidez de gota d’água.

Neles tudo é paz de aldeia
E ri com os risos mais frescos...
O céu inteiro gorjeia
Idílios madrigalescos.
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Seduzido por miragens
Caminha o bando risonho
Dessas virentes paragens,
Levado na asa de um sonho.

Nele tudo ri sem ânsia
E com doçura secreta;
E como uma nova infância
Cantantemente irrequieta.

Encantos de mocidade,
Saúde, fulgor, vigores
Dão-lhe a doce suavidade
Maravilhosa das flores.

Os corações, florescentes,
Vão nesses peitos cantando
E rindo em festins ardentes
E dentre os risos sonhando.

Ri na boca, ri nos olhos,
Nas faces o bando, rindo
O bom riso sem abrolhos,
Que lembra um campo florindo.

Rindo em sonoras risadas,
Rindo em frêmitos vivazes,
Rindo em risos de alvoradas,
Rindo em risos de lilases.

Os campos entontecidos
Nos vinhos da lua clara
Ficam bizarros, garridos,
De vitalidade rara.

As águas claras das fontes
Vibram lânguidas sonatas
E as nuvens vestem os montes
Das visões mais timoratas.
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Na copa dos arvoredos,
Nas orvalhadas verduras
Há sonâmbulos segredos
E murmuradas ternuras.

E o bando festivo passa
Rindo, alegre, casto e suave,
Iluminado de graça,
Mais leve que um vôo de ave.

Podeis rir, almas ditosas,
Almas novas como frutos
De vinhas miraculosas
De pomares impolutos.

Podeis rir, almas eleitas
Que os anjos percebem tanto
Lá das esferas perfeitas
Nas harmonias do Encanto.

Almas brancas, Páscoas leves,
Alvos pães de áureos altares,
De mais candidez que as neves
E a madrugada nos mares.

Almas sem sombras ferozes
Nem espasmos delirantes.
Eco das bíblicas vozes,
Caminhos reverdejantes.

O vosso riso é bendito,
Os vossos sonhos são castos,
O estrelamento infinito
De mundos claros e vastos.

Podeis rir, peitos ufanos,
Belas almas feiticeiras,
Vós tendes nos risos lhanos
O trigo das vossas eiras.
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A vossa vida é planície,
Não tem declives funestos:
Sois torres que a superfície
Assenta nos dons modestos.

A nossa vida é bem rasa,
Preso à terra o vosso esforço;
Nem mesmo um frêmito de asa
Vos faz agitar o dorso...

Sois como plantas vencidas,
Conquistadas pela terra,
Dando à terra muitas vidas
E tudo que a Vida encerra.

É do vosso sangue moço
Que na terra se derrama,
Que sobe o rubro alvoroço
De ocasos de sóis em chama.

Manchas, ao certo, não tendes
E nem trágico flagício,
Almas isentas de duendes,
Lavadas no Sacrifício.

Das pedras, nos vossos ombros,
A rigidez não carrega.
Em jardins tornam-se escombros
E em luz a crença que é cega.

Desses perfis adoráveis,
Na curva casta dos flancos
Brotam viços inefáveis
Dos florescimentos brancos.

Podeis rir! ó benfazeja
Bondade de nobre essência,
Deus vos chama e vos deseja
Na estrelada florescência.
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Um anjo vos acompanha
Nessa estrada matutina
E convosco a ideal montanha
Sobe da graça divina.

O flagelo deste mundo,
Nesses corações não pesa.
Enquanto o Horror vai profundo
Vossa alma tranqüila reza.

Contritos e de mãos postas,
Humildemente de joelhos,
O Demônio, pelas costas,
Não vem vos dar maus conselhos.

Vós sois as sagradas reses
Votadas ao azul Sacrário.
Deus vos olha muitas vezes
Com o seu olhar visionário.

Mas quando, como as estrelas,
Adormecerdes um dia,
Voando mais perto a vê-las
Na Paragem fugidia.

Quando na excelsa Bonança
Afinal adormecerdes,
Nos olhos toda a esperança
Levando dos prados verdes.

Quando lá fordes, subindo
Para as límpidas Alturas,
Profundamente dormindo,
Em busca das almas puras.

Praza aos céus que nos caminhos
Da eterna Glória, das palmas,
Mais brancas que os claros linhos
Possais encontrar as almas!
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DISPERSADISPERSADISPERSADISPERSADISPERSASSSSS

AWAY!
A meu distinto amigo e talentoso jovem José Arthur Boiteux

O livro, esse audaz guerreiro,
Que conquista o mundo inteiro,
Sem nunca ter Waterloo!...

(Castro Alves)

Avante, sempre, nessa luz serena,
Empunha a pena, sem temor, com fé!...
Eleva às turbas as idéias d’ouro,
Que um tesouro tua fronte é!...

Eia, caminha nessa senda nobre,
Na pátria pobre, no teu berço aqui!...
Prossegue altivo, sem parar, constante,
Faz-te gigante, diz depois – Venci!...

Ala-te à glória num voar titâneo,
Burila o crânio de fulgor sem fim!...
E entre o livro d’imortais perfumes
Calca os ciúmes d’imbecil Caim!

Imita os grandes, incansáveis vultos
Que lá sepultos no pó negro estão!...
Anda, romeiro dos vergéis divinos,
Mergulha em hinos a gentil razão!
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Estás na quadra radiante e linda,
É cedo ainda para enfim descrer!
És jovem... pensas... és portanto um bravo
Ser ignavo... é sucumbir... morrer!
Vamos, caminha, mesmo embora exangue
Da fronte o sangue vá rolar-te aos pés!
Agita a alma qual febris as vagas,
Que dessas chagas brotarão lauréis!

Além do livro, colossal, enorme,
Que nunca dorme perscrutando os céus!...
Acima dele supernal, potente
Está somente, tão-somente Deus!

Vai... vai rasgando, percorrendo os ares,
Novos palmares, meu gentil condor!
Depois de teres pedestal seguro
Lá do futuro te erguerás senhor!...

Qual Ney ousado que, ao vibrar da lança,
Nutre esperança de ganhar, vencer,
Assim co’a idéia vai lutar, trabalha,
Vence a batalha do dinal saber.

Eia que sempre na brasílea história
De alta glória colherás o jus!...
O livro augusto do porvir descerra,
Sê desta terra precursor da luz!!!
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POESIA
C’est la musique la poésie de l’âme;
et la gloire est Dieu, ce sont les
deux choses les plus charmantes, les
plus belles, les plus grandes de la vie!

(Do Autor)

Da música escutando preclaras harmonias
Vendo em cada lábio brilhar ledo sorriso,
Vendo luz e flores e tanto entusiasmo,
Julguei-me transportado ao célico Paraíso!

Foi sonho na verdade – mas hoje realizado
Vos dá, distintos sócios, venturas mais de mil,
A vós que à frente tendo Penedo, grande, forte,
Subis, alistridente, qual ave mais gasil!

E quando executais as vossas belas peças
As notas quais gemidos vagam n’amplidão
Parece que o infinito derrama sobre vós
Centelhas sublimadas só d’inspiração!

Da arte de Mozart vós sois grandes romeiros
Lutais como nas vagas o triste palinuro,
Os olhos tendes fitos na glória que dá brilho
No livro tricolor e ovante do futuro!

Hoje que os sorrisos assomam em vossos lábios
Que da “Guarani” alçais áureo pendão,
Eu humilde e fraco – com flores inodoras
Somente aqui vos venho fazer uma ovação!

Quando há só coragem, força, intrepidez,
Quando se alimenta no peito divo ardor,
O homem não recua, caminha p’ro progresso
Co’a fronte sempre erguida, sem ter menor temor.
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Sem ter algum trabalho jamais s’alcança trono,
Sem ter valor e força jamais se tem lauréis
P’ra vossa grande glória, além do grã futuro
Deus já tem erectos milhares de docéis!

Mas dentre vós vulto sereno se destaca
Qual Rodes portentoso, imenso, verdadeiro,
Que nunca recuou sequer um só momento,
Que sempre em trabalhar foi pronto companheiro!

E este vosso sócio, digno diretor
Que forte não pensou jamais em recuar!
É José Gonçalves – águia valorosa
A quem, altivamente, eu ouso aqui louvar!

Vencendo mil tropeços, altiva os derribando
A bela “Guarani” se mostra triunfante,
Foi como esses heróis – na mão sustenta o gládio
– O gládio da vitória serena e radiante!

Portanto erguei ridente a fronte ao infinito!
Erguei ó grandes bravos a fronte toda luz!
Eis, a senda é bela, sublime, é grandiosa,
Avante pois ness’arte, avante, avante, sus!

E agora concluindo palavras pobrezinhas
Que eu pronunciar humilde vim aqui,
Saúdo fervoroso – do imo de minh’alma
A essa tão gentil, simpática “Guarani”!
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SAUDAÇÃO
(Desterro, 14 nov., 1880)
Qual o que não exulta ao ler uma epopéia!
Qual o que a ver dor não lhe estremece o crânio,
Em confusões cruéis?!
Qual o que tem fresca, sublime, pronta a idéia,
E do altar da caridade no supedâneo,
Não deixa alguns lauréis?!

(Do Autor)

Ontem, grande desgraça
Que o povo se abraça
D’Itajaí em geral!
Ontem, o cetro divino
Que se tornando ferino
Tudo esmaga afinal!

Ontem, prantos e dor...
Grandes gritos d’horror...
A fatal confusão!
Ontem, lampas perdidas
De centenas de vidas,
Que nas águas lá vão!

Ontem, negras as vagas,
Os belos céus, essas plagas,
– Onde existe o Senhor!
Ontem, – fatalidade!
A pobrezinha cidade
Toda envolta em negror!

Hoje, oh! Deus sempiterno!
– O teu gládio superno
De bonança a irradir,
Veio ao povo esmagado
Ao tredo peso do fado
Fazer do caos ressurgir!
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Hoje, o íris brilhante
Lá nos céus, radiante,
Já se faz divulgar!
E todo o povo prostrado
Te agradece arroubado
Mas ainda a chorar!

E corações caridosos
Farão a dar pressurosos
Os seus globos gentis!
Dai! é doce a esmola!
Ela aos pobres consola,
Torna-os ledos, gasis!

A miséria chorava
Em delírio bradava
Por um pouco de pão!
E eles foram dizendo
– Ide, pois vos mantendo,
Aqui tendes a mão!

E vós – lá no tablado,
O mor rasgo, elevado,
De fazer acabais!
É um rasgo de glória
De brilhante memória
Pros vindouros anais!

Vós fazeis do cenário
Um dinal santuário
Trabalhando p’ra pobres!
Mostrais bem que nas almas
Possuís celsas palmas
De ações muito nobres!
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P’ra louvar amadores,
Tantas lutas, labores,
Tanta excelsa virtude!
Ah! me falta uma lira
Que um poema desfira...
Ai! me falta alaúde!

Só Deus pode dar louros
De mil glórias, tesouros,
Como vós mereceis!
Pois que feitos tão divos,
Tão imensos, altivos
Só d’heróis ou de reis!

Amadores briosos!
Vós sois tão valorosos
Qual os bravos na guerra!
Sois os nautas valentes
Socorrendo ridentes
Quem cá gema na terra!

Amor, Deus, Caridade
– É a sublime trindade
Radiante de Luz!
Donde vós, amadores,
Lá colheis os fulgores,
De mil graças a flux!
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A IMPRENSA
(Desterro, 21 nov., 1880)
A Imprensa é brilhante como o meteoro,
sublime como os arrebóis do cerúleo infinito!

(Do Autor)

A lâmpada gigantesca
Das glórias do porvir,
Turíbulo majestoso
No mundo a irradir,
É a imprensa tesouro
E c’roa de verde louro
A fronte do escritor!
É centelha sublimada
Que vem do céu arrojada
À treva dando fulgor!

– O homem nasceu pequeno
Mas com as letras cresceu
Foi como o vulto de Rodes
Que lá tão alto s’ergueu!
Foi preciso – estudando
Co’a própria idéia lutando
Mergulhar-se na luz!
Foi preciso ter glória,
Brilhante, leda memória,
Colher renomes a flux!

Foi preciso mil lutas
Mil labores insanos
P’ra descobrir nesses mundos
Da diva luz os arcanos!
Foi preciso que um bravo,
Não mostrando-se ignavo
Mas inspirado por Deus,
A pedra bruta talhasse
E a luz então derramasse
Qual seiva santa dos Céus!
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Foi preciso os séculos
Ainda um pouco nas trevas
Erguessem as frontes bem alto
E devastassem mil selvas!
Foi preciso que o mundo
Sentisse abalo profundo
Ao desvendar-se o saber!
Foi preciso que os entes
Ou se erguessem potentes
Ou tombassem a morrer!

Mas não! – o homem ergueu-se,
Quase, quase com Deus,
Tirou a fronte da treva
E só pregou-a nos Céus!
Viu o futuro de louros
E quis colher os tesouros
Que dão renome sem fim!
Sonhou, sonhou co’a vitória
E o gládio teve da glória
Qual o grão Bernardim!

O homem, gênio sublime,
Caminha, com seu bordão
Até achar o brilhante,
A luz, a luz da razão!
Tropeça um pouco, se tomba
Ergue-se, voa qual pomba
E indo a luz descobrir,
Busca ouvir no infinito
Do eco ao longe este grito:
Trabalha para o porvir!
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Quando os povos modernos
Sentirem no coração
Uma ardente centelha,
Que caia lá d’amplidão,
Deixarão esses vícios,
Insanos, negros, fictícios
Que dão só noite ao viver!
E irão curvados a ela
Depor-lhe verde capela
Farão então por crescer!

Camões, Milton, Abreu,
Já da vida sem lampas,
Erguei-vos crânios altivos,
Espedaçai essas campas!
Dizei – se o homem caminha
Se na treva definha
A quem se deve louvar?!...
Se as letras seguem ovantes
Dizei ó nobres gigantes
A quem se ergue alcançar?!!...

E Guttemberg, esse herói,
Essa vergôntea dinal,
Que co’escopro na destra
Foi das letras fanal!
Ao descobrir a imprensa
Essa epopéia imensa
Para toda a nação,
Com glória ingente sonhava
Na luz por certo nadava
Já tinha os louros na mão!
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VERSOS
(Desterro, 9 abr., 1881)
Admirai Carrara, Canova, Rafael, Murillo, Mozart e Verdi e
tereis as sublimes, mais que sublimes, as divinas encarnações
da arte!

(Do Autor)

Bravo, prole bendita
Pois à glória infinita
O lutar vos conduz!
É assim – trabalhando
Sempre e sempre estudando
Que se alcança mais luz!

Contemplai estas flores
Estes tantos lavores
Contemplai o painel!
Repetindo orgulhosos
Estes feitos briosos
São dum belo pincel!

Eia, jovens, avante!
Ser artista é brilhante,
Trabalhar é uma lei!
Não são só os c’roados
Que merecem em brados
Ter as honras de rei!

O artista qu’é pobre
É tão rico, é tão nobre
Qual potente César!
E a glória bem cedo
Lhe murmura o segredo
– És artista – és sem par!
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Não temais os pampeiros,
Sois gentis brasileiros
Deveis pois progredir!
Quem vos traça na história
Vossa augusta memória
É um deus – o Porvir!

Levantai-vos potentes
Altanados, ingentes
E fazei-vos Criseus!
Só quem pode vergar-vos
E pensar obumbrar-vos
Mais ninguém – é só Deus!

Não fiqueis ignavos
Que o futuro dá bravos
Vos dizendo – estudai!
Sois humanos – portanto
Se há de trevas um manto
Apressai-vos, rasgai!

Nossa pátria querida
Necessita mais vida,
Necessita crescer!
É preciso contudo
Que tenhais como escudo
Quem vos mostra o saber!

E de obreiros altivos,
Que sereis redivivos,
Que sereis imortais,
Achareis vossos nomes,
Vossos grandes renomes
Nas mansões divinais!
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Perdoai-me estas flores
Que tão murchas, sem cores
Nada podem valer!
São ofertas sinceras
Arrancadas deveras
Para vir vos trazer!

Palinuros – à frente
Esse trilho é ridente
Dá-vos honra, louvor!
Quem o braço vos guia
Nunca, nunca entibia –
– É artista... e pintor!

É a vós a quem falo
E se hoje eu não calo
Estas vãs expressões!
É que a louca alegria
Em minh’alma irradia
Com fulgentes clarões!

O trabalho enobrece
Glorifica, engrandece
Aos artistas quais vós!
Que zombando da sorte
Têm a tela por norte
Os pincéis por faróis!

Eia! nessa carreira
Qual a nau sobranceira
Indo o mar a fender!
Quando há negros abrolhos,
Mil cachopos, escolhos,
É mais belo o vencer!

Se o lutar é dos grandes
Que são gêmeos dos Andes
Que não sabem tombar!
Colhereis uma glória
Mais suprema memória,
Trabalhando, a lutar!
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Deus, o Deus sublimado
Disse ao homem num brado,
Da sidérea mansão!
– Vai depressa arrimar-te
Aos arcanos da arte,
Que terás um bordão!

Onde há braços d’artista
É seu ponto de vista
Decepar escarcéus!
E seu gládio seguro
Vai cavar o futuro,
Vai rasgar negros véus!

E lá quando os vindouros
Vos c’roarem de louros
Vos erguerem docel!
Bradarão altaneiros:
– Exultai, brasileiros,
Ressurgiu Rafael!

Não temais os insanos,
Insensatos humanos
Bajulantes e maus!
Trabalhai muito embora!
Há de vir uma aurora
P’ra arrancá-los do caos!

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

Away, estudantes
Sois vergônteas pujantes
A lauréis tendes jus!
Caminhai com coragem,
Qu’esta é a romagem
Dos apóstolos da luz!!!...
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AO DECÊNIO DE CASTRO ALVES
Quem sempre vence é o porvir!

No espadanar das espumas
Que vão à praia saltar!
Nos ecos das tempestades
Da bela aurora ao raiar,
Um brado enorme, profundo,
Que faz tremer todo o mundo
Se deixa logo sentir!
É como o brado solene,
Ingente, celso, perene,
E como o brado: – Porvir!

Pergunta a onda: – Quem é?...
Responde o brado: – Sou eu!
Eu sou a Fama, que venho
C’roar o vate, o Criseu!
Dormi, meu Deus, por dez anos
E da natura os arcanos
Não posso todos saber!
Mas como ouvisse louvores
De glória, gritos, clamores,
Também vim louros trazer.

Fatalidade! – Desgraça!
Fatalidade, meu Deus!
Passou-se um gênio tão cedo,
Sumiu-se um astro nos céus!
As catadupas d’idéias,
De pensamento epopéias
Rolaram todas no chão!
Saindo a alma pra glória
Bradou pra pátria – vitória!
Já sou de vultos irmão!
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Foi Deus que disse: – Poeta,
Vem decantar a meus pés.
Na eternidade há mais luz,
Dão mais valor ao que és.
Se lá na terra tens louros,
Receberás cá tesouros
De muitas glórias até!
Terás a lira adorada
C’o divo plectro afinado
De Dante, Tasso e Garret!

Então na terra sentiu-se
Um grande acorde final!
O belo vate brasíleo
Pendeu a fronte imortal!
O negro espaço rasgou-se
E aquele gênio internou-se
Na sempiterna mansão.
A sua fronte brilhava
E o áureo livro apertava
Sereno e ledo na mão...

E o mundo então sobre os eixos
Ouviu-se logo rodar!
É que ele mesmo estremece
A ver um vulto tombar.
É que na queda dos entes
Que são na vida potentes,
Que têm nas veias ardor,
Há cataclismos medonhos
Que só sentimos em sonhos
Mas que nos causam terror!...
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E o coração s’estortega
E s’entibia a razão!
No peito o sangue enregela
E logo a história diz: – Não!
Não chore a pátria esse filho,
Se procurou outro trilho
Também mais glórias me deu!
E quando os séculos passarem
Se hão de tristes curvarem
Enquanto alegre só eu?...

Oh! Basta! Basta! Silêncio!
Repousa, vate, nos Céus!
Que muito além dos espaços
Os cantos subam dos teus!
Se nesta vida d’enganos
Não são bastante os humanos
Pra te render ovações!
Perdoa os fracos, ó gênio,
Que pra cantar teu decênio
Somente Elmano ou Camões!
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ENTRE LUZ E SOMBRA
Ao dia 7 de Setembro

Libertas Lux Dei!!...

Surge enfim o grande astro
Que se chama Liberdade!...
Dos sec’los na imensidade
Eterno perdurará!...
Como as dúlias matutinas
Que reboam nas colinas,
Nas selvas esmeraldinas
Em honra ao celso Tupá!...

Eram só cinéreas nuvens
Os brasíleos horizontes!
Curvadas todas as frontes
Caminhavam no descrer! –
As brisas nem murmuravam...
Os bosques nem soluçavam...
Os peitos nem se arroubavam...
– Estava tudo a morrer!...

De repente, o sol formoso
Vai as nuvens esgarçando.
As almas vão palpitando,
Cintilam magos clarões!...
E o Índio fraco, indolente
Fazendo esforço potente
Dos pulsos quebra a corrente,
Biparte os acres grilhões!...

Por terra tomba gemendo
O vão, atroz servilismo...
Rui a dobrez no abismo...
Eis a verdade de pé!...
Enfim!... exclama o silvedo
Enfim!... lá diz quase a medo
Selvagem, nu Aimoré!...
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Assim, brasílea coorte,
Falange excelsa de obreiros,
Soberbos, almos luzeiros
De nossa gleba gentil,
Quebrai os elos d’escravos
Que vivem tristes, ignavos,
Formando delas uns bravos
– P’ra glória mais do Brasil!...

Lançai a luz nesses crânios
Que vão nas trevas tombando
E ide assim preparando
Uns homens mais p’ro porvir!
Fazei dos pobres aflitos
Sem crenças, lares, proscritos,
Uns entes puros, benditos
Que saibam ver e sentir!...

Do carro azul do progresso
Fazei girar essa mola!
Prendei-os sim – mas à escola
Matai-os sim – mas na luz!
E então tereis trabalhado
O negro abismo sondado
E em nossos ombros levado
Ao seu destino essa cruz!!...

Fazei do gládio alavanca
E tudo ireis derribando;
Dormi, co’a pátria sonhando
E tudo a flux se erguerá!
E a funda treva cobarde
Sentindo homérico alarde,
Embora mesmo que tarde
Curvada assim fugirá!...
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Enfim!... os vales soluçam
Enfim!... os mares rebramam
Enfim!... os prados exclamam
Já somos livre nação!!...
Quebrou-se a estátua de gesso...
Enfim!... – mas não... estremeço,
Vacilo... caio, emudeço...
Enfim de tudo inda não!!...
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SETE DE SETEMBRO

Liberdade! Independência!...
Eis os brados grandiosos
Que quais raios luminosos
Fulguraram lá nos céus!...
Eis a mágica Odisséia
Que duns lábios rebentando,
Foi o povo transformando,
Foi rompendo os negros véus!...

As colinas, prados, montes,
As florestas seculares
– Os sertões, os próprios mares
Exultaram com fervor!
E os brados retumbaram
Pela lúcida devesa,
Pela virgem natureza
Com homérico clangor!...

Qual artista consumado,
Qual um velho estatuário
Do Brasil no azul sacrário,
Essa data vos traçou,
– O triunfo mais pujante,
A eleita das idéias,
A maior das epopéias
– Qu’inda igual não se gerou!...

Mas embora, meus senhores,
Se festeje a Liberdade,
A gentil Fraternidade
Não raiou de todo, não!...
E a pátria dos Andradas,
Dos Abreu, Gonçalves Dias
Inda vê nuvens sombrias,
Vê no céu fatal bulcão!...
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Muito embora Rio Branco,
Esse cérebro profundo
Que passou por entre o mundo,
Do Brasil como um Tupã!...
Muito embora em catadupas
Derramasse o verbo augusto,
Da nação no enorme busto
Inda a mancha existe, há!...

É preciso com esforço,
Colossal, estranho, ingente,
Ir o cancro, de repente,
Esmagar que nos corrói!...
É preciso que essa Deusa,
A excelsa Liberdade,
Raie enfim na Imensidade
Mais altiva como sói!...

Sai da larva a borboleta
Com as asas auriazuis
E um disco vai – de luz
A deixar onde passou!
No entanto o grande berço
Das façanhas de Cabrito
Inda espera um novo grito
Como o – Basta – de Waterloo!...

Eu bem sei que Guttemberg
Que esse Fulton primoroso
Faust, Kepler grandioso
Trabalharam té vencer!
Mas embora tropeçassem
Acurando os seus eventos,
Tinham sempre tais portentos
A vontade por poder!...
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Eia! sim! – p’ra Liberdade
Irrompei qual verbo eterno,
Como o – Fiat – superno
Pelos ares a rolar!
Eia! sim! – que nossa pátria
Só precisa – mas de bravos...
E em prol desses escravos
Seu dever é trabalhar!!...

Somos filhos dessa gleba
Majestosa aonde o gênio
Como o astro do proscênio
Solta as asas, mui febril!
Dos selvagens Tiaraiús
E dos brônzeos Guaicurus...
Somos filhos do Brasil!...

Esperemos, tudo embora!...
Pois que a sã locomotiva,
Do progresso imagem viva
Não se fez a um sopro vão!...
Aguardemos o momento
Das mais altas epopéias,
Quando o gládio das idéias
Empunhar toda a nação!...

Esperemos mais um pouco
Qu’inda há almas brasileiras
Que se lembrarão, sobranceiras,
Que é preciso progredir!...
Inda há peitos valerosos
Que combatem descobertos
Por florestas, por desertos,
Mas c’os olhos no porvir!...
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Inda há lúcidas falanges,
Lutadores denodados
Que se erguem transportados
Burlando a sã razão!...
Inda há quem se recorde
Do Egrégio Tiradentes
Que do sangue as gotas quentes
Derramou pela nação!!...

Já nas margens do Ipiranga
Patrióticos acentos
Vão alados como os ventos
Pelos páramos azuis!!...
Vamos! Vamos! – eia! exulta,
Jovem pátria dos renomes...
– Vibra a lira, Carlos Gomes!
Bocaiúva, espalha luz!!...
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TRÊS PENSAMENTOS

Nasceste no Brasil – filha d’América.
Tu sabes conservar nas débeis veias
No lúcido pulmão
O sangue efervescente e purpurino
A força de subir ao céu da história.
As lutas da razão!...

Nasceste no Brasil – em meio às plagas
Da grande natureza mais pujante
E cheia de arrebol!...
E sabes obumbrar os astros fulvos
E lanças raios mil por toda a parte,
Soberba como o sol!...

Nasceste no Brasil e o eco ovante
Das glórias sublimadas que tu colhes
Por este céu azul,
Vem férvido, viril e acentuado
Assaz repercutir com mais verdade
Aqui... aqui no sul!...
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PARANAGUADAS

Que importa que tu fales
Que importa que tu files
Que importa que não cales,
Que importa que tu fales
Que importa que te rales,
Que importa-me essa bílis
Que importa que tu fales
Que importa que tu files.

[Zat.]

QUESTÃO BROCARDO

– Pife, pufe, pafe, pefe
Pafe, pefe, pife, pufe –
A cacholeta no chefe –
– Pife, pufe, pafe, pefe
Estoure como um tabefe
E o ventre de raiva entufe –
– Pife, pufe, pafe, pefe
Pafe, pefe, pife, pufe!

     [Zot.]

SEMPRE

Se é certo que o amor é um bem profundo
Se é certo que o amor é um sol ardente,
Eu hei de amar-te sempre neste mundo
E sempre, sempre, sempre – eternamente.

[Zut.]
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BEIJOS

Nesta Tebaida infinita
Da vida, na sombra oculto,
Eu gosto de olhar o vulto
De uma criança bonita.

Porque afinal as crianças,
Como eu deslumbro-me ao vê-las,
Cintilam como as estrelas,
Florescem como esperanças.

Dentro de mim se projeta
A luz cambiante dos prismas
E batem asas as cismas
Qual passarada irrequieta.

E batem asas e ruflam,
Pelas artísticas plagas,
As auras que as grandes vagas
Dos fundos mares insuflam.

E digo, ó mães, se uma aurora
Fosse a minh’alma sincera,
Os clarões todos eu dera
A uma criança que chora.

Porque se a luz fortalece
Arbustos e as andorinhas,
Também por certo às criancinhas
Conforta, avigora, aquece.

E eu que aplaudo e que rimo
Tudo isso que à luz se regre,
Na vibração mais alegre
As criancinhas estimo.

Portanto, assim, sem refolhos
Beijando a Olga, beijando
Meus sonhos vão, irradiando,
Se derramar em seus olhos!
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QUESTÃO BROCARDO

Triolé fura essa pança
Do Delegado – és um russo,
Revolução nesta dança...
Triolé fura essa pança,
Fura, fura como a lança
Ou como no boi um chuço;
Triolé fura essa pança
Do Delegado – és um russo.

[Zat.]

[PINTO, PINTA]
Pinto, pinta – ponta a ponta
Tanta ponta, Pinto pinta
Que pinta se pinta a pinta
Pinto – pinta – ponta a ponta.
Pinto é ponto mas não ponta
Mas se pinta por um pinto
E já que o Pinto se pinta
Eu pinto-lhe a pinta ao Pinto.

[Zat.]

PIRUETAS

Finou-se um tal inglês
Gastrônomo e patife
Que tanto – de uma vez

Comeu, comeu e esparramou-se em bife;
Que um dia de jejum,

Pela pança rotunda e quixotesca,
Teve um parto... comum,

Um feto original... de carne fresca.
[Zat.]
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AS DEVOTAS

I
Enquanto o sino bimbalha,
Bimbalha, bimbalha e tine,
Lançai do olhar a migalha
– Enquanto o sino bimbalha –
À raça que se amortalha
No horror que não se define...
Enquanto o sino bimbalha
Bimbalha, bimbalha e tine.

II
Perto da Igreja a senzala,
O Cristo junto aos escravos
E, pois, deveis visitá-la,
Perto da Igreja, a senzala
E procurar transformá-la
Da luz às palmas, aos bravo!...
Perto da Igreja a senzala,
O Cristo junto aos escravos.

III
E tão-somente por isto
Enquanto o sino bimbalha,
Bem antes de terdes visto
– E tão-somente por isto –
Todo o martírio do Cristo,
O vosso amor que lhes valha,
E tão-somente por isto,
Enquanto o sino bimbalha.

[Zat.]
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[DE CLAQUE]

De claque, casaca e luva,
De luva, casaca e claque
Ao rendez-vous da viúva,
De claque, casaca e luva,
Tu vais – arrostas a chuva
No macadam – plaque, plaque...
De claque, casaca e luva,
De luva, casaca e claque.

[Zat.]

[MEUS ESPLÊNDIDOS...]

Meus esplêndidos desejos
Emigram, como beijos,
Pelo azul espaço, em curvas,
Rasgando essas brumas turvas;
Pelo sol das primaveras,
Batendo as asas brancas,
Como, batem, quimeras...
........................................
Voai, andorinhas francas!

[Coriolano Scevola]

[NUNCA SE CALA]
Nunca se cala o Callado
E sempre o Callado fala
Callado que não se cala,
Nunca se cala o Callado,
Callado sem ser calado,
Callado que é tão falado...
Nunca se cala o Callado
E sempre o Callado fala.

[Zat.]
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[ESTOURE COMO]
Estoure como o champagne
O triolé – pule e salte
E como os gatos arranhe,
Estoure como o champagne
E a cara dos erros lanhe
E como o sol nunca falte...
Estoure como o champagne
O triolé – pule e salte.

[Zot.]

[PARECE UM CÉU]

Parece um céu estrelado
Esta vida de nós dois
Depois daquele passado...
Parece um céu estrelado
Largo, puro, undiflavado
Depois do pesar, depois,
Parece um céu estrelado
Esta vida de nós dois.

[Zut.]

[LEVANTEM ESTA BANDEIRA]
Levantem esta bandeira
Da posição de farrapo;
Da terra azul brasileira
Levantem esta bandeira
Que sente o horror da esterqueira
Da escravidão – negro sapo.
Levantem esta bandeira
Da posição de farrapo.

[Zat.]
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OLHARES

Teus traquinantes olhinhos
Continhas, Ziza, parecem;
Zigzagam sempre, tontinhos
Teus traquinantes olhinhos;
Tão pretos, tão redondinhos
Olhinhos que me embevecem,
Teus traquinantes olhinhos
Continhas, Ziza, parecem.

[A.C.]

[NAS EXPLOSÕES]
Nas explosões de bons risos
Os triolés petulantes
Chocalhem, tinam, precisos
Nas explosões de bons risos,
Tilintem como mil guisos
Sonoros, raros, vibrantes
Nas explosões de bons risos,
Os triolés petulantes.

[PRESO AO TRAPÉZIO]
Preso ao trapézio da rima
Triolé – pega estes zotes
E dá-lhes de baixo acima
Preso ao trapézio da rima
Na mais artística esgrima
D’estouros e piparotes,
Preso, ao trapézio da rima
Triolé – pega estes zotes.

[Zat.]
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GRITO DE GUERRA
Aos senhores que libertam escravos.

Bem! A palavra dentro em vós escrita
Em colossais e rubros caracteres,
É valorosa, pródiga, infinita,
Tem proporções de claros rosicleres.

Como uma chuva olímpica de estrelas
Todas as vidas livres, fulgurosas,
Resplandecendo – vós tereis de vê-las
Rolar, rolar nas vastidões gloriosas.

Basta do escravo, ao suplicante rogo,
Subindo acima das etéreas gazas,
Do sol da idéia no escaldante fogo,
Queimar, queimar as rutilantes asas.

Queimar nas chamas luminosas, francas
Embora o grito da matéria apague-as;
Porque afinal as consciências brancas
São imponentes como as grandes águias.

Basta na forja, no arsenal da idéia,
Fundir a idéia que mais bela achardes,
Como uma enorme e fúlgida Odisséia
Da humanidade aos imortais alardes.

Quem como vós principiou na festa
Da liberdade vitoriosa e grande,
Há de sentir no coração a orquestra
Do amor que como um bom luar se expande.

Vamos! São horas de rasgar das frontes
Os véus sangrentos das fatais desgraças
E encher da luz dos vastos horizontes
Todos os tristes corações das raças...
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A mocidade é uma falena de ouro,
Dela é que irrompe o sol do bem mais puro:
Vamos! Erguei vosso ideal tão louro
Para remir o universal futuro...

O pensamento é como o mar – rebenta,
Ferve, combate – herculeamente enorme
E como o mar na maior febre aumenta,
Trabalha, luta com furor – não dorme.

Abri portanto a agigantada leiva,
Quebrando a fundo os espectrais embargos,
Pois que entrareis, numa explosão de seiva,
Muito melhor nos panteões mais largos.

Vão desfilando como azuis coortes
De aves alegres nas esferas calmas,
Na atmosfera espiritual dos fortes,
Os aguerridos batalhões das almas.

Quem vai da sombra para a luz partindo
Quanta amargura foi talvez deixando
Pelas estradas da existência – rindo
Fora – mas dentro, que ilusões chorando.

Da treva o escuro e aprofundado abismo
Enchei, fartai de essenciais auroras,
E o americano e fértil organismo
De retumbantes vibrações sonoras.

Fecundos germens racionais produzam,
Nessas cabeças, claridões de maios...
Cruzem-se em vós – como também se cruzam
Raios e raios na amplidão dos raios.

Os britadores sociais e rudes
Da luz vital às bélicas trombetas,
Hão de formar de todas as virtudes
As seculares, brônzeas picaretas.
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Para que o mal nos antros se contorça
Ante o pensar que o sangue vos abala,
Para subir – é necessário – é força
Descer primeiro à noite da senzala.

[DA LUA AOS RAIOS]
Da Lua aos raios prateados
Que no horizonte se espargem,
Como fulguram os prados
Da lua aos raios prateados,
Há vagos silfos alados
Do rio azul pela margem
Da lua aos raios prateados
Que no horizonte se espargem.

[Zat.]

[TEUS OLHOS BELOS]
Teus olhos belos por dentro
De grandes colorações,
Parecem ter pelo centro
Teus olhos belos por dentro
A luz vital onde eu entro
E saio imerso em clarões...
Teus olhos belos, por dentro
De grandes colorações.

[Zot.]
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ADALZIZA

Tens um olhar cintilante,
Tens uma voz dulçurosa,
Tens um pisar fascinante,
Tens um olhar cintilante
Cheio de raios, faiscante,
Ó criatura formosa,
Tens um olhar cintilante,
Tens uma voz dulçurosa!...

[TEUS OLHOS]

Teus olhos – esses carinhos,
Esse casal de ilusões
Tão doces como os arminhos,
Teus olhos – esses carinhos
Parecem ser os dois ninhos
Das minhas consolações,
Teus olhos – esses carinhos
Esse casal de ilusões!...

[Cruz]
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SER PÁSSARO

Ah! Ser pássaro! ter toda a amplidão dos ares
Para as asas abrir, ruflantes e nervosas,
Dos parques através e dos moitais de rosas,
Nos floridos jardins, nas hortas e pomares.

Ser pássaro, cantar, subir, voar na altura,
Pelos bosques sem fim, perder-se nas florestas,
Das folhagens do campo em meio da espessura,
Das auroras de abril nas cristalinas festas.

Tecer no tronco seco ou no tronco viçoso
O quente lar do amor, o carinhoso ninho,
De onde sairá mais tarde o pipilar mavioso
De um outro mais gentil e meigo passarinho.

Não temer o verão e não temer o inverno
Para tudo alcançar na leve subsistência,
No contínuo lidar, no labutar eterno,
Que é talvez da alegria a mais feliz essência.

Viver, enfim, de luz e aromas delicados,
Nascido dentre a luz, gerado dentre aromas,
Sonorizando o azul, sonorizando os prados
E dormindo da flor sob as cheirosas comas.

Voar, voar, voar, voar eternamente,
Extinguir-se a voar, no matinal gorjeio,
É ser pássaro, é ter em cada asa fremente
Um sol para aquecer o frio de algum seio.
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O BOTÃO DE ROSA
A uma atriz

O campo abrira o seio às expansões frementes
Das árvores senis, dos galhos viridentes.

Caía a tarde fresca
Loira, gentil, vivaz como a canção tudesca.
A iluminada esfera
Calma, profunda, azul como um sonhar de virgem,
Dava um brilho-cetim às verdes folhas d’hera.
No ar uma harmonia avigorada e casta,
No crânio uma vertigem
Duma idéia viril, duma eloqüência vasta.

Tardes formosíssimas,
Ó grande livro aberto aos geniais artistas,
Como tanto alargais as crenças panteístas,
Como tanto esplendeis e como sois riquíssimas.

Quanta vitalidade indefinida, quanta,
Na pequenina planta,
No doce verde-mar dos trêmulos arbustos,
Que misticismo, justos,
Bebia a alma inteira ao devassar o arcano
Das árvores titãs, das árvores fecundas
Que tinham, como o oceano,
Febris palpitações intérminas, profundas.

Esplêndidas paisagens
Opunha o largo campo às vistas deslumbradas.
As múrmuras ramagens,
À luz serena e terna, à luz do sol – que espadas
De fogo arremessava, em frêmitos nervosos,
Pelo côncavo azul dos céus esplendorosos,
Tinham falas de amor, segredos vacilantes
Finos como os brilhantes.
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A música das aves
Cortava o éter calmo, em notas multiformes,
Límpidas e graves
Que estouravam no ar em convulsões enormes.
Aqui e além um rio
Serpejava na sombra, em meio de um rochedo
Áspero e sombrio.
O olhar perscrutador, o grande olhar, sem medo
E o espírito mudo,
Como um herói gigante avassalavam tudo...

Nuns madrigais risonhos
Abria-se o país fantástico dos sonhos.
Alavam-se os aromas
Leais, inexauríveis
Das largas e invisíveis
Selváticas redomas.

A seiva rebentava
Em ondas – irrompia
Na doce e maviosa e plácida alegria
De uma ave que cantava,
Dos belos roseirais
Que ostentavam a flux as rosas virginais.

E as jubilosas franças
Dos arvoredos altos,
Rígidos, atléticos,
Derramavam no campo uns fluidos magnéticos
Dumas vontades mansas.

A doce alacridade ia explosindo aos saltos.
E toda a natureza,
Robusta de saúde e estrênua de grandeza
Libérrima e vital,
Erguia-se pujante, audaz e redentora,
No gérmen material da força criadora,
Dentre a vida selvagem mística, animal...
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Dos roseirais preciosos
Nos renques primorosos,
Numa linda roseira abria castamente,
Como um sonho de luz numa cabeça ardente,
O mais belo, o mais puro entre os botões de rosa.
Tinha essa cor formosa,
Tinha essa cor da aurora,
Quando ensangüentada em rubro a vastidão sonora.

Era um botão feliz
Sorrindo para o Azul, zombando da matéria.
Tinha o leve quebranto e a maciez etérea
Que uma estrofe não diz.
Das pétalas macias,
Das pétalas sangüíneas,
Doces como harmonias
Brandas e velutíneas
Uns perfumes sutis se espiralavam, raros,
Pela mansão do Bem, pelos espaços claros.
Perfumes excelentes,
Perfumes dos melhores,
Perfumes bons de incógnitos Orientes.

Matéria, não deplores
O viver natural dos vegetais alegres;
Eles são mais ditosos
Que os nababos e reis nos seus coxins pomposos;
E por mais que tu regres
Ó matéria fatal, a tua vida inteira,
No rigor da higiene;
E por mais que a maneira
Do teu grande existir, desse existir – perene
De ironias e pasmos,
Explosões de sarcasmos
Tu completes, matéria – ó humanidade ousada –
Com a ciência altanada;
E por mais que no século,
Tu mergulhes a idéia, o prodigioso espéculo,
Será sempre maior e exuberante e forte,
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Ó matéria fatal,
Essa vida tão rica
Que se corporifica
Na valente coorte
Do poder vegetal.

Era um botão feliz,
Cuja roseira, impávida,
Ébria de aromas bons, ébria de orgulhos – ávida
De completa fragrância,
Palpitava com ânsia
Desde a própria raiz.

E entanto o sol tombara e triunfantemente
Como um supremo Rubens,
Jorrando à curvidade etérea do poente,
O ouro e o escarlate, aprimorando as nuvens,
Numa distribuição simpática de cores,
De tintas e de luzes
De galas e fulgores
Rubros como o estourar dos férvidos obuses.

O cérebro em nevrose,
No pasmo que precede a augusta apoteose
De uma excelsa visão perfeitamente bela,
De uma excelsa visão em límpidos docéis,
Exaltava o acabado artístico da Tela
E o gosto dos pincéis.

Caíam da amplidão em névoas singulares
Os pálidos crepúsculos.
Os fúlgidos altares
Do homem primitivo – a relva, o prado, o campo
Onde ele ia buscar a força de uma crença
Que então lhe iluminasse a alma escura e densa,
Morriam de clarões – os poderosos músculos
Da fértil mãe de tudo – a natureza ingente –
Deixavam de bater – O olhar do pirilampo
Oscilava, tremia – azul, fosforescente.
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As sombras vinham, vinham,
Lembrando um batalhão d’espectros que caminham
E a casta nitidez sintética das cousas
Tomava a proporção das funerárias lousas.

Completara-se então o mais extraordinário,
O mais extravagante
Dos fenômenos todos:
A noite. – Enfim descera a treva do Calvário,
A treva que envolveu o Cristo agonizante.

Coaxavam negras rãs nos charcos e nos lodos.
A abóbada espaçosa, a física amplitude,
Mostrava a profundez da angústia de ataúde
De um operário pobre,
Quando se escuta o dobre
Amplíssimo e funéreo,
Sinistro e compassado,
Rolar pela mansão gloriosa do mistério,
Assim com um soluço aflito, estrangulado.

Devia ser, devia
Por uma noite assim,
Como esta noite igual,
Que derramou Maria
A lágrima da dor – que o célebre Caim
Sentiu do crânio as convulsões do Mal.

Mas o botão de rosa,
Traído pelo estranho zéfiro da sorte,
Rolou como uma cisma
Intensa e luminosa
Ardente e jovial em que a razão se abisma
E foi cair, cair no pélago da morte,
Em um dos mais raivosos,
Em um dos mais atrozes
Rios impetuosos,
Cheios de surdas vozes,
Sozinho, em desamparo, assim como um proscrito,
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Em meio à placidez
Dos astros no infinito
E à mesma irracional e fúnebre mudez.

Depois e além de tudo,
Além do grave aspecto inteiramente mudo,
Ao tempo que morria
O cândido botão – em um dos tantos galhos
Virentes da roseira – alegre no ar se abria
Um outro que ostentava as pétalas sedosas,
As pétalas gracis de cores deliciosas,
De cores ideais.

As auras musicais
Passavam-lhe de leve,
Nos tímidos rumores,
De um ósculo mais breve.

E dentre a exposição das delicadas flores,
Das rosas – o botão
Aberto ultimamente às cúpulas austeras,
Às plagas da esperança, a irmã das primaveras,
Pendido um quase nada, esbelto na roseira,
Mostrava aquela unção,
A ínclita maneira
De quem se glorifica
Subindo ao céu azul da majestade pura,
Da eterna exuberância,
Da fonte sempre rica,
Da esplêndida fartura
Da luz imaculada – a egrégia substância

Que faz das almas claras,
Pela fecundidade olímpica do amor,
Magníficas searas,
De onde se difunde à vida sempiterna,
À vida essencial, à lei que nos governa,
À idéia varonil do poeta sonhador.
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A arte especialmente, esse prodígio, atriz,
Como o botão de rosa
Tão meigo e tão feliz,
Pode ser arrojada e brutalmente, ao pego,
Na treva silenciosa,
Onde o espírito vai, atordoado e cego,
Cair, entre soluços,
Como um colosso ideal tombado ao chão de bruços,
Ou pode equilibrar-se em admirável base
Estética e profunda,
Assim, bem como o outro, à mais radiosa altura.

Deves sondá-la bem nesta segunda fase.
Precisas para isso uma alma mais fecunda.
Precisas de sentir a artística loucura...

[Ó ADALZIZA]
Ó Adalziza dos sonhos,
Estrela dos firmamentos
Dos meus cantares risonhos,
Ó Adalziza dos sonhos,
Rasga esses véus enfadonhos
Dos teus louros pensamentos,
Ó Adalziza dos sonhos,
Estrela dos firmamentos.

[Zat.]

[ENQUANTO ESTE SANGUE]
Enquanto este sangue ferve
Com força, com toda a força,
Palpite a fibra da verve,
Enquanto este sangue ferve
Esmague-se o que não serve
Na treva o Mal se contorça,
Enquanto este sangue ferve,
Com força, com toda a força.

[Zot.]
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[COMO UM CISNE]
Como um cisne, est’alma frisa
O mar de luz de teus olhos,
Ó simpática Adalziza
Como um cisne, est’alma frisa,
Vagueia, paira, deslisa
Sem naufragar nos escolhos
Como um cisne, est’alma frisa
O mar de luz de teus olhos.

[Zat.]

[MERECE O BOM]
Merece o bom do Vidal
Que é mesmo um Joca de truz,
Ter também com o seu Fiscal,
Merece o bom do Vidal
Um banquete bambual,
De cem milhões de bambus
Merece o bom do Vidal
Que é mesmo um Joca de truz!

[Zot.]

[ZULMIRA]
Zulmira dos meus amores,
Zulmira das minhas cismas,
Resplandece como as flores,
Zulmira dos meus amores,
Abre os olhos sedutores
Nos quais a minh’alma abismas,
Zulmira dos meus amores,
Zulmira das minhas cismas.

[Zat.]
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[DEIXAI]
Deixai que a minh’alma escassa
De luz – aos astros emigre
Como gaivota que passa
Deixai que a minh’alma escassa
De amor – na plúmbea desgraça
De atrozes garras de tigre,
Deixai que a minh’alma escassa
De luz – aos astros emigre.

[Zot.]

[QUANDO ELA]
Quando ela está de colete,
Espartilhada, irradiante
Vestida de azul-ferrete,
Quando ela está de colete
Em mim cruzando o florete
Do seu olhar – que elegante
Quando ela está de colete,
Espartilhada, irradiante.

[Zut.]

[Ó CINTILANTE QUIQUIA]
Ó cintilante Quiquia,
Menina dos meus olhares,
Flor azul da simpatia,
Ó cintilante Quiquia,
Rasga este céu da alegria
Dos meus risonhos cantares,
Ó cintilante Quiquia,
Menina dos meus olhares.

[Zat.]
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[OLHOS PRETOS]
Olhos pretos, sonhadores,
Ó celeste Carolina,
Como são esmagadores
Olhos pretos sonhadores,
Como vibram dos amores
A noss’alma cristalina,
Olhos pretos, sonhadores,
Ó celeste Carolina.

[Zot.]

[SE ESTALA A ESTROFE]
Se estala a estrofe de fogo,
Se explose a estrofe do Bem,
Como o verbo demagogo
Se estala a estrofe de fogo,
Não ceda o espírito ao rogo
Do Mal que os erros contêm,
Se estala a estrofe de fogo,
Se explose a estrofe do Bem!
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AMOR!!...
Oferecido à Ilma. Sra. D. Pedra
como prova de imensa amizade e profundo amor
que lhe consagra.

O Autor.

Amor, meu anjo, é sagrada chama
Que o peito inflama na voraz paixão,
Amo-te muito eu t’o juro ainda
Deidade linda que não tem senão!

Virgem formosa, d’encantos bela,
Gentil donzela, meu amor é teu.
Vou consagrar-te mil afetos tantos
Puros e santos qual também Romeu!

Flor entre as flores, a mais linda, altiva
Qual sensitiva, só tu és, ó sim.
Esses teus olhos sedutores, belos
De mil anelos, me pedirão a mim.

Anjo, meu anjo, eu te adoro e amo.
Por ti eu chamo nas horas de dor.
Sem ti eu sofro; um sequer instante
De ti perante só me dás valor.

Meu peito em ânsias só por ti suspira
Como da lira a vibrante voz!
Te vendo eu rio e senão gemendo
Vou padecendo saudade atroz!

Amor ardente de meu coração
Santa paixão em todo peito forte
Eu hei de amar-te até mesmo a vida
Deixar, querida, e abraçar a morte!
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[Ó FLORA]
Ó Flora, ó ninfa das rosas,
Ó frescura dos morangos,
Abre as pupilas radiosas,
Ó Flora, ó ninfa das rosas,
Dá-me as estrelas formosas
Do olhar repleto de tangos,
Ó Flora, ó ninfa das rosas,
Ó frescura dos morangos.

[Zat.]

[MORENA DOS OLHOS PRETOS]
Morena dos olhos pretos
Dos olhos pretos, morena,
Escuta os vagos duetos
Morena dos olhos pretos,
Faremos, ambos, tercetos,
Com esta esfera serena,
Morena dos olhos pretos,
Dos olhos pretos, morena.

[Zot.]

[EMBORA]
Embora eu não tenha louros
Como esses grandes heróis
E nem da idéia os tesouros,
Embora eu não tenha louros,
Talvez nos tempos vindouros
Traduza o poema dos sóis,
Embora eu não tenha louros
Como esses grandes heróis.

[Zat.]



226  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

[Ó ALZIRA]
Ó Alzira, Alzira, Alzira,
Estrela resplandecente,
Resplandecente safira,
Ó Alzira, Alzira, Alzira,
As vibrações desta lira,
Acorda do sono ardente,
Ó Alzira, Alzira, Alzira,
Estrela resplandecente.

[Zot.]

[AOS RELÂMPAGOS]
Aos relâmpagos sulfúreos
Na esfera zigue-zagando
Como esses pobres tugúrios,
Aos relâmpagos sulfúreos
Se douram, brilham purpúreos,
Fulguram de quando em quando,
Aos relâmpagos sulfúreos
Na esfera zigue-zagando.

[Zot.]

[À SOMBRA ESPESSA]
À sombra espessa de um álamo
Quando nasceu-me a paixão,
Crescendo aos beijos do tálamo
À sombra espessa de um álamo
Que de harpas senti, que cálamo
Por dentro do coração
A sombra espessa de um álamo
Quando nasceu-me a paixão.

[Zat.]
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ROSA
a A. Moreira de Vasconcelos

Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses,

l’espace d’un matin.

(Malherbe)

Rosa – chamava-se a estrela
Daquelas flóreas paragens;
Era escutá-la e era vê-la
Metida em brancas roupagens

Todas de pregas e tufos,
De laçarotes e rendas,
Ou mesmo ouvir-lhe os arrufos
Ou surpreender-lhe as contendas

Nas lindas tardes radiadas
Por cores de silforamas
E sentir logo, inspiradas
Do amor, as férvidas chamas.

Ela era um beijo fundido
Ao cintilar de uma aurora,
Um sonho eterno espargido
Nos belos sonhos de Flora.

E tinha uns longes sublimes
De grande força lasciva,
A transudar, como uns crimes
Do sangue, da carne altiva.

Contava tudo... mas tanto,
Em turbilhões, em cascata,
Que recordava esse canto
Uma garganta de prata.

E quando os poetas, rapazes,
A viam passar, vibrante,
Mostrando as curvas audazes,
Do corpo todo radiante,
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Diziam de entre os primores
De estrofes mais dulçurosas:
– Tu és a gêmea das flores,
Das rosas, perfeitas rosas.

Convulsionado e sem regra
O coração nos palpita;
Andas alegre e se alegra
A gente quando te fita.

Tens umas coisas estranhas
Nas refrações da pureza...
Umas finuras tamanhas...
Uma sutil gentileza...

Ficas rosada se um tico
Alguém te diz, de mais franco...
Mas como fica tão rico,
Tão belo o rubro no branco,

Nesse grácil e tão claro,
Sereno e cândido rosto
Que é mesmo um céu puro e raro
Das alvoradas de agosto.

Depressa cobre-te o pejo
A face nova e adorada,
De sorte que sem desejo
És – Rosa e ficas rosada.

Dos risos colhes a messe
E és doce como o conforto,
És casta como uma prece
Gemida ao lado de um morto.

Para que a dor não te obumbre
A glória de flores junca
Tua vida e, por isso, nunca
Nas mágoas terás vislumbre.
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Permita o bom sol que inunda
De luz os bosques – permita
Que sejas sempre fecunda
De gozo e sempre bonita.

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

Agora, quando alguém passa
Por onde a estrela morava,
Olhando pela vidraça
Bem junto da qual bordava,

Repara um silêncio triste
Na sala – em crepes envolta,
Onde parece que existe
Profunda lágrima solta.

E sente por dentro d’alma
Aquela angústia que esmaga
Bem como em noites sem calma
A vaga esmaga outra vaga.

Apenas as flores lindas
Que vendo Rosa morriam
Com brejeirices infindas
De invejas que renasciam,

Sem mais inúteis ciúmes,
Abrem os frescos pistilos,
Jogando aos céus, em perfumes,
Os seus melhores sigilos.

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

No entanto à luz soberana
Do amor desfilam as rimas
Dos poetas – como um hosana
A quem já goza outros climas.
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Rosa – chama-se a estrela
Daquelas flóreas paragens;
Era escutá-la e era vê-la
Metida em brancas roupagens,

Para exclamar: – Dentro dela
Existe a fibra gloriosa...
Ninguém viu coisa mais bela
Nem Rosa... tão bela rosa!...

[Do Cirrus e Nimbus]

[QUANDO ESTÁS]
Quando estás de laçarotes
E de plissês e fichus,
De rendas e de decotes,
Quando estás de laçarotes,
Toilette de chamalotes,
Quanto esplendor, quanta luz,
Quando estás de laçarotes
E de plissês e fichus.

[Zat.]

[DA IDÉIA]
Da idéia nos mares jônios
A barca das tuas cismas
Soprada por bons favônios
Da idéia nos mares jônios,
Vai livre dos maus demônios,
Batida da luz dos prismas,
Da idéia nos mares jônios
A barca das tuas cismas.

[Zat.]
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[COMO UM ASSOMBRO]
– Como um assombro de assombros
A rapariga – um rainúnculo,
Da serra pelos escombros
Como um assombro de assombros,
Quando vê de enxada aos ombros
O noivo – lembra um carbúnculo,
Como um assombro de assombros
A rapariga – um rainúnculo.

[Zut.]

[COMO FORTES]
– Como fortes gargalhadas
Por um templo de cristal,
Sonoramente vibradas,
Como fortes gargalhadas,
Sinto idéias baralhadas
Num frágil descomunal
Como fortes gargalhadas
Por um templo de cristal.

[Zot.]

[DA BRUMA]
Da bruma pelos países,
Pelo países da bruma,
Longe dos astros felizes,
Da bruma pelos países,
Tu vais perdendo os matizes
Da luz e da glória em suma,
Da bruma pelos países,
Pelos países da bruma.
[Zat.]

[EPITÁFIO]
            (5 out., 1885)

Alma pura e gentil, tão cedo arrebatada
Da doce mocidade aos sonhos cor-de-rosa,
Esta prova de Amor – pungente e dolorosa
Recebe lá no céu, oh! alma idolatrada.
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SAUDAÇÃO
Ao Liceu de Artes e Ofícios

Como esta luz é serena,
Como esta luz é sincera;
Como eu vejo a primavera
Num lápis e numa pena.

Que prismas de luz ardente,
Que prismas de luz suave;
Como eu sinto um canto de ave
Em cada boca inocente.

Sim! Que o estudo é como a aurora
Que nos entra pela casa,
Num vivo fulgor de brasa,
Vibrante, alegre, sonora.

Ele rasga a treva espessa,
Num só momento – cantando;
Vai estrelas semeando
Em cada tenra cabeça.

Tira os crânios do letargo
Da ignorância – pois entra
Como um sol e se concentra
Num esplendor muito largo.

Quem, ó Arte imaculada,
Medisse o ser da criança,
Pela alma de uma esperança,
Pela alma de uma alvorada.

Quem aos páramos subindo,
Eternamente pudesse,
Dos astros a loura messe
Arrancar – depois abrindo

Os peitos das criancinhas
Jogá-los dentro e beijá-las
Cheias de pompa e das galas
Que a luz concede às rainhas!...
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Pois que a treva entre fulgores
É como, dentre ataúdes,
Rebentar como virtudes,
As mais simpáticas flores.

Ah! Ninguém sabe, por certo,
Quanto é bom, quanto é saudável,
Sentir a crença adorável
Como um clarão sempre aberto.

Ver os germens do futuro
No campo eterno da escola
Brilhando como a corola
De um lírio cândido e puro.

Ver morrer – como uns invernos
Da vida, os velhos colossos
E ver erguerem-se os moços
Como verões sempiternos.

Mães, ó mães tão estremosas,
Dos vossos ventres fecundos
Saem todos esses mundos
Das idéias fulgurosas.

Tudo isso quanto há escrito
De pensamento e crenças
Saiu das fontes imensas
De um grande amor infinito.

E desde a escrita à leitura
E desde um livro a uma carta,
A bondade sempre farta
Das mães – esplende e fulgura.

Bom dia ao mestre que é guia
Das belas crianças louras!
Bom dia às mães porvindouras,
À mocidade – Bom dia!
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FRÊMITOS

I
Ó pombas luminosas
Que passais neste mundo eternamente
Só a cantar os madrigais de rosas,
Atravessados de um luar veemente,
Inundados de estrelas e esplendores,
De carinhos, de bênçãos e de amores.

II
Ó virgens peregrinas,
De meigo olhar banhado de esperanças,
Que perfumais com lírios e boninas
A aurora de cristal das louras tranças,
Que atravessais constantemente a vida
Do sol eterno, da visão florida.

III
Amadas e felizes
Gêmeas da luz das frescas alvoradas,
Vós que trazeis nas almas as raízes
Do que é são, do que é puro – ó vós amadas
Prendas gentis do paternal tesouro,
Iriados corações de fluidos de ouro.

IV
É para vós que eu quero
Engrinaldar de tropos e de rimas,
Num doce verso artístico e sincero,
Esgrimir com belíssimas esgrimas
A estrofe e dar-lhe os golpes mais seguros
Para que brilhe como uns astros puros.

V
É só a vós, apenas,
Que eu me dirijo, ó límpidas auroras,
Que pelas tardes plácidas, serenas,
Passais, galantes como ingênuas Floras,
Coroadas de flor de laranjeira,
Noivas, sorrindo à mocidade inteira.
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VI
Porque é de vós que deve,
De vós que o sonho eterno dulcifica,
Partir o lume quando cai a neve,
Surgir a crença poderosa e rica.
Porque afinal, o que se chama crença
Senão o amor e a caridade imensa?

VII
Os tristes e os pequenos
Em quem descansam brandamente os olhos,
Esses humildes, rotos Nazarenos
Que vivem, morrem suportando abrolhos,
Senão nos grandes entes piedosos
Que dão-lhes força aos transes dolorosos?

VIII
Oh, sim que a força eterna
Parte dos corpos rijos da saúde,
Perante a lei da vida que governa,
O nobre, o rei, o proletário rude;
Parte dos seres fartos de carinhos
Como de paz e de alegria os ninhos.

IX
Eu peço para todos
E peço a vós que sois as fortalezas
Da esperança, da fé – a vós que os lodos
Da miséria, do vício, das baixezas,
Não denegriram essas consciências
Castas e brancas como as inocências.

X
Nem se esperar devia
Que eu tentasse bater a outras portas,
Quando vós sois o exemplo de Maria;
Não andais mudas, regeladas, mortas
Pela noite voraz da sepultura
E escutareis os dramas da amargura.
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XI
Não julgueis que eu vos peça
Uma alvorada feita de um sorriso;
A minh’alma garante e vos confessa
Que se crê nas mansões do Paraíso,
É porque vós reinais por sobre a terra
E o Paraíso dentro em vós se encerra.

XII
A vós, a vós compete
A glória do dever – porque assim como
A luz do sol na lua se reflete,
Também das aflições no duro assomo,
Da pobreza refletem-se nas almas
Vossas imagens, como auroras calmas.

XIII
Portanto, a mocidade
Vossa, terá de ser de hoje em diante,
Enquanto a esmagadora atrocidade
Da peste – nos vorar d’instante a instante,
Quem se há de encarregar desta manobra
Do galeão da vida que sossobra.

XIV
E para isso, ó rainhas
Da juventude – tendes as quermesses
Que dão bons frutos assim como as vinhas;
As matinées de cânticos e preces,
Os cintilantes, pródigos bazares
Onde a luz salta extravasando em mares.

XV
Enquanto a mim, na arena
Da heroicidade humana que consola,
Oh, faz-me bem a vibração da pena,
Pelo amor, pelo afago, pela esmola,
Como um radiante e fulgido estilhaço
De sol febril no mármore do Espaço!
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GUSLA DA SAUDADE
A Santos Lostada

pela morte do seu velho pai.

Nunca mais, nunca mais esses teus olhos
Palpitarão nos olhos seus honestos
Nem hão de vê-lo em ânsias por escolhos.

Ele morreu, morreu – e os mais funestos
Lutos da dor feriram como abrolhos
Teu lar e os teus – serenos e modestos.

Que incalculável explosão de prantos
Não inundou as almas preciosas
Dos teus irmãos, da tua mãe – uns santos

Que peregrinam nestas lacrimosas
Sendas da vida, em mágoas, sem encantos
Como sem luz e sem orvalho as rosas.

Ah! formidável lei cruel da vida,
Lei da matéria, da mudez das lousas,
Da eterna noite atroz, indefinida;

Tens o segredo intérmino das cousas,
E nessa dura e tenebrosa lida,
Oh! nem sequer um dia só repousas.

Quem sabe, ó morte, ó lúgubre, quem sabe
O teu poder fatal, desapiedado
Onde se oculta e se resume e cabe.

Pois nem que o céu puríssimo, azulado
Caia aos pedaços, tombe e se desabe
Na profundez do abismo ilimitado

E a crença humana espavorida, em gritos,
Palpando o nada, esquálida, gemendo,
Rasgue a amplidão de estranhos infinitos,
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Nunca da morte saberão o horrendo
Mistério rijo e surdo dos granitos
Os corações que vivem combatendo?!...

Não! A Ciência penetrou, o estudo
Do pensador abriu mais horizontes
Nesse problema silencioso e mudo.

O pensamento constelou as frontes,
Deu à razão o mais brunido escudo
E construiu as luminosas pontes

De onde se vai, com grande olhar, seguro,
Atravessar as regiões sonoras
Dos Ideais que irrompem do Futuro;

E sem contar dos séculos as horas,
E sem temer as mil visões do Escuro,
Alegremente ao fresco das auroras.

Mas entretanto, ó meu amigo, escuta,
Toda a saudade, a grande nostalgia
Nos deixa frios, mortos para a luta.
Porque, olha, a morte é sempre uma agonia!
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SMORZANDO

O véu da tarde cai pelas quebradas
Das serras altaneiras;
As aves condoreiras
Rompem da mata em místicas risadas
O largo espaço intérmino cindindo.

A livre natureza,
Humildemente, pura, vai caindo,
Caindo de joelhos
Como esse denso véu
Cai na viril e rútila grandeza
Do sol que desce em borbotões vermelhos
Como uma mancha tropical no céu.

E vibra a Ave-Maria
Como um soluço, estranho, indefinido;
Talvez como um gemido
Dentre a escalvada e agreste serrania.

E desce e desce e desce
De toda a imensidade
A salutar carícia de uma prece,
O eflúvio da saudade
Que alaga o nosso peito heroicamente

Como o luar de um treno
Mavioso e emoliente,
Mais doce que o sorrir do Nazareno.



240  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

GIULIETTA DIONESI
(Desterro)
Ao seu violino

Ah! Giulietta! Os sons do teu violino
Choram, suspiram, rugem como o leão,
Lembram sonoro rio cristalino
E tem soluços como um coração.

Ó da harmonia divinal sereia!
Rosas e estrelas e canções de ninhos
Nas cordas do violino que gorjeia
Passam cantando como os passarinhos.

Não sei que estranho espírito sereno
Para a harmonia essa alma te inspirou
Que dentro dum violino tão pequeno
A música do espaço concentrou!

Ah! peregrina do país do sonho,
Flor luminosa de região sonora,
No teu suave coração risonho
Vibram triunfantes os clarins da aurora.

Tudo dentro de ti gorjeia e trina,
Como trina e gorjeia o rouxinol
Nas paisagens silvestres da campina,
Aos esplendores siderais do sol.

Quem não há de chorar e rir não há de
De amor, de saudade e de esperança,
De assombro, vendo que na tenra idade
Já és tão grande, sendo uma criança?!

Os astros do cerúleo firmamento,
As meigas flores, o infinito mar
Que digam como tu nesse instrumento
Sabes sorrir e sabes soluçar...

Domadora feliz do som profundo,
Deusa imortal de ignotas harmonias,
Vai triunfar nas vastidões do mundo,
Da glória nas eternas sinfonias.
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FILETES
(Desterro)

I
Ó pérola nitente,
Ó pérola do amor,
Ó imã redolente
Das pétalas da flor;

Ó lágrima sutil,
Ó lágrima ideal,
Do côncavo de anil
Caída no cristal

Do lago transparente,
Harmoniosamente,
Aos flocos do luar...

Tu és como as essências,
Conheces as ciências
Ocultas... de matar!

II
Cintila a estrela-d’alva
Bem como o olhar do crente!
Perpassa no ambiente
O fresco olor da malva.

Um tic de lirismo,
Simpático e harmônico,
Derrama no sinfônico
Riacho – um misticismo.

Há músicas supremas,
Um mundo de problemas
Nos montes seculares.

E como um lírio roxo,
A alma em canto frouxo
Emigra para os ares.
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VERSOS À INFÂNCIA
(Desterro)

I
Nos roseirais, ao vir da madrugada,
Desabrocham no val todas as rosas,
Nos galhos cheios de uma luz doirada,
Meigas e frescas, rubras, perfumosas,
Nos roseirais, ao vir da madrugada.

Como em bocas cheirosas e vermelhas
Pousam beijos de amor e de ventura,
O mel lhe sugam todas as abelhas
Pousando em cima da corola pura
Como em bocas cheirosas e vermelhas.

Desde os campos, o bosque, até aos montes
Tudo renasce num jardim de flores;
E pelo azul do céu, nos horizontes,
Há os mais vivos, raros esplendores,
Desde os campos, o bosque, até aos montes.

Pelos ninhos sonoros, delicados,
Cantam e trinam muitos passarinhos
Nos altos arvoredos enflorados,
À margem verdejante dos caminhos,
Pelos ninhos sonoros, delicados.

As borboletas brancas e amarelas,
Azuis, cor de ouro, cor de prata e brasa,
Leves, ligeiras, tênues e singelas,
Abrem a fina talagarça da asa,
As borboletas brancas e amarelas.

Tudo no val acorda de desejos
À música dos cantos mais risonhos;
E as aves soltas, peregrinos beijos,
Dizem, cantando, que através de sonhos
Tudo no val acorda de desejos.
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II
Na alma da infância, tal e qual roseiras,
Abrem festões de límpida fragrância
Os sonhos e as quimeras passageiras
Que são mais próprias do vergel da infância,
Na alma da infância, tal e qual roseiras.

O pequenino coração ditoso
Canta canções de uma ave pequenina;
E é um encanto ver assim radioso
No peito de uma cândida menina
O pequenino coração ditoso.

A existência de sol das criancinhas
Lembra um pomar de frutas bem serenas,
Por onde os colibris e as andorinhas
Gozam amores sacudindo as penas,
A existência de sol das criancinhas.

Não sei dizer se adore mais crianças
Ou mais também as flores de um arbusto;
Nessas tão puras, castas semelhanças
Eu, para ser bem carinhoso e justo,
Não sei dizer se adore mais crianças.
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TRISTE
(Desterro)

Em junho, que é mês do frio,
Perdes todo o colorido,
Tens um tom vago e sombrio
De dor, de mágoa e gemido.

Não sei que tristeza é essa
De tão doloroso cunho
Que perdes a cor depressa
Assim que vem vindo junho.

Ficas branca e desmaiada,
Lembrando a lua serena,
Fraca, pálida e gelada,
Como frágil açucena.

Vão-se-te as rosas da face
Emurchecendo e sumindo
Num crepúsculo vivace
De tudo o que estás sentindo.

Ai! no entanto pelos prados
Onde os dias resplandecem
Bisonhas como noivados
Em junho as rosas florescem...
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FONTE DE AMOR

Trago-a à tua presença
Para que vejas a imensa
Mágoa atroz que a devorou.

E saibas, ó flor das flores,
Que a fonte dos seus amores
Eternamente secou.

Foste à fonte buscar água
E tinha secado a fonte.
Aí, flor azul do monte,
Tiveste a primeira mágoa.

Porém se uma alma na frágua
Das dores sem horizonte
Queres ver, sentir defronte
Dos olhos, manda, que eu trago-a.
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NAUFRÁGIOS
(Desterro)

I
O Mar! O mar! Quem nunca viajasse...
Quem nunca dentre dúvidas sentisse
O coração e ai, nunca embarcasse...
Oh! quem do mar as cóleras punisse!

Ora o mar é sereno, é calmo, é manso,
As vagas são melódicos arpejos
Dando à embarcação leve balanço,
Como um afago maternal de beijos.

Ora o mar franco, livre e transparente,
Tão tranqüilo que está, tão brando, rindo,
Que até parece, que até cuida a gente
Que os corações podem boiar, dormindo.

Ora ferve, rebenta, estoura, estala,
Rude, feroz, em convulsões, profundo,
Abrindo a corpos pavorosa vala
E mundos de agonia num só mundo!

II
Filho! Filho! Adeus, querido,
Vou viajar para além,
Sejas de Deus protegido...
Que sempre me queiras bem.

Vou deixar-te nesta terra,
Entregue aos destinos teus;
Filho, o que este adeus encerra
Só o pode saber Deus.

Levo as crenças em pedaços,
Como pedaços de céus.
Vou ver mar, vou ver espaços,
Ver temporais, escarcéus.
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Filho amado, vou deixar-te
Cá na terra, pelo mar;
Porém, crê, de qualquer parte,
Crê, meu filho, hei de voltar.

III
Adeus, noiva, vou-me embora,
Vou-me com Deus, é preciso.
Que colhas em cada aurora
Muita messe de sorriso.

Sou soldado, o meu destino
É viver bem longe, é certo,
Longe do canto divino
Da tua voz, sol aberto.

Custa bem esta partida
A mim que entanto sou forte.
Ninguém sabe o que é a vida
Para quem vive da morte.

Da morte, sim, pomba amada;
Que as minhas crenças já mortas
Tu, com essa alma estrelada,
Nem tu sequer me confortas.

Perdi pai, perdi carinhos
De mãe, de irmãos e de todos.
Eu sou como a flor de espinhos
Nascida por entre lodos.

Tu vieste, ó noiva, apenas,
Como um íris de esperanças,
Dar-me alvoradas serenas,
Encher-me de confianças.
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Só em ti confio, espero
Com ardor, com fé veemente,
Pomba de luz que eu venero,
Doce vésper do oriente.

Adeus, pois chegou a hora,
Vou-me com Deus, minha filha;
Não chores, que o mar não chora:
– Olha, vê que canta e brilha.

IV
Adeus, esposa estremosa,
Vou-me, não sei para quando
Voltar – minh’alma saudosa
Por meus filhos vai chorando.

Ficam-te eles no entretanto
Pra tirarem-te os pesares,
Para enxugarem-te o pranto
Que há de ser maior que os mares.

Maior que os mares, não minto,
Não exagero tão pouco,
Porque ai, só tu e só eu sinto
O nosso amor como é louco.

Vou-me às viagens, aos dias
Passados entre horizontes
E mares e ventanias
Sem arvoredos, sem montes.

Os dias de céus eternos
E de mar ilimitado,
Com tempo de atros infernos
Com tempo de sol doirado.

Adeus! Cá dentro do peito
Há dois corações unidos;
Sobre um o mar tem direito,
Sobre outro – os filhos queridos.
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V
Eis as canções e adeuses de saudade
Que as desgraçadas almas palpitantes
Soluçam na sombria imensidade
Desta vida de angústias lacerantes.

Ao mar! Ao mar! Frescas aragens puras
Aflam nas ondas maviosamente.
Que balada de plácidas venturas,
Que sinfonias, que gemer dolente!

Os céus abertos, claros, luminosos
Lembram a candidez branda das virgens.
Vítreos ares, magníficos, radiosos
Onde o sol arde em férvidas vertigens.

Lindíssimos painéis, bela paisagem
Abre na vista do viajante o ouro
Da luz que salta como uma homenagem
De oriental, esplêndido tesouro.

Vai bem, vai muito bem, mesmo, o navio.
As vagas desenrolam-se de leve.
Parece um berço por de sobre um rio
Manso, prateado, espúmeo, cor de neve.

Vive-se a bordo como em terra. – As vagas
Nunca foram tão doces e tão meigas,
Como em desertas, viridentes plagas
É doce e meigo o mole chão das veigas.

Viver assim, na realidade, é gozo
Que até parece não haver na terra!
Tão belo é o mar, tão calmo e bonançoso,
Tal confiança nos semblantes erra!

Vogando assim a embarcação, quem pensa
Ir acordado afora pela Vida?!
Tudo é um sonho de esperança imensa
Um bom sonho de aurora indefinida.
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VI
Súbito os ares enchem-se de noite
E grita e zune, zargunchando o vento
Que esbraveja, morde com rijo açoite
O mar que espuma e empola num momento.

Não estrugem os raios pela treva
Não há trovões bravios rebentando
Como canhões que estouram – mas se eleva
Do oceano um vendaval que vai urrando

Com fúrias e com cóleras enormes
Como potros sanhudos relinchando
Em pinotes e berros desconformes.

Caiu talvez no mar o etéreo espaço,
Toda a cúpula azul tombou, quem sabe?
Céus! há lutas ali, de braço a braço.
Horror! Crível será que o mundo acabe?

Ninguém calcula o que será tudo isso...
Mas os ventos elétricos, largados
Nas amplidões do mar antes submisso,
Rugindo vão como desesperados.

Deus, ó meu Deus, todas as bocas gritam,
E se afervora mais e mais a crença.
Mas, onde os astros muita vez palpitam
No céu, há noite cada vez mais densa.

Ah! que mudez de túmulo nos ares.
Nada responde, oh! nada então responde!
Mas onde está o grande Deus dos mares
E da terra, onde está, aonde, aonde?

Tudo está mudo – a natureza inteira,
Tudo emudece e não responde nada;
E só os vendavais têm a maneira
De responder dando uma gargalhada.
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Gargalhada de lágrimas atrozes,
De lágrimas de morte e de agonia
Que abafa e extingue na garganta as vozes,
Gera a coragem que é a luz do dia.

Ó valentes e rudes marinheiros
Vindos da pátria para pátria nova,
Que sepultais amores verdadeiros
Do tão profundo coração na cova;

Ó viajantes de longe, de países
Onde a vida cintila e canta alerta
Como um turbilhão de aves felizes
Numa campina de rosais, deserta;

Ó vós todos que vindes lá do oceano,
Entre as mais bruscas e hórridas tormentas,
Lá do mar alto, à vela, a todo o pano,
Com as almas ansiosas e sedentas.

De chegar cedo ao porto desejado,
Calculai, calculai o quanto é triste
Ver dar à praia um pobre desgraçado
Em cuja carne a podridão existe!

À praia! À praia! Dai à praia, morto,
Rejeitado por ondas convulsivas,
Indo encontrar na sepultura o porto,
Deixando ao mundo as ilusões mais vivas.

O eterno amor de mãe, de filho, esposa,
Tanta fé, tanto riso de alegria,
Tanta coisa dourada, ai tanta coisa
Que ao recordar toda a nossa alma esfria.

Morrer no mar, os nervos contraídos,
Numa asfixia atroz, cerrando os dentes,
Num abismo de dores e gemidos,
De maldições e de uivos de descrentes;
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Morrer no mar, sem o farol amigo,
Esse farol que os náufragos anima,
Fora de proteção, fora de abrigo,
Sem sequer uma luz no espaço, em cima;

Morrer no mar, sem astros no infinito,
Na solidão das águas, fria, imensa,
Enquanto a treva dura de granito,
Ri-se de tudo, com indiferença;

Morrer no mar, só e desamparado
E num terror que não acaba nunca,
Vendo rasgar o corpo enregelado
O desespero como garra adunca.

É horrível! Bem sei! Mas ai daqueles
Que morrem mesmo assim lá no mar fundo
Sem ter alguém que ao menos neste mundo
Derrame uma só lágrima por eles!

[EM MAIO]
(27 mai., 1890)

Em maio, que é mês das flores,
É até bem natural
Que do lar entre os amores
Esteja em festas um natal.

E quem não possui rosas
Nem lírios na ocasião
Mande as flores carinhosas
Que brotam no coração.
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ARTE

Como eu vibro este verso, esgrimo e torço,
Tu, Artista sereno, esgrime e torce;
Emprega apenas um pequeno esforço
Mas sem que a Estrofe a pura idéia force.

Para que surja claramente o verso,
Livre organismo que palpita e vibra,
É mister um sistema altivo e terso
De nervos, sangue e músculos, e fibra.

Que o verso parta e gire – como a flecha
Que d’alto do ar, aves, além, derruba;
E como os leões, ruja feroz na brecha
Da Estrofe, alvoroçando a cauda e a juba.

Para que tenhas toda a envergadura
De asa e o teu verso, de ampla cimitarra
Turca, apresente a lâmina segura,
Poeta, é mister, como os leões, ter garra.

Essa bravura atlética e leonina
Só podem ter artistas deslumbrados
Que souberam sorver pela retina
A luz eterna dos glorificados.

Busca palavras límpidas e castas,
Novas e raras, de clarões radiosos,
Dentre as ondas mais pródigas, mais vastas
Dos sentimentos mais maravilhosos.

Busca também palavras velhas, busca,
Limpa-as, dá-lhes o brilho necessário
E então verás que cada qual corusca
Com dobrado fulgor extraordinário.



254  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

Que as frases velhas são como as espadas
Cheias de nódoa, de ferrugem, velhas
Mas que assim mesmo estando enferrujadas
Tu, grande Artista, as brunes e as espelhas.

Faz dos teus pensamentos argonautas
Rasgando as largas amplidões marinhas,
Soprando, à lua, peregrinas flautas,
Louros pagãos sob o dossel das vinhas.

Assim, pois, saberás tudo o que sabe
Quem anda por alturas mais serenas
E aprenderás então como é que cabe
A Natureza numa estrofe apenas.

Assim terás o culto pela Forma,
Culto que prende os belos gregos da Arte
E levarás no teu ginete a norma
Dessa transformação, por toda a parte.

Enche de estranhas vibrações sonoras
A tua Estrofe, majestosamente...
Põe nela todo o incêndio das auroras
Para torná-la emocional e ardente.

Derrama luz e cânticos e poemas
No verso e torna-o musical e doce
Como se o coração, nessas supremas
Estrofes, puro e diluído fosse.

Que as águias nobres do teu verso esvoacem
Alto, no Azul, por entre os sóis e as galas,
Cantem sonoras e cantando passem
Dos Anjos brancos através das alas...

E canta o amor, o sol, o mar e as rosas,
E da mulher a graça diamantina
E das altas colheitas luminosas
A lua, Juno branca e peregrina.
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Vibra toda essa luz que do ar transborda
Toda essa luz nos versos vai vibrando
E na harpa do teu Sonho, corda a corda,
Deixa que as Ilusões passem cantando.

Na alma do artista, alma que trina e arrulha
Que adora e anseia, que deseja e que ama
Gera-se muita vez uma fagulha
Que se transforma numa grande chama.

Faz estrofes assim! E após na chama
Do amor, de fecundá-las e acendê-las,
Derrama em cima lágrimas, derrama,
Como as eflorescências das Estrelas...
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ARTE

Como eu vibro este verso, esgrimo e torço,
Tu, o poeta moderno, esgrime e torce;
Emprega apenas um pequeno esforço,
Mas sem que nada a pura idéia force.

Para que saia vigoroso o verso,
Como organismo que palpita e vibra,
É mister um sistema altivo e terso
De nervos, sangue e músculos e fibra.

Que o verso parta e gire como a flecha
Que do alto do ar, aves, além, derruba
E como um leão ruja feroz na brecha
Da estrofe, alvoroçando a cauda e a juba.

Para que tenhas toda a envergadura
De asa, o teu verso, como a cimitarra
Turca apresente a lâmina segura,
Poeta, é mister como um leão, ter garra.

Essa bravura atlética e leonina
Só podem ter artistas deslumbrados
Que sorveram com lábios e retina
A luz do amor que os fez iluminados.

Nem é preciso, poeta, que te esbofes
Para ferir um verso que fuzile;
Põe a alma e muitas almas nas estrofes
E deixa, enfim, que o verso tamborile.

Busca palavras límpidas e novas,
Resplandecentes como sóis radiosos
E sentirás como te surgem trovas
Belas de madrigais deliciosos.
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Busca também palavras velhas, busca,
Limpa-as, dá-lhes o brilho necessário
E então verás que cada qual corusca,
Com dobrado fulgor extraordinário.

Que as frases velhas são como as espadas
Cheias de nódoas de ferrugem, velhas,
Mas que assim mesmo estando enferrujadas
Tu, grande artista, as brunes e as espelhas.

Que toda a vida e sensação de estilo
Está na frase, quando se coloca,
Antiga ou nova, mas trazendo aquilo
Que soa como um tímpano que toca.

Como o escultor que apenas faz de um bloco
A estátua – com supremo e nobre afinco
Estuda a natureza num só foco:
A prata, o bronze, o cobre, o ferro, o zinco.

Estuda dos rubins, estuda do ouro
E dos corais, da pérola e safira,
Todo esse íris febril radiante e louro
Que é a centelha de sol em toda a lira.

Estuda todos os metais, estuda,
Desce à matéria prodigiosa e vasta,
Estuda nela a natureza muda,
Os veios de cristal da origem casta.

Estuda toda a intensa natureza
Feita de aromas, de canções e de asas
E sente a luz da cor e da beleza
Rir, flamejar e arder, iriar em brasas.

Faz dos teus pensamentos argonautas
Rasgando as largas amplidões marinhas,
Soprando, à lua, peregrinas flautas,
Como os pagãos sob o dossel das vinhas.
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Assim, pois, saberás tudo o que sabe
Quem anda por alturas mais serenas
E aprenderás então como é que cabe
A natureza numa estrofe apenas.

Assim terás o culto pela forma,
Culto que prende os belos gregos da arte
E levarás no teu ginete a norma
Dessa transformação por toda a parte.

Enche de alegres vibrações sonoras
A tua idéia pródiga e valente,
Põe nela todo o incêndio das auroras
Para torná-la emocional e ardente.

Derrama luz e cânticos e poemas
No verso e fá-lo musical e doce
Como se o coração, nessas supremas
Estrofes, puro e diluído fosse.

Que a abelha de ouro do teu verso esvoace,
Fulja como um fuzil numa borrasca;
Que o verso quando é bom por qualquer face
Lembra um fruto saudável desde a casca.

Com arte, forma, cor, tudo isso em jogo,
Engrinaldado e rútilo de crenças,
O sonho cresce – o pássaro de fogo
Que habita as altas regiões imensas.

E canta o amor, o sol, o mar e o vinho,
As esperanças e o luar e os beijos
E o corpo da mulher – esse carinho –
Canta melhor, vibra com mais desejo.

Canta-lhe a sinfonia dos olhares,
A cálida magnólia austral das pomas,
E quando então tudo isso enfim cantares
Em tudo põe a fluidez de aromas.
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Vibra toda essa luz que do ar transborda
Como todo o ar nos seres vai vibrando
E da harpa do teu sonho, corda a corda,
Deixa que as ilusões passem cantando.

Na alma do artista, alma que trina e arrulha,
Que adora e anseia, que deseja e ama,
Gera-se muita vez uma fagulha
Que explose e se abre numa grande chama.

Pois essa chama que a fagulha gera,
Que enche e que acende o espírito de força,
Sobe pela alma como primavera
De rosas sobe por coluna torsa.

Faz estrofes assim, de asas de rima,
Depois de fecundá-las e acendê-las
De amor, de luz – põe lágrimas em cima,
Como as eflorescências das estrelas.
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O DUQUE

Quando o duque voltava da caçada
Alegre num clarim d’aço vibrante
De alacridade moça e evigorada
Dum ruidoso e trêfego estudante.

Quando ele vinha com seu ar bizarro
De atravessar os vales e as colinas,
Sadio aspecto fresco como um jarro
Cheio de leite às horas matutinas.

Em toda a aristocrática varanda
Alta e vistosa, ampla, aberta em janelas,
Ele vibrava, de uma e outra banda,
Canções de amor, nostálgicas e belas.

Do salão nobre entre tapeçarias
De Gobelins, riquíssimas e raras,
Iam vibrando aladas harmonias
Da sua voz, esplêndidas e claras.

Todas as fluidas, leves, calmas, frescas
Manhãs azuis, serenas e formosas,
Loura mulher das regiões tudescas
O seu bom-dia era mandar-lhe rosas.

Floria, é certo, em grande amor, floria
Gerado pelo eflúvio dessas flores,
Pois quando o duque não as recebia
Era o mais infeliz dos caçadores.

Tão doce amor lembrava aquelas lendas
Dos medievais castelos esquecidos,
Quando visões de nuvens e de rendas
Apareciam nos balcões floridos.
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A caça, a caça, eternamente a caça!
Quanto melhor, mais fácil não lhe fora
A conquista das aves do que a graça
De conquistar essa beleza loura!

Para possuí-la como noiva amada,
Aceso há muito nas paixões insanas,
Arrostaria a caça mais ousada
Dos javalis nas selvas africanas.

E sempre as lindas rosas matutinas
Vinham-no perfumar todos os dias,
Quando saltava aos vales e às colinas,
Bizarro e são, dentre as tapeçarias.

Tempos passaram sobre tais amores!
Mas depois de casado fez surpresa
Saber que o duque, o rei dos caçadores,
Não tinha o mesmo amor pela duquesa.
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A ESPADA

I
Cavalheiros, os tempos já passados,
De pagens, de canzéis, de fidalguia,
De castelos, de remos brasonados.

Ar cortesão de graça e fantasia
Através dos olhares e dos beijos
– No silêncio de cada galeria...

Foi nesse bravo tempo dos lampejos
De espadas, de punhais e de couraças
Por combater frementes de desejos.

No tempo dos floreios e das caças
Dos assaltos alegres e bizarros
Como as sonoras vibrações das taças.

Em que as almas airosas como jarros,
Cheios de vinho espumejante e ardente
Eram de glória vencedores carros!

Foi no tempo fidalgo e refulgente,
Quando o heroísmo fantasioso amava
A linha e a chama de luzida gente,

Que esta cena galharda se passava,
Quando um donzel partia para guerra
Como a nobreza do solar mandava.

O pai, um tronco transudando a terra,
Forte e viril, presença de profeta
Que no seu flanco a valentia encerra.

Barbas serenas de bondoso asceta
Em cuja alvura doce e veneranda
Vê-se a vontade e a intrepidez completa.
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Fronte banhada de meiguice branda
A que o dever e os ríspidos conselhos
Dão sempre a austeridade que age e manda.

Lembra um ocaso de clarões vermelhos,
Musgoso, triste, desolado muro,
Por onde o luar abre fulgor d’espelhos.

E esse semblante que parece duro,
Áspero e torvo, trouxe-o dos combates,
Do torvelinho do nevoeiro escuro.

Dos pelouros sangüíneos escarlates,
De fogo aberto em turbilhões, vorazes,
Dos impulsivos, bélicos rebates.

Mas, bem olhadas, as feições audazes
Desse velho patriarca destemido
Tinham a suavidade dos lilases.

Nos olhos, um passado consumido
Entre aventuras e colóquios belos
Como que faz um verdadeiro ruído...

Sentem-se neles noites de castelos
Gozadas em amores dadivosos,
Em madrigais, em íntimos desvelos.

Cavalgadas, torneios donairosos,
Sonho feliz de rica mocidade,
Requintes ideais, cavalheirosos.

Tudo se sente na tranqüilidade
Desse deus varonil da força antiga
Feito com o rijo bloco da Verdade.

Tudo se sente nessa paz amiga
Que as crenças do passado às outras crenças
Vagas, futuras, para sempre liga.
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Tudo se sente vir das névoas densas
E da ridente e cândida meiguice
Das suas barbas límpidas e imensas.

Sim! tudo da quase criancice
Que dão aos homens esses tons nevoentos
Da enregelada e trêmula velhice.

Porém, reatando aéreos pensamentos...
Comecemos na cena detalhada
Que já das eras se espalhou nos ventos.

É nada mais que a história duma espada,
História curta, mas interessante
Duma espelhante lâmina timbrada.

Não é pelo aço ou lâmina espelhante
Que irei contar, pois são comuns os aços,
Mas pelo nobre e original rompante.

Pelo ardimento que os primeiros braços
Que a manejaram com pujança e brio
Nela gravaram, com profundos traços.

II
O velho, em pé, atlético e sombrio
Diante do filho armado cavaleiro,
No aspecto dum leão ruivo e bravio,

Fala-lhe claro, d’alto e sobranceiro,
Numa solene e enérgica atitude
De quem nos prélios sempre foi primeiro.

O filho, grave o escuta e atende a rude
Lhanez estóica da palavra augusta
Que dos lábios lhe sai, com tal saúde.
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Calmo, sem se mover, firme a robusta
Figura solarenga do estoicismo,
O velho disse esta nobreza justa:

“Aqui tens esta espada que o heroísmo
Dos teus avós honrou nessas campanhas,
Com o mais ousado, intrépido civismo.

Freme ainda hoje em convulsões estranhas,
Palpita e anseia dentro da bainha
Sonhando a luta, as implacáveis sanhas.

Tu, para a teres, como eu sempre a tinha,
Num triunfo imortal, quase divino,
De gládio que o valor maior continha;

É necessário um grande ardor leonino,
Que sejas bem idólatra do nome
Que fez de mim o extremo paladino.

A ferrugem, tu vês, o aço consome...
Porém, neste aço que ainda aqui fulgura,
Se houver ferrugem, tira-a com o renome.

Aqui tens, pois, a lâmina segura,
Alma e brasão da nossa velha casa
Coberta de ovações, famosa e pura”.

Calou-se um instante, como a ave que a asa
Fechou no voar, já quase que abatida,
Caindo exausta junto à moita rasa.

O filho, mudo e respeitoso, erguida
A valente cabeça leal de moço,
Formoso estava, porejando vida.

E enquanto o velho, impávido colosso,
Calara-se um momento, emocionado
Ficara o filho em íntimo alvoroço.
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Mas de repente, como iluminado
Por um clarão de glórias já extintas,
Tornou o velho, aos poucos transformado:

“Podes partir! Porém nunca desmintas
Nas pelejas o dom da nossa fama,
Por menos força que no peito sintas.

Como um clarim, por toda a parte aclama
O vigor deste ferro e do teu pulso
No combate que ruja, ulule e brama”.

E cada vez mais pálido e convulso,
Mais nervoso e febril e mais altivo
Bradou ainda, num tremendo impulso:

“Se tu, que és da minh’alma o exemplo vivo,
Meu filho, tens de ser como um cobarde,
Como um vilão abjeto e repulsivo;

Não faças mais de fidalguia alarde,
Pega esta espada, meu Afonso, pega
E quebra-a de uma vez, que não é tarde.

Pois em lugar de fazer dela entrega
Aos sequiosos, feros inimigos,
Antes a quebre a cólera mais cega.

Ei-la, aqui tens, a leoa dos perigos,
Que como outrora em minha mão lampeja
Da bravura e da fama nos abrigos.

Se não a tens de honrar nessa peleja
Escuta bem, ó meu amado filho,
Quebra-a, e o teu nome nem manchado seja.

Como eu faria noutra idade e brilho,
Com outras energias musculares,
Segue-me tu no denodado trilho”.
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E assim falando, em gestos singulares,
O agigantado corpo retesando
E um tom sinistro esparso nos olhares;

A cabeça nos ares agitando
Numa alucinação – enorme ereto,
Como heróica visão, deblaterando...

Fitando bem o filho predileto,
Como se de repente lhe brotasse
A força hercúlea dum poder secreto.

O velho, qual um templo que abalasse,
A mão crispada, lívida e nervosa,
Com todo o esforço a lhe afluir na face,
Partiu no joelho a espada vitoriosa.
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IMUTÁVEL
(Revista do Norte, 1 ago., 1902)

Morrem as virgens, nos seus leitos castos,
Entre a mole e finíssima cambraia...
E a lua fria nos espaços vastos
Serenamente dentre as nuvens raia.

O ocaso da velhice a fronte enturva
E faz entristecer como um outono...
E o sol na doce e fulgente curva
Surge acordando os vegetais do sono.

A Dor lanceia os peitos lutadores
E rasga fundo a carne nas entranhas...
Pelas campinas vão brotando flores,
Brotam flores pelo alto das montanhas.

Brilha o sorriso cândido da infância
Na pequenina boca perfumada...
O espinho, o cardo, as urzes sem fragrância
Brilham também aos cantos de alvorada.

As lágrimas rebentam-nos dos olhos
Em turvos rios de atros sentimentos...
O mar bravio ruge nos escolhos
E estoura sob as convulsões do vento.

As mães, no berço, embalam docemente
Os filhos, com os mais íntimos carinhos...
Nas árvores do campo recendente
Vão as serpentes devorando os ninhos.

Passa na estrada um límpido noivado
Cheiroso a rosa e a flor de laranjeira...
O coveiro, já velho e encarquilhado
Abre uma cova à sombra da nogueira.

Ó profundo contraste incomparável,
Eterna lei, ciclópica ironia...
Como tu és estranha e formidável!
Força impassível! Natureza fria!
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O SOL E O CORAÇÃO

Sol, coração do Espaço que flamejas,
O coração é qual tu, sol de utopias...
Mas, coração, dize-me: – Que desejas?...

Foram-se já todas as alegrias,
Ó Sol! E tu, coração, que ainda adejas,
Que fazes sobre as mortas fantasias?!...

Podes brilhar, ó Sol, vivo e fulgente!
E tu, coração, que me iludiste,
Também podes bater, inutilmente.

Crença, Ilusão, Amor, já nada existe,
Não mais levarás sobre a corrente
Da tenebrosa dúvida mais triste.

Longe, mui longe, em regiões caladas,
Emudecidos pelo Esquecimento,
Estão hoje esses sonhos de alvoradas.

Foram-se, há muito, soltos pelo vento
Entre as grandes ruínas derrocadas
Do meu amargo e pobre pensamento,

Entre as profundas, tétricas ruínas
Em que o doce fantasma desses sonhos
Atravessou em lágrimas divinas.

Fantasma ideal, de cânticos risonhos,
Que da vida encontrei pelas colinas
E hoje vaga entre bulcões medonhos!

Fantasma que eu amei, visão errante
Que sempre junto a mim vivia perto,
Por mais longe que eu fosse e mais distante.
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Visão que era como a água do deserto
Para o meu coração sempre anelante,
Sequioso de amor e sempre aberto...

Ó pobre coração, em vão te agitas,
Em vão tu bates, coração estreito,
Tal qual tu, Sol, nos páramos crepitas.

Nada mais, para mim, de satisfeito
Brilha com o Sol nas plagas infinitas,
Como não canta o coração no peito...

Podes, enfim, sumir-te nos Espaços,
Sol! E tu, coração, sempre batendo,
Quebrar da terra os “Transitórios Laços”
Eternamente desaparecendo!...
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SAPO HUMANO
A Emiliano Perneta

Oh sapo! eu vou cantar tuas misérias, sapo,
Vou tirar, nesse lodo onde habitas de rastros,
Umas vivas canções do teu nojento papo,
Da crosta esverdeada umas centelhas de astros.

E canções de tal forma e tais e tais centelhas,
Que todas possam ir, miraculosamente,
Transformadas, pelo ar, em rútilas abelhas
Com o íris voador de cada asa fulgente.

Que tu, tredo animal, tu, triste sapo hediondo,
Não és o vil, o torpe, o irracional, que a lama
Em camadas envolve o atro ventre redondo,
Dos tempos imortais nessa fecunda chama.

Não és o sapo histrião de imundas esterqueiras,
O sombrio Caim nos lamaçais errantes,
O clown gargalhador das charnecas rasteiras,
Que ri-se para o sol com riso ironizante.

Não és o sapo atroz, coaxador, visguento,
Que rouco ruge e raiva à noite os seus horrores,
E para o constelado e mudo firmamento
Faz ecoar os mais surdos e ásperos tambores.

Mas és o sapo humano, esse asqueroso e feio,
Nascido de roldão na lúgubre miséria
E que do mundo vão no pavoroso seio
Lembra o negro sarcasmo enorme da Matéria.

Mas és o sapo humano, o sapo mais abjeto
Do crime aterrador, do tenebroso vício,
Mas que ainda possuis o brilho de um afeto
Que te livra, talvez, do eterno precipício.
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Por ora na tua alma a noite cruel, cerrada,
Não caiu de uma vez, como terrível fora;
Nela ainda há clarões de límpida alvorada,
Um prenúncio feliz de aurora redentora.

Ainda tens coração que pulsa no teu peito
Por uns filhos gentis, ingênuos, pequeninos,
Que são o grande amor, o sentimento eleito
Vencendo esses fatais instintos assassinos.

Tu semelhas de um charco a superfície nua
E vítrea, que no campo, aos ares, adormece,
Que se em cheio lhe bate a luz do sol, da lua,
Para a vasta amplidão cintila e resplandece.

Pois no teu organismo, assim sinistro e torvo,
Repleto de vibriões do vício – essas crianças,
Sorriem virginais, oh! solitário corvo,
Com sorrisos de luzes e barcarolas mansas.

O amor que regenera os ínfimos bandidos,
Não reduziu, enfim, tu’alma a ignóbil trapo.
E eis por que, num viver de pântano e gemidos,
Cantam dentro de ti aves e estrelas, sapo!
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DIANTE DO MAR

Para matar o letargo
Da vida, e o profundo tédio,
Fui, em busca de remédio,
Ao cais arejado e largo.

E vi o mar formidando,
Cheio de mastros e velas,
Ocultos clarins vibrando
Pela boca das procelas.

Vi tropéis e tropéis bruscos
De ondas revoltas e crespas
Com rijos ferrões de vespas
Ferreteando os ares fuscos.

Vi os límpidos navios
Jogados do mar incerto
Como seres erradios
Por inóspito deserto.

Vi tudo nublado, tudo,
Céus e mares e horizontes;
E sobre a linha dos montes
Cair o silêncio mudo.

E eu lembrei-me quando a aurora
Sobre aquelas esverdeadas
Águas jorrava sonora
A luz em puras golfadas.

Lembrei-me desses supremos
Dias acres de alegria
Na vaga loura e macia
As leves palmas dos remos.
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Do resplendor das viagens
Num encanto matutino,
À doçura das aragens,
Por sobre o mar cristalino.

A bicar às doces ilhas
De pedra, musgos e flores,
Cheias de ervas e frescores
E naturais maravilhas.

Que ela a tudo perfumasse
Como um rosal que floresce
Que tudo que nela houvesse
Resplandecesse e cantasse.

Ou ver na frente das casas,
Dos vales e das colinas
Os pombos batendo as asas,
Entre festões de boninas.

Ir à pesca alegre e fresca,
Por suavíssimos luares,
Numa lua pitoresca,
Em cima dos salsos mares.

Quando flexível canoa
Vai deixando um vivo rastro,
Fundo, aberto, feito de astro,
Na vaga que brilha e soa.

Quando na margem campestre
De rios indefinidos
Sente-se o aroma silvestre
Dos aloendros floridos.

Lembrei-me até das regatas
Numa hora deliciosa
De manhã cheirando a rosa,
Toda de fúlgidas pratas.
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D’embarcar, como um fidalgo,
Para aventuras de caça,
Em companhia do galgo
Que é das caçadas a graça.

Ir d’espingarda e d’estilo,
Por madrugadas serenas,
Sem males, sem dor, sem penas,
Peito bizarro e tranqüilo.

Bater as aves no mato
Por entre arvoredos graves,
Ou da beira de um regato
Ver saltar em bando as aves.

E da ventura nos jorros
Voltar da caça repleto
Vendo ao longe o rubro teto
Da casa e o verde dos morros.

Ou então ir como um duque
Nas praias de mais beleza
Gozar na choça de estuque
Uns olhos de camponesa.

Sentir do equóreo elemento,
Sobre as serras verdejantes,
Ruflantes e sussurrantes
As ventarolas do vento.

Deixar o espírito, avaro
De vida, saúde e força,
Disparar – alada corça –
Pelo azul radioso, claro.

Assim, talvez que o Nirvana
Do tédio e letargo imenso
Não fosse uma dor humana,
Dentre um nevoeiro tão denso.
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BRUMOSA

Inglesa! Por toda a parte
Onde vás, chamam-te inglesa
E cobrem de pompas de arte
A pompa dessa beleza.

Mas tu, num soberbo encanto
De nevada e fria rosa,
Ó meu pálido amaranto!
Não és inglesa, és brumosa.

A tua carne alvorece
Em lactescências de opala,
Brilha, fulge e resplandece
E um fino aroma trescala.

És a límpida camélia
Nos jardins reais plantada
Ou essa lânguida Ofélia
Melancólica e nevada.

O teu corpo imaculado,
Flor de místicas origens,
Parece um luar velado
E lembra florestas virgens.

Com o teu amor ilumina
A minh’alma envolta em crepe,
Ó vaporosa neblina,
Ó branca e gelada estepe!
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SGANARELO

Esse que eu agora rimo
É viscoso como a lesma
Pegajosa sobre o limo,
Sinistro como aventesma.

Feia coisa, enorme bicho,
Pavoroso mastodonte
Feito do horror a capricho,
Com cornos rijos na fronte.

Todo o ventre se lhe estufa
De obesidade lasciva,
Se fala a voz urra e bufa
Lembrando a locomotiva.

Na terrível carantonha
Retorcida, escalavrada,
Lhe estruge, às vezes medonha,
Formidável gargalhada.

E à luz do sol, que corusca,
Nas praças, à luz do dia,
A sua presença brusca
Tem uma ardente ironia.

A língua rubra e convulsa
Sai-lhe da boca em espasmo,
Enquanto no olhar lhe pulsa
A blasfêmia do sarcasmo.

Capra figura profunda,
Atroz e amedrontadora,
Que larga entranha fecunda
Foi a tua geradora?!
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Que aborto de ventre estranho
Pode gerar esse aborto
Assim feroz e tamanho,
Peludo, estroncado e torto?

De que idades tão antigas,
Pré-históricas vieste?
Mais hostil do que as urtigas,
Mais nefando de que a peste!

Trazes a pata esmagante,
A pata do bronze trazes;
Que é no espírito diamante
E que é nas almas lilases.

Possuis o sangue da verve
Resplandecente, infinita,
Que ruge, palpita e ferve
E canta e soluça e grita.

Vens como imagem da Morte,
Da Morte hedionda e nefasta,
Das iras ao vento forte,
Do desespero à vergasta.

Desmancha-te em cabriolas
De doido polichinelo,
Que os teus membros lembrem molas
Como um palhaço amarelo.

Faz nos músculos esgrimas,
Pula trapézios e barras
E salta saltando estas rimas
Que vão saltando bizarras.

Acrobata da miséria
Estica os nervos, estica
E ri, ri tu da matéria
Da gente fidalga e rica.
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És medonho?! isso que importa?
Ri! mas ri alto na praça,
Se a desgraça não foi morta,
Ah! deixem rir a desgraça!

Satanás sujo e potrudo
Nas cambalhotas te inspire.
Eia! vá! desdém por tudo,
Por tudo, e o tempo que gire!

Faz que o século se agite
De eternas risadas grossas
E como com dinamite
Arromba o mundo com troças.

Fura o estúrdio Sancho Pança
Com estocadas de riso
E mete-o também na dança
Dos saltos, se for preciso.

Destrói tudo, vai, desaba,
De tudo faz estilhaços
E a golpes de riso acaba
Os erros córneos e crassos.

Fura os ventres mais rotundos
Com aguilhões de chacota
E manda ao Mestre dos mundos
Um exemplar da risota.

Na tal luxúria gorducha,
Na velha e calva luxúria
Rebente risos em ducha,
Com toda a sátira e fúria.

Ri! até que se transforme,
Ó rebelado do inferno!
O riso num facho enorme
Aceso no sol moderno!
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DESMORONAMENTO

Dentro do coração, no côncavo do peito
Choro a grande ilusão do amor, desfalecida,
Dentre o gozo feliz, nostálgico da vida;
Já exangue, afinal, já morto, já desfeito.

Por visões que adorei num vago tempo incerto
Não sei por que razão avivo agora as mágoas,
Num pranto doloroso e triste, como as águas
Do mar grosso a bater sobre o costão deserto.

Tu, ó doce visão de perfumosas tranças,
Todo o meu puro e terno sentimento invades
E eu não sei o que fiz das minhas esperanças
Que de longe que vão parecem mais saudades.

Tudo o que houve em meu ser de compaixão e crença
Para sempre secou, secou já como um rio;
Para sempre também subi ao escombro frio
Da dúvida mortal, avassalante, imensa.

Para sempre me achei sem bússola e sem rumo
No fundo de regiões estranhas e afastadas...
As almas que eu amei, vi mudas e apagadas,
Vi tudo se sumir numa espiral de fumo.

Bem depressa fiquei como um ermo remoto
Como torvo areal sem plantas e sem fontes,
Donde apenas se vê rasgar a terra o broto
Do cardo retorcido e áspero dos montes.

Muitas vezes, porém, como entre os arvoredos
Onde juntas, no val, todas as aves cantam
No meio do rumor, de sombras e segredos,
Sinto dentro de mim que uns sonhos se levantam.
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Borboleteio, a rir, por entre os sons e as flores,
Como um pássaro azul de uma plumagem linda
E canto alegremente a canção dos amores,
Que este peito viril sabe cantar ainda.

Lembro então corações que já me abandonaram,
Que eu senti palpitar, por sobre o meu pulsando,
Que vão hoje através das afeições chorando,
Que sofreram comigo e que comigo amaram.

Entretanto a minh’alma em vôo largo e ufano,
De repente triunfal, de súbito gloriosa,
Tem a pompa de sol, vermelha e luminosa,
Da púrpura esvoaçante e aberta de um romano.

E esse fulgor, que vem dos meus sonhos dispersos
Na névoa do passado, errantes e dolentes,
Dá-me árdidos corcéis fogosos e frementes
Para atrelar, jungir ao carro destes versos.

Claramente recordo e penso nas estradas
Que percorri, que andei às ilusões, sozinho,
Vendo que todo o amor das virginais amadas,
Tinha a mesma fatal embriaguez do vinho.

Quantos entes febris, que o amor embriaga e ofusca
Assim, durante a vida, ansiosamente exaustos,
Não encontram, talvez, dessas visões em busca,
As Margaridas vãs dos ilusórios Faustos!
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CLARÕES APAGADOS

Flor de planta aromática, sinistra,
Nascida nas inóspitas geleiras,
Célebre flor que o meu Ideal registra,
Trepadeira das raras trepadeiras.

Serpe nervosa entre as nervosas serpes,
Carnívora bromélia da luxúria
De gozo tetaniza como as herpes
Da tua boca a polpa atra e purpúrea.

O teu amor, que lembra vinhos de Hebe
E essa áspera feição do abeto fusco,
Como um réptil que salta numa sebe,
Saltou-me ao peito, impetuoso e brusco.

Eu ia por estranhos descampados,
Por extensos desertos impassíveis,
Na trágica visão dos naufragados
Perdidos entre os temporais terríveis.

Sem rumo certo, num sombrio inferno,
Sozinho, sobre a desolada areia
Arrastando a existência, de onde, eterno
Um sapo coaxa e um rouxinol gorjeia.

Quando tu de repente, então surgiste,
Beleza das belezas redentoras,
Tendo essa meiga formosura triste
Das formosas e flébeis pecadoras.

Fosse talvez uma tremenda insânia
Tão alta erguer o meu amor, tão alto;
Mas este coração frio, da Ucrânia,
Anelava galgar o céu de um salto.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  283

E fui, galguei, subi, voei na altura,
Além dos verdes píncaros do monte,
Donde resplende a tua formosura
No clarão das estrelas do horizonte.

Foi o mesmo que se eu num templo entrasse
E aí num formidável sacrilégio,
As angélicas vestes arrancasse
Das santas de áureo diadema régio.

Como um leão sem juba e garra, preso,
Na indiferença, já morreu comigo
Todo esse amor profundamente aceso
Na ideal constelação de um sonho antigo.

Apenas pelo saara imorredouro
Do longínquo passado, ergue, altaneira,
Majestosa folhagem no sol d’ouro,
Dessas recordações a alta palmeira...
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MENDIGOS

Mendigos! Ah! são mendigos
Que voltam de vãos caminhos,
Que atravessaram perigos,
Urzes, pântanos, espinhos.

Que chegam desiludidos
Das portas a que bateram;
Humanos, grandes gemidos
Que nos tempos se perderam.

Que voltam como partiram,
Com mais amargor na volta
E mais sonhos que se abriram
Das estrelas na recolta.

Mendigos ricos no entanto,
Das pompas da natureza
E das auréolas do Encanto,
Os vinhos da sua mesa.

Mendigos que o sol, apenas,
Torna nababos felizes,
Torna um pouco mais serenas
As convulsas cicatrizes.

Mendigos que acham requinte
Na fumaça de um cachimbo,
Deixando que labirinte
O sonho em tão leve nimbo.

Mendigos da luz da aurora
Cantando celestemente,
Fresca, límpida, sonora,
Pelas fanfarras do Oriente.
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Mendigos de áureas estradas,
De sonâmbulas veredas,
De riquezas encantadas,
Sem pedrarias e sedas.

Mendigos d’estranho aspecto
E sempiterna vigília,
Filhos nômades, sem teto,
Da milenária Família.

Mendigos que erram eternos
Sem fadigas e sem sono,
Sob o augúrio dos Infernos,
Das Ilusões sobre o trono.

Mendigos de plaga nova,
De novas terras e mares,
Divinizados na cova
Como as hóstias nos altares.

Mendigos da grande esmola
Da luz das estrelas nobres,
Que fulge e dos altos rola,
Entre as suas mãos tão pobres!

Mendigos de céus remotos,
De sóis dos mais velhos ouros;
Com a sua fé e os seus votos
E os seus secretos tesouros.

Mendigos de olhar severo,
Boca murcha, meio amarga...
Tendo um vago reverbero
De sonhos na fronte larga.

Mendigos de ínvias florestas
E de bosques fabulosos,
De melancólicas sestas
Nos crepúsculos brumosos.
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Mendigos da Eternidade,
Tremendo dos sóis, dos frios,
Nas mortalhas da Saudade
Amortalhados sombrios.

Mendigos dos Infinitos,
Das Esferas inefáveis,
Noctambulando malditos
Nos rumos imponderáveis.

Mendigos de fome e sede
De água e pão de outros mundos,
Embalados pela rede
Dos Idealismos profundos.

Mendigos do azul Mistério,
Cuja alma – nívea sereia –
Fica saciada no aéreo
Pão branco da lua cheia!
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ASAS PERDIDAS
A Carlos Jansen Júnior

Afora, pelo azul indefinido e largo,
Passam asas sutis, pelo éter, longe, afora,
Como que a demandar outra mais doce aurora
Que a desta vida atroz, toda veneno amargo.

Vão as asas assim, bem longe, pela curva,
No vago, na amplidão, perdidas pelos ares
Até virem caindo os véus crepusculares,
Toda a angústia do ocaso, emocional e turva.

E diante dessa dor das tardes que esmaecem
As asas, pelo espaço, em vôos desgarrados
Como a oração final dos tristes naufragados,
Longinquamente, além, tênues desaparecem...

Cai então de uma vez a sombra dos segredos...
E na serena paz das noites adormidas,
Entre o fundo chorar dos calmos arvoredos,
Ninguém verá jamais essas asas perdidas.

E as asas o que são no firmamento errantes,
Perdidas pelos tempos, esparsas pelas eras
Senão os sonhos vãos, mundos alucinantes
Cheios do resplendor das flóreas primaveras?!

Por isso, eu quando o Azul repleto de asas vejo,
Muito alto, céu acima, os páramos rasgando,
Toda a minh’alma oscila e treme num desejo
Em busca das regiões da dúvida, chorando!
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ANJO GABRIEL

Na calma irradiação das noites estreladas
Alto e claro aparece, alto, aparece, claro,
Alvo, claro, no luar das estrelas prateadas,
No triunfal esplendor celestemente raro.

O seu busto de Excelso, a sua graça fina,
A linha de harpa ideal do seu perfil augusto,
Estremecem de luz, de uma luz peregrina,
Do secreto fulgor de um sentimento justo.

Serenidade e glória e paz do Paraíso
Flutuam-lhe na face alvorecida e doce
E quando ele sorri é como se o sorriso
Claros astros semear por todo o espaço fosse.

Leve, loura, radial, a soberba cabeça
Eleva-se da flor do níveo colo louro
E não há outro sol que tanto resplandeça
Como o sol virginal dessa cabeça de ouro.

As mãos esculturais, de ebúrnea transparência,
De divina feitura e de divino encanto,
Lembram flores sutis de sonhadora essência
Da etérea languidez e de etéreo quebranto.

Das madeixas reais largo deslumbramento
Num flavo jorro cai, com sagrado abandono...
E sai do Anjo o quer que é de vago e de nevoento
Que lembra o despertar sonâmbulo de um sono...

De alto a baixo, do Azul, desfilando das brumas,
Abre todo ele em flor como nevado lírio,
Belo, branco, eteral, do candor das espumas,
Banhado nos clarões e cânticos do Empíreo.
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Maravilhoso e nobre ergue no braço ovante
Um gládio singular que rútilo cintila...
Enquanto o seu olhar de mágico diamante
Aflora em plenilúnio através da pupila.

Que o seu olhar, então, esse, recorda tudo
O quanto há de tranqüilo e luminoso e casto.
Maio de ouro a florir meigos céus de veludo
E a neve a cintilar sobre o monte mais vasto.

Do puro albor astral das asas majestosas,
Desprendem-se no Azul mistérios de harmonia...
Entre as angelicais suavidades radiosas
Parece o Anjo Gabriel o alto Enviado do Dia!

Na chama virginal de tão rara beleza
Brilha a força de um Deus e a mística doçura...
E sai das seduções de tamanha pureza
Toda a melancolia errante da ternura.

Do suntuoso agitar das delicadas vestes
Tecidas de jasmins, de rosas, de açucenas,
Vem o aroma cristão dos aromas celestes,
Todas as imortais emanações serenas...

Transfigurado, excelso, agigantado, imenso,
Na candidez hostial das formas impecáveis,
Fica parado no ar, levemente suspenso
De raios siderais, de fluidos inefáveis.

Mas quando o seu perfil nas amplidões floresce
E das asas se lhe ouve a música sonora,
Quando ele agita o gládio e as madeixas, parece
Que vai noctambular pelo Infinito afora.

E alto, branco, de pé, destacado no Espaço,
Eleito das Regiões de estranhas Primaveras,
Traça, com o gládio no ar, alevantando o braço,
Uma cruz de Perdão na mudez das Esferas!
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CRIANÇAS NEGRAS

Em cada verso um coração pulsando,
Sóis flamejando em cada verso, e a rima
Cheia de pássaros azuis cantando,
Desenrolada como um céu por cima.

Trompas sonoras de tritões marinhos
Das ondas glaucas na amplidão sopradas
E a rumorosa música dos ninhos
Nos damascos reais das alvoradas.

Fulvos leões do altivo pensamento
Galgando da era a soberana rocha,
No espaço o outro leão do sol sangrento
Que como um cardo em fogo desabrocha.

A canção de cristal dos grandes rios
Sonorizando os florestais profundos,
A terra com seus cânticos sombrios,
O firmamento gerador de mundos.

Tudo, como panóplia sempre cheia
Das espadas dos aços rutilantes,
Eu quisera trazer preso à cadeia
De serenas estrofes triunfantes.

Preso à cadeia das estrofes que amam,
Que choram lágrimas de amor por tudo,
Que, como estrelas, vagas se derramam
Num sentimento doloroso e mudo.

Preso à cadeia das estrofes quentes
Como uma forja em labareda acesa,
Para cantar as épicas, frementes
Tragédias colossais da Natureza.
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Para cantar a angústia das crianças!
Não das crianças de cor de oiro e rosa,
Mas dessas que o vergel das esperanças
Viram secar, na idade luminosa.

Das crianças que vêm da negra noite,
Dum leite de venenos e de treva,
Dentre os dantescos círculos do açoite,
Filhas malditas da desgraça de Eva.

E que ouvem pelos séculos afora
O carrilhão da morte que regela,
A ironia das aves rindo à aurora
E a boca aberta em uivos da procela.

Das crianças vergônteas dos escravos,
Desamparadas, sobre o caos, à toa
E a cujo pranto, de mil peitos bravos,
A harpa das emoções palpita e soa.

Ó bronze feito carne e nervos, dentro
Do peito, como em jaulas soberanas,
Ó coração! és o supremo centro
Das avalanches das paixões humanas.

Como um clarim a gargalhada vibras,
Vibras também eternamente o pranto
E dentre o riso e o pranto te equilibras
De forma tal que a tudo dás encanto.

És tu que à piedade vens descendo
Como quem desce do alto das estrelas
E a púrpura do amor vais estendendo
Sobre as crianças, para protegê-las.

És tu que cresces como o oceano, e cresces
Até encher a curva dos espaços
E que lá, coração, lá resplandeces
E todo te abres em maternos braços.
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Te abres em largos braços protetores,
Em braços de carinho que as amparam,
A elas, crianças, tenebrosas flores,
Tórridas urzes que petrificaram.

As pequeninas, tristes criaturas
Ei-las, caminham por desertos vagos,
Sob o aguilhão de todas as torturas,
Na sede atroz de todos os afagos.

Vai, coração! na imensa cordilheira
Da Dor, florindo como um loiro fruto,
Partindo toda a horrível gargalheira
Da chorosa falange cor do luto.

As crianças negras, vermes da matéria,
Colhidas do suplício à estranha rede,
Arranca-as do presídio da miséria
E com teu sangue mata-lhes a sede!
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VELHO VENTO

Velho vento vagabundo!
No teu rosnar sonolento
Leva ao longe este lamento,
Além do escárnio do mundo.

Tu que erras dos campanários
Nas grandes torres tristonhas
E és o fantasma que sonhas
Pelos bosques solitários.

Tu que vens lá de tão longe
Com o teu bordão das jornadas
Rezando pelas estradas
Sombrias rezas de monge.

Tu que soltas pesadelos
Nos campos e nas florestas
E fazes, por noites mestas,
Arrepiar os cabelos.

Tu que contas velhas lendas
Nas harpas da tempestade,
Viajas na Imensidade,
Caminhas todas as sendas.

Tu que sabes mil segredos,
Mistérios negros, atrozes
E formas as dúbias vozes
Dos soturnos arvoredos.

Que tornas o mar sanhudo,
Implacável, formidando,
As brutas trompas soprando
Sob um céu trevoso e mudo.
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Que penetras velhas portas,
Atravessando por frinchas...
E sopras, zargunchas, guinchas
Nas ermas aldeias mortas.

Que ao luar, pelos engenhos,
Nos miseráveis casebres
Espalhas frios e febres
Com teus aspectos ferrenhos.

Que soluças nos zimbórios
Os teus felinos queixumes,
Uivando nos altos cumes
Dos montes verdes e flóreos.

Que te desprendes no espaço
Perdido no estranho rumo
Por entre visões de fumo,
Das estrelas no regaço.

Que de Requiens e surdinas
E de hieróglifos secretos
Enches os lagos quietos
Revestidos de neblinas.

Que ruges, brames, trovejas,
Ó velho vândalo amargo,
No sonâmbulo letargo
De um mocho rondando igrejas.

Que falas também baixinho
Lá da origem do mistério,
Trazendo o augúrio sidéreo
E certa voz de carinho...

Que nas ruas mais escusas,
Por tardes de nuvens feias,
Como um ébrio cambaleias
Rosnando pragas confusas.
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Que és o boêmio maldito,
O renegado boêmio,
Em tudo o turvo irmão gêmeo
Do sonhador Infinito.

Que és como louco das praças
Nos seus gritos delirantes
Clamando a pulmões possantes
Todo o Inferno das desgraças.

Que lembras dragões convulsos,
Bufantes, aéreos, soltos,
Noctambulando revoltos,
Mordendo as caudas e os pulsos.

Ó velho vento saudoso,
Velho vento compassivo,
Ó ser vulcânico e vivo,
Taciturno e tormentoso!

Alma de ânsias e de brados,
Consolador companheiro,
Sinistro deus forasteiro
D’espaços ilimitados!

Tu que andas, além, perdido,
Tateando na esfera imensa
Como um cego de nascença
Nos desertos esquecido...

Que gozas toda a paragem,
Toda a região mais diversa,
Levando sempre dispersa
A tua queixa selvagem.

Que no trágico abandono,
No tédio das grandes horas
Desoladamente choras,
Sem fadigas e sem sono.
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Que lembras nos teus clamores,
Nas fúrias negras, dantescas,
Torturas medievalescas
Dos ímpios inquisidores.

Que és sempre a ronda das casas,
A gemente sentinela
Que tudo desgrenha e gela
Com o torvo rumor das asas.

Que pareces hordas e hordas
De hirsutos, intonsos bardos
Vibrando cânticos tardos
Por liras de cem mil cordas.

Ó vento lânguido e vago,
Ó fantasista das brumas,
Sopro equóreo das espumas,
Ó dá-me o teu grande afago!

Que a tua sombra me envolva,
Que o teu vulto me console
E o meu Sentimento role
E nos astros se dissolva...

Que eu me liberte das ânsias,
De ansiedades me liberte,
Pairando no espasmo inerte
Das mais longínquas distâncias.

Eu quero perder-me a fundo
No teu segredo nevoento,
Ó velho e velado vento,
Velho vento vagabundo!
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MARCHE AUX FLAMBEAUX

I
Rompe na aurora o sol que a terra esbofeteia
Com látegos de chama, iriando o pó e a areia,
Iriando os vegetais de ricas pedrarias,
Dos rubis e cristais das ourivesarias;
Aurora acesa em cor de púrpura de cravos
Opulentos, febris, ensanguinados, bravos;
De ritmos leves de harpa e frêmitos e beijos
Que são da natureza os trêmulos arpejos;
Aurora que sorri, que traz pomposamente
Todo o raro esplendor da luz resplandecente,
Das paisagens louçãs no fúlgido matiz
O aroma a derramar da meiga flor de liz.

Na alegria dos tons os pássaros cantando
Vão as asas abrindo, entre os clarões ruflando,
Asas emocionais, que assim dentre clarões
Palpitam num fervor de alados corações.

E no luxo oriental de etéreo Grão-Mogol
Como um Baco feliz rubro flameja o sol.

II
Filósofos titãs, filósofos insanos
Que destes turbilhões, que destes oceanos
De lutas e paixões, de sonho e pensamentos
Espalhastes no mundo aos clamorosos ventos
A Ciência fatal, talvez como um veneno,
Que os tempos abalou no caminhar sereno;
Filósofos titãs, que os séculos austeros
No flanco da Matéria abris, graves, severos,
Sobre o escombro da fé, da crença e da esperança,
Da civilização o trilho que hoje alcança
No seu aço viril as regiões supremas,
Traçado em novas leis, doutrinas e problemas;
Vós que sois no Saber os monges da existência
E só acreditais na força da Ciência,
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Que da morte sabeis os filtros invisíveis,
Narcóticos, sutis, incógnitos, terríveis,
Não sabeis, entretanto, apóstolos sombrios,
Como à luz da Ciência os homens estão frios,
Como tudo ficou num doloroso caos
E os seres que eram bons, rudes, egoístas, maus.

Em vão! em vão! em vão! os vossos largos crânios
Lutaram pelo Bem dos Bens contemporâneos!
Tudo está corrompido e até mais imperfeito...
Não há um lírio são a florescer num peito,
De piedade, de amor e de misericórdia...
Se brota uma virtude o ascoso vício morde-a,
Envilece, corrompe e abate essa virtude
Com o cinismo revel dum epigrama rude...
E até muita alma vil, feroz, patibular,
Impunemente sobe ao mais sagrado altar.

Por isso vão passar perante a turbamulta
Como abrupta avalanche, enorme catapulta,
Numa marche aux flambeaux, os famulentos vícios
Que cavaram no globo horrendos precipícios,
Os vícios imortais, que infestam tribos, greis,
Povos e gerações, seitas, templos e reis
E que são como a lava obscura da cratera
Que subterraneamente em tudo se invetera.

Com toda intrepidez hercúlea de acrobata
Vou sobre eles soltar, gloriosa, intemerata,
A sátira que tem esporas de galhardo
Cavaleiro ideal que joga a lança e o dardo.
Vou com esse altanado e muscular esforço
De quem galga triunfal o soberano dorso,
A crista vigorosa, altiva, sobranceira,
Da mais agigantada e vasta cordilheira.
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III
Lobos, tigres, chacais, camelos, elefantes,
Hipopótamos, ursos e rinocerontes,
Leopardos e leões, panteras acirrantes,
Hienas do furor, membrudos mastodontes,
Tredas feras do mal, soturnos dromedários,
Serpentes colossais que rastejais na treva,
Monstros, monstros cruéis, medonhos, sanguinários,
Cuja pata esmagante a presa aos antros leva;
Ó ventrudos judeus, opíparos, obesos,
De consciência obtusa, ignóbil e caolha
Que no mundo passais grotescamente tesos
Com honras de entremez e grandezas de rolha;
Gafentos histriões, ridículos da moda,
Que fingis entender Berlim, Londres, Paris,
Mas nos altos salões, por entre a fina roda,
Meteis sordidamente o dedo no nariz;
Brasonados truões, inúteis como eunuco,
Que as pompas ostentais de aurífero nababo
Mas apenas valeis como um limão sem suco,
Tendes rabo no corpo e dentro d’alma rabo;
Nobres de papelão, milionários vândalos
De ventre confortado e rosto rubicundo,
Que no torvo cancã, no cancã dos escândalos
Sois o horrendo espantalho, a ignomínia do mundo;
Ó deuses do milhão, ó deuses da barriga,
Que sentindo a aguilhada intensa da luxúria
Buscais a mais em flor e linda rapariga
Para então vos fartar na luxuriante fúria;
Gamenhos de toilette e convicções de lama
Onde tudo afinal se atola e se chafurda,
Que do clube e do esporte sintetizais a faina
Mas tendes para o Bem a fibra sempre surda;
Palhaços, clowns senis, hediondos borrachos
Que aos trambolhões urrais afora no universo,
Desdenhando de tudo e até rindo dos fachos,
Do clarão do saber em toda a parte imerso;
Almas negras, servis, d’ergástulos caóticos,
Gerado no paul das lúgubres voragens,
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Do crime nos bulcões, nos vícios mais despóticos
Aos quais tanto rendeis eternas homenagens,
Manequins, charlatães, devassos do bom-tom,
Que viveis nas Babéis das grandes capitais
Apodrecendo sempre infamemente com
O cancro do dinheiro as forças virginais;
Mascarados tafuis de gordos ventres de ouro,
Ó bonzos do deboche e cínicos esgares,
Que sois o único sol esterlinado e louro
Das parvas multidões, das multidões alvares;
Fidalgos de barril, sicofantas, malandros
Do templo e do bordel, da crápula de harém
Que ao puro mar do Ideal, com torpes escafandros,
Arrancais, p’ra vender, a pérola do Bem;
Ó trânsfugas, ladrões que difamais a terra,
Que tudo poluis, do próprio lodo à flor,
À serena humildade, à intrepidez da guerra.
Aos beijos maternais, ao nupcial amor;
Espíritos de treva, espíritos de barro
Que enegreceis de horror o sangue das papoulas
E das ostentações vos aclamais no carro,
Cobertos de cetins, arminho e lantejoulas;
Que se vem de repente o Nada sepulcral
Nunca deixais, sequer, no tétrico leilão,
No leilão da memória, estranho, universal,
Nem um som a vibrar do estéril coração!
Dentre feras brutais de ríspidos penhascos
E a torrente caudal de rijos versos francos
E a zombaria e o riso e as sátiras e os chascos,
Nesta marche aux flambeaux ides passar, aos trancos!
Do mundo os naturais, zoológicos museus
Despejem para fora as pavorosas massas,
Para virem reunir-se aos tábidos judeus,
Irromper e seguir e desfilar nas praças.
Que a cada mata, a entranha, o seio virgem se abra
Jorrando tigres, leões, panteras do seu centro
E na dança infernal, estrupida, macabra,
Siga a marche aux flambeaux pelo universo a dentro.
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Gargalhadas abri a rubra flor sangrenta
Da humanidade vã na amargurada boca,
Vai agora passar a marcha truculenta
Sob o espingardear duma ironia louca.
E desfila e desfila em becos e vielas
E torna a desfilar por vielas e por becos,
às risadas da turba, estultas e amarelas
Que têm o áspero som de gonzos perros, secos...
E desfila e desfila, estrídula e execranda,
Das praças na amplidão, rugindo em mar desfila,
Enquanto além dardeja, heróica e formidanda,
A metralha do sol que rútilo fuzila...
E mastodontes vão de braço dado a sérios
Burgueses que já são bem bons comendadores
E marqueses de truz, com ares de mistérios,
De lunetas gentis e aspectos sonhadores
Dão o braço fidalgo e airoso das nobrezas
Aos ursos boreais, enquanto os conselheiros,
Os condes, os barões, os duques e as altezas
Lá vão de braço dado aos lobos carniceiros.
E nessa singular, atroz promiscuidade,
Animais e truões de catadura suína,
Gordalhudos heróis da infâmia e da maldade,
Vendidos da honradez, velhacos de batina,
Bobos, cães, imbecis, humanos crocodilos
E déspotas, jograis, todos os miseráveis
De todas as feições e todos os estilos,
Uns aos outros lá vão jungidos, formidáveis!...
Mas a marche aux flambeaux derrama um pesadelo,
A agonia dum tigre, em sonhos, sobre um ventre,
Agonia mortal que envolve tudo em gelo...
E desfila e desfila entre sarcasmos e entre
As sátiras-fuzis, relampejando açoite,
Por essa imensa aurora, estranhamente imensa
Por um sol que angustia e que não tem da noite
Para a Miséria a sombra atenuante e densa.
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Os vícios, as paixões, os crimes, ódios e erros,
Na marcha, de roldão, caminham fraternais
Com bandidos, vilões, burgueses rombos, perros
E focas e mastins, macacos e chacais.
Aos sobressaltos vão como visões, fantasmas
Bichos de toda a casta, anões de chapéu alto,
Deixando em convulsão todas as almas pasmas
E o globo num tremendo e fundo sobressalto.
E nas praças, ao sol, confundem-se os bramidos,
Os uivos com a expressão humana misturados,
Através do sussurro e bruscos alaridos
Das chacotas bestiais, dos risos trovejados.
E segue e segue e segue, afora, légua a légua
Essa marche aux flambeaux, ciclópica, estupenda
Caminha atravessando um longo sol sem trégua,
Um dia secular, um dia de legenda;
Caminha atravessando um sol de foco aberto,
Por um dia fatal, interminável, mudo,
O dia do remorso, aterrador, incerto
Que em todo o coração crava um punhal agudo.
Mas eu quero assim mesmo, eu quero-vos assim,
Em marcha tropical, à crua e ardente luz
Que vos seja uma febre indômita, sem fim,
Um cautério de fogo a vos queimar o pus
Venéreo da Moral, carbonizando-o até
Para que nunca mais se sinta dele a origem
Nem volte, como sempre, então, a ser o que é,
Deixando-vos no mundo inteiramente virgem;
Eu quero-vos assim, de fachos apagados,
Apagados, ao alto, os joviais flambeaux,
Que os tereis de acender nos campos ignorados
Que de sóis de Vingança a Eternidade arou.

E depois de vagar às sátiras de todos,
Na evidência da luz, numa perpétua aurora;
De caminhar ao sol, por tremedais, por lodos,
No tédio do sarcasmo, o tédio que a devora,
Essa Marcha afinal penetrará aos urros,
Titânica, sinistra e bêbada, irrisória,
Num caos de pontapés, coices, vaias e murros,
Na eterna bacanal ridícula da História.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  303

O ÓRGÃO

Um largo e lento vento dormente
Taciturnas lágrimas sonâmbulas, sinfônicas
Um esquecimento amargo
Uma sombria clausura de almas
Suspirando e gemendo solitárias harmonias
Vago luar de esquecimento e preces
Dessa melancolia que anda errando
No mar e nas estrelas ondulando,
Pela minh’alma etereamente desce.

Na minh’alma, dos Sonhos anoitece
O Sentimento que ando transformando
Em hóstia de ouro

Sombra e silêncio
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ROSA

És Rosa – isso diz tudo...
Se a rosa tem espinhos,
Meus olhos de veludo,
Tu tens espinhos, flor...
Tens límpidos carinhos
Mas tens também espinhos
Que ferem todo o amor.

Tens límpidos carinhos,
Meus olhos de veludo,
Mas tens também espinhos...
És Rosa – isso diz tudo.

Isso diz tudo – és rosa...
Colhida na roseira
Da vida perfumosa
E seja como for,
De tal ou qual maneira
Que colham-te à roseira
Darás prazer e dor!...

De tal e qual maneira,
Da vida perfumosa,
Serás como a roseira...
Isso diz tudo – és Rosa!

1884



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  305

HISTÓRIA GENTIL

I
Astro, diz-me o que é feito
Da tua antiga radiação tão bela
Quando na azul e curvilínea tela
Ias em pompa, em galas, satisfeito?...

O que é da tua fama
Do teu clarão tão fulguroso e aberto,
Do teu clarão tão matinal e esperto,
Astro, responde, o que é da tua chama?...

Onde ficou perdido,
Em que mundo de cânticos deixaste
Aquele resplendor em que radiaste,
Aquela luz e aquele colorido?...

Em que sítio afastado
Ficou-te o lume, todo o esbrazeamento
Que tinhas no teu louro firmamento
De luminosos sonhos estrelado?...

Diz-me tu, ó meu Astro,
Tu que as estrelas, tu que os sóis altivos
Deixavas humilhados e cativos
Adorarem-te, amarem-te de rastro?...

Onde escondeste, aonde
Aquela luz flamante como brasas,
Luz que radiando pareceu ter asas,
Ó Astro, fala, explica-me, responde?
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II
Assim eu perguntava
Ao astro do Ideal que via em sonhos,
Nos brancos ares fúlgidos, risonhos,
Porém, esse astro nem sequer falava.

Se ele que anda tão alto
Perdeu o seu clarão resplandecente,
Quanto mais tu que andas constantemente
Por sobre o pó e a rigidez do asfalto?...

Se ele que lá em cima,
na vastidão dos páramos distantes
rege, constela os mundos palpitantes,
Perdeu a grande luz que afaga e anima?...

Quanto mais tu, criança,
Que se constelas, reges cousa alguma,
É com certeza o amor que te perfuma
Os roseirais floridos da esperança!

1884
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RITMOS
À maneira de Blasco

I
Quem tem amores não dorme
Diz cantiga popular...
Não há nada mais conforme
Ao sentimento de amar.

II
Quem espera sempre alcança,
Afirma um velho anexim...
No entanto quanta esperança
Tem princípio e não tem fim.

III
Quem espera desespera!
Esse outro antigo sifão
Diz a verdade sincera
Que existe no coração!

1886
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RECORDAÇÕES

Recordações! – E para que de tudo
Aquilo que morreu e está passado,
Frio, gelado, para sempre mudo,
Recordar o perfume idolatrado?!

Para que prosseguir, tomar ainda
Às mesmas passageiras ilusões,
Se ao mesmo tempo que começa finda
A crença e a fé dos nossos corações?

Para que revolver cinzas tão frias
E sofrer mais que nas passadas eras
O tormento, o pesar que as alegrias
No peito faz emurchecer deveras?

Oh! deixemos dormir no esquecimento
Os sonhos findos, ilusórios, vãos;
E sejamos, num doce pensamento,
Na vida, apenas como dois irmãos.
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SOMBRA ADORADA

Sempre a recordação daquela morta!
Sempre esta dor e sempre esta saudade
Que um dia pela minha mocidade
Um féretro deixou, passando à porta.

Para que havia de morrer tão cedo
Aquela que os meus beijos aqueceram,
E para sempre eles também morreram
Como o luar por entre um arvoredo.

Oh! antes como as monjas, ao exílio
Ela entregasse o corpo alabastrino
Do que extinguir a vida como um hino,
Depois de tanto amor e sacrifício.

Oh! antes nunca eu lhe notasse o rosto,
Nem a treva vital dos seus cabelos,
Que não teria agora de assim vê-los
Hirtos, gelados para meu desgosto.

Era a mais infeliz das criaturas
Essa que amei com todos os carinhos!
Nasceu, viveu só através de espinhos,
No desespero atroz das amarguras.

Mas, afinal os pobres infelizes
Que mais sabor podem gozar no mundo
Senão o de sentir no chão profundo
As convulsivas, trêmulas raízes!

Ah! corações ideais dos gondoreiros,
Canções de amor, suavíssimas baladas,
Falai-me das saudades afastadas
Dos amantes que vivem forasteiros.
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Barcarolas do além, canções dos mares,
Voando como límpidas gaivotas
Para longínquas amplidões remotas,
Falai, dizei-me o que é que são pesares.

Vede como estas mágoas dilaceram,
Rasgam d’espadas todo o nosso peito,
Leito sombrio, devastado leito
Onde os sonhos de amor todos se geram.

Os colibris, todas as aves, tudo
Que voa para longe dos espaços,
Ah! quantos beijos soltos, oh! que abraços
Tão frios já no esquecimento mudo.

Que dor que devem ter os próprios astros
Perdidos pelo tédio das esferas...
Quanto pranto terão as primaveras...
Que saudades de outro porto os mastros!

Quanto mais eu que a dor me punge e corta,
Que saudade tamanha, ah! que saudade
Terei da minha triste mocidade
Que foi contigo, desgraçada morta!
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LIGHT AND SHADE
À Memória de Arão Ramos

Infância

I
Infância! infância! toda a madrugada
Da vida entre rosais brancos passada!

Florescência de beijos
Abertos, como lírios, dentro d’alma
À luz do amor, celestial e calma,

Transbordante de harpejos.

Vaga feita de plácidas bonanças
Onde o verde batel das esperanças

Adoradas, assoma...
Céu brilhante de aurora todo o dia
Flor de sol orvalhado de alegria,

Inundada de aroma.

Sonho que resplandece.
Peregrina balada deliciosa,
Canção d’ave gentil e primorosa

Que nos prende e adormece.

Infância! infância! Toda a madrugada
Da vida entre rosais brancos passada!

Mocidade

II
Depois a mocidade

Com toda a revoada de mistérios,
Fremente d’ansiedade,

Inundada de cânticos aéreos.

Ai! esta mocidade! Quem é moço
Sente vibrar a febre indefinida
Das ilusões, da crença mais florida,
Na vigorosa artéria de colosso.
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Das incertezas nunca mede o poço.
Asas abertas na amplidão da vida,
Páramos adentro, de cabeça erguida,
Vê do futuro o mais alegre esboço.

Chega a velhice, a neve das idades,
E quem foi moço então, lê com saudades
Do azul passado o emocional compêndio.

Ai! esta mocidade palpitante,
Lembra um inseto de ouro, rutilante,
Em derredor das chamas de um incêndio!

Morte

III
Não conheci a pura infância dele;
Mas, conheci-lhe a mocidade, embora
A mocidade franca e leal daquele

Que não me escuta agora!

Muitas e muitas vezes
Por céus tranqüilos de raiados meses,

Em Maio, por exemplo,
Íamos nós, vibrantes, como o dia,
Dos siderais turíbulos de prata

Da floresta – esse templo,
Ver exalar-se em nítida cascata
O aroma, como um fluido de harmonia.

Sentados junto ao rio
Quase sempre vizinho do oceano,
Nós víamos passar a todo o pano,
Através da floresta, algum navio.

E as ondas que na praia dialogavam
E o rio, numa branca eflorescência,
Pareciam dizer o que pensavam
Os nossos corações sobre a existência!
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Falávamos então de muitas cousas,
De náufragos na vaga rude e triste,
Da virgindade em flor por sob as louças,
De tudo o quanto neste mundo existe...

Falávamos de artistas,
De livros e de espíritos gloriosos;
Ele adorava os poetas luminosos,
Tinha nevroses pelos realistas.

E que atestem tudo isto
Os pássaros ruidosos, barulhentos,
Que como um turbilhão de pensamento,

Num rumor imprevisto,

Ruflando as asas pandas
Vinham, quem sabe de onde, de que bandas,

Pousando nas ramagens,
Ouvir o som estrídulo e ardente
Das nossas impolutas homenagens
Apoteosando os homens do presente!

Que asseverem as aves
Que nos cascateavam na cabeça,

Dentre a floresta espessa,
Os trinados melódicos, suaves.

Talvez que algum pedaço
De uma passada e tímida ventura
Que elas soubessem bem, traço por traço,
E ali viessem, de garganta pura
Cantar, cantar, na verde imensidade,
Como terna balada de saudade.
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IV
Depois da infância e mocidade – a morte!
A sepulcral, fria rajada forte,

Os convulsivos ventos
Tenebrosos, fatais, como soluços,
Esfuziando pelos firmamentos,
Tombando logo o lutador de bruços,

Fraco, gélido, exangue,
Completamente inerme

E sem mais ter as explosões de sangue
Na carne aonde já rasteja o verme!

Ele morreu inda bem moço, é certo,
Constelado de crenças

Como de estrelas o horizonte aberto
Cheio de vivas radiações imensas.

Ele emigrou no inverno
Para além, como trêmula andorinha

Rasgando o espaço eterno.
Nem no corpo nem n’alma ele não tinha

A gelada velhice
E abria-se em meiguice,

Do amor, da esp’rança, do ideal no cúmulo.
De sorte que era então

Franco e leal como qualquer aldeão
Simples, humilde e rude.

Entretanto, lá foi, na juventude,
Envelhecer de podridão no túmulo!

(Maio, 26, 1887)
Publicado em Regeneração, de 5 de abril de 1887, sob o título:
Light and Shade. Uelinton Farias Alves o publicou sob o título À

Memória de Arão Ramos.
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IDEALIZAÇÕES

Os meus desejos perdem-se de manso
Nesse teu colo alvíssimo e celeste
Que eu de adorar nunca os meus olhos canso.

Não sei que paz olímpica me deste,
Que bonançoso e plácido remanso,
Que este meu ser é como um prado agreste,

Onde nas frescas, múrmuras folhagens,
Do sol pagão o ouro resplendente
Cai, qual da luz fulgentes homenagens.

Não sei que brilho ou que clarão ardente
Deste à minh’alma! e que sutis aragens
Emprestaste ao batel onipresente

Destes meus sonhos que ei-lo vai-se agora,
Coroando de pâmpanos e rosas,
Pelo oceano de cristal da aurora.

Vai navegando para as luminosas
Regiões da vida esplêndida e sonora
Que tens sob essas pálpebras formosas.

Mas uma vez chegando ao porto amado,
Porto de luz, sem noites nem escolhos...
Se esse batel achar-se naufragado,
Será, meu amor, nos mares dos teus olhos.
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CONFIDÊNCIAS

Põe tua mão no meu peito...
Vê que bate um coração
Que quando está satisfeito
É por ti, por outras não!

Tu deixas ao desamparo
Nas horas de maior dor,
Com esse teu peito avaro,
Quem tanto sofre de amor.

Em vez de seres o arrimo
Do meu profundo sofrer,
Esqueces quanto eu te estimo,
Sem que eu possa te esquecer.

Agora estás a meu lado,
Agora estás junto a mim;
Já não sou tão desgraçado
E posso viver, enfim!

Perdôo-te esse tormento
De tantos dias fatais
Em que tu no pensamento
Nem me trouxeste jamais.

Perdôo-te a indiferença
E todo o desprezo atroz
Que deste à saudade imensa
E às ânsias da minha voz.

Tudo, tudo te perdôo
Porque torno a ser feliz;
Porque volta aquele vôo
Dos nossos tempos febris.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  317

Sinto-te agora bem perto,
Bem presa nos braços meus,
Por baixo de um céu aberto
Que me lembra os olhos teus.

A funda melancolia
Que me acabrunha o existir,
Vem, com os raios da alegria
Do teu amor, extinguir.

Que todo o passado agora
Rebente em flores – e pois
Que seja uma nova aurora
Sobre as almas de nós dois.

Que esse amor, que esse desejo
Que outrora nos inflamou,
Se outrora parou num beijo
Num beijo, continuou.

Vem contrita e piedosa
E compassiva e leal
E misericordiosa,
Com teu amor virginal.

Que isto vai ser um martírio,
Nem eu sei o que será,
Minha casta flor do lírio,
Nem como se acabará.

Mas só tu mereces tanto
De sacrifícios e até
Que eu, com lágrimas, o encanto
Deste amor encha de fé.

Só tu tens tido constância
Durante as separações
Dando-me brilho e fragrância
Ao resto das ilusões.
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Pois tu és tão pura e boa
E tanta virtude tens
Que o teu amor me abençoa
E dá-me o maior dos bens.

Porque nunca achei na vida,
Tanto (que) em vão procurei
Uma alma compadecida
Como essa que em ti achei.

Perdido, errante no mundo,
Por longe, no norte e sul,
Vivi, desse amor profundo
De primaveras do Azul.

Afinal, bom é que eu volte
Dos teus afagos ao sol
E da crença as asas solte
Num vôo de rouxinol.

Que eu de mais nada preciso
Para viver junto a ti
Senão do astro de um sorriso
Que já nos teus olhos vi.

Nada mais preciso e quero
Para adorar-te, sequer,
Senão do afeto sincero
De tua alma de mulher.

Não do luxo e da riqueza,
De galas e de ouropéis,
Nem mesmo até da beleza,
Que são cousas infiéis!

Mas da graça do semblante,
Da asa dum olhar sutil,
Que passa febricitante
Num enleio senhoril.
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Dos caminhos e atrativos,
Desse vago não sei quê
Que forma os encantos vivos,
Naturais, que ninguém vê.

Dum doce enlevo infinito,
Como se sente em Jesus,
E que abre um clarão bendito
De suavíssima luz.

Assim te quero e procuro,
Desejo e busco outra vez:
Com teu olhar assim puro,
Simples nessa candidez.

E peço ao mar bravo e rude
Todo o esplendor singular
De vigorosa saúde,
A fim de poder te amar!

1887
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À QUE ESTÁ MORTA

Morta, morta de amor e de saudade,
Separada de mim por longo espaço,
Penetraste da cova a imensidade
Sem o meu louco e derradeiro abraço.

Cedo gelaste em meio de uma estrada
Constelada d’estrelas luminosas
E no regaço e à trança perfumada
Em vez de beijos meus levaste rosas.

Não pude, longe, errante, por desertos,
Nesses ínvios atalhos vãos da vida
Mandar-te, como pássaros incertos,
Os sonhos da minh’alma condoída.

Cedo gelaste, ó carne dos meus beijos,
Por entre a podridão da terra escura...
Oh! não nascer a flor dos meus desejos
Da tua boca saborosa e pura.

Não te nascer dos olhos sedutores,
Voluptuosos, tropicais, ardentes
O bálsamo vital de tantas dores,
A saúde da fé para os descrentes.

Que lágrimas febris hei de eu, chorando,
Verter em cima dessa campa fria
Se as lágrimas em mim já vão secando
Nesta vida de trágica ironia!

Que eu, afinal, semelho-me às crianças
Cheias das verdes ilusões primeiras: –
Pois para perfumar as esperanças
Plantei no meu quintal muitas roseiras.
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Que elas brotem agora, que floresçam
Para ventura dos meus pobres olhos,
Que vermelhas e brancas resplandeçam
Por sobre dores e por sobre escolhos.

Que elas perfumem todo o meu sentido
E vão, na cova onde o teu corpo existe,
Dizer que neste peito emudecido
Há o silêncio de uma dor mais triste.
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FEIA

O teu semblante divino,
Onde uma cisma vagueia,
Tem a tristeza de um sino
Que vibra em remota aldeia.

Para afastar os pesares
A natureza tem flores,
As noites os seus luares,
As almas os seus amores.

A roseira tem a rosa,
A cerejeira cereja
E o noivado a perfumosa,
Celeste benção da igreja.

E para o encanto dos olhos
Há no céu tantas estrelas
Que mesmo através de obrolhos
É feliz quem pode vê-las.

Só tu não tens para as mágoas
As flores da natureza;
Luares entre essas fráguas,
Amores, nessa tristeza.

Não tens rosas de roseira
Nem a benção do noivado,
Nem frutos da cerejeira
Do teu sorriso adorado.

E nem teus olhos ao menos
O encanto d’estrelas doura,
Pomba de vôos serenos
Perdida em seara loura.
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Não sei que dor, nem que sorte,
Nem que sina te entristece
Que andas branca como a morte
E bem mais vaga que a prece.

Ai! tua sina é ser feia!
Mas não é a pior sina...
Muito pior é a da areia
Levada na aragem fina!
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BANDOLIM DO LUAR

Por entre a branca flor do jasmineiro
Cai o luar melancólico e casto,
Num leve, suave, trêmulo nevoeiro
E no silêncio taciturno e vasto
Exala-se um perfume, um doce cheiro...
Cai o luar melancólico e casto
Por entre a branca flor do jasmineiro.

Cai o luar melancólico e casto
Nas orvalhadas, nítidas verduras
E no silêncio taciturno e vasto,
Nas veludosas, meigas espessuras
Cai o luar melancólico e casto,
Nas orvalhadas, nítidas verduras
E no silêncio taciturno e vasto.

Num leve, suave, trêmulo nevoeiro
Vagos aspectos límpidos cintilam
À lua cheia e branca de janeiro,
As ondas na ardentia irial fuzilam,
Num leve, suave, trêmulo nevoeiro
Vagos aspectos límpidos cintilam
À lua cheia e branca de janeiro.

E no silêncio taciturno e vasto,
Abre-se a flor dos íntimos desejos,
Cai o luar melancólico e casto
Numa lânguida música e beijos
E no silêncio taciturno e vasto
Abre-se a flor dos íntimos desejos,
Cai o luar melancólico e casto.

Exala-se um perfume, um doce cheiro
De rosas, lírios, heliotropos, fenos
Nesta lua amorosa de janeiro,
De candidez e de clarões serenos,
Exala-se um perfume, um doce cheiro,
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De rosas, lírios, heliotropos, fenos
Nesta lua amorosa de janeiro.

Por entre a branca flor do jasmineiro
Vão em visões os sonhos perpassando,
Os fantasmas gentis do amor primeiro
Vaporosas roupagens ondulando
Através do luar o mensageiro
Dos sonhos, das visões que vão passando
Por entre a branca flor do jasmineiro...
                                  1887
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VERÃO
(Insetos)

Pelos estios enormes,
Nas caladas morbidezas,
Nas atmosferas de brasas,
Os insetos multiformes
Ardem, com flamas acesas,
Voam com fogo nas asas.

Entre os tórridos aspectos,
Nos inflamados ardores,
Nas tropicais perspectivas
Zumbem quentes os insetos
D’apopléticos calores,
Como iriais centelhas vivas.

Na labareda sangrenta
Do sol profundo e nervoso,
De calidíssima origem,
A chusma d’insetos, lenta,
Zumbe, ferve no ar pomposo,
Numa elétrica vertigem.

Ferve a chusma undiflavada
Na sangrenta labareda,
Em goivos no ardente espaço;
E na forte luz vibrada
As suas asas de seda
São rijas como asas d’aço.

Que só o equilíbrio e a força
Da natureza impulsora
Pode fazer – os radiarem
Sem que uma asa se contorça,
Sem na chama geradora
As antenas estalarem!
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FUZIS
(Ao carnaval)

Abram-se as urnas de prata
Das alegrias sonoras,
Lampejantes como auroras
Do Azul rolando em cascata.

Estalem as gargalhadas
Joviais e cristalinas,
Na forte explosão das minas,
No retinir das espadas.

Batam asas os sorrisos
Convulsos, doudos, frementes,
Nervosos como serpentes,
Tilintantes como guisos.

Vibre forte e vibre ao largo
A retumbante fanfarra
Da fantástica algazarra
Que quebra os tons do letargo.

Afora a noite – e um bom dia
De ruidosos prazeres,
Alague todos os seres,
Em turbilhões de harmonia.

Rompa – ardente como a bala
Dos canhões vermelhos, rompa
Em ressonâncias de trompa,
Entre jogos de bengala

A legião cintilante
Dos vigorosos rapazes,
Alegres, vivos, audazes,
Num resplendor deslumbrante.
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É soltar, a toda a força,
Os nervos da hilaridade,
Para que esplenda a igualdade,
Para que o mal se contorça;

Indo enchendo, indo insuflando
De vida os pulmões da verve,
Enquanto um bom sangue ferve
Na sociedade, radiando.

Que as alegrias floridas,
São como um grito de Alerta,
Jorrando em noss’alma aberta
Deslumbramento de vidas.

Acima pelo ar, acima
Os pavilhões multicores,
Como dilúvios de flores,
Como coriscos de rima.

Embriagai as esferas
com harmonias ignotas,
De forma que as próprias notas,
Lembrem céus de primaveras.

É rir, é rir – entre a pura
Alacridade de Momo;
É rir, é rir – assim como
Quem ri ao sol que fulgura.

Palpite fibra por fibra,
Como vagas, como mares,
Na curva eterna dos ares
O entusiasmo que vibra.

E o Carnaval, irradiando
Na florescência das rosas,
Salte em pompas luminosas,
Vibrando, cantando, rindo!
                       1887
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FLOWERS

Pelos vergéis não há flores,
Foi-se o aspecto soberano
Das rosas, mas teus amores
Dão rosas de todo o ano.

Suspirem essas campinas,
Gemam vales congelados:
Pela tu’alma as boninas
Florescem mais que nos prados.

Solucem as laranjeiras
Sem flores nas suas ramas;
Tu tens flores quando queiras
Porque és formosa e porque amas.

Não há jardim mais florido
Que o teu coração cheiroso...
Junto dele é ressequido
Qualquer pomar viçoso.

Canta lá, como em floresta,
O bando das esperanças,
Tal qual a doirada festa
De pombas e de crianças.

Teu coração faz encanto
Vê-lo assim, fresco e risonho,
Com tanto carinho, tanto,
Tanto amor e tanto sonho.

Vê-lo em c’roas e em grinaldas
De heliotropos e rosas,
Verde como as esmeraldas
Das folhagens cetinosas.

Vê-lo bater, abrir asas
Como ave de primavera
Por entre as acesas brasas
Dos acasos da quimera...
                           1887



330  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

TÉDIO E RISO

A vida pela cidade
Não tem dos campos no estio
A doce felicidade
Da correnteza de um rio.

Tudo são sombras, tumultos,
Pesadelos tormentosos
Em que os risos são ocultos
Por densos véus tenebrosos.

Fumo, torres, monumentos,
Soberanos edifícios,
Tudo fala dos pensamentos,
Sem nunca esconder os vícios.

Praças, templos de granito,
Ostentações formidáveis,
Tudo se eleva num grito
De tédios imponderáveis.

Dentro do luxo, do orgulho
Dos ouropéis e das sedas
Estruge e brame o marulho
Da dor, nas ondas mais tredas.

Que ser feliz é ser forte,
Ter no peito um sol fecundo
Que apague a idéia da morte
E das misérias do mundo.

Ter d’aço e bronze a radiosa
Vontade feita harmonia,
Que floresce como a rosa
E que chama alegria.
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Pois dos vínculos intensos
Do sangue, como raízes,
Brotam os lírios imensos
Do amor das almas felizes.

E enquanto em rio o ouro corre
Nas cidades de ar sombrio,
Nos campos a paz não morre,
Gozada à margem de um rio.
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CABELOS E OLHOS

Na escura treva espessa de uns cabelos,
No loiro sol doirado de umas tranças,
Que de amorosos e profundos elos,
Quanta ilusão e quantas esperanças.

Se a noite ou o claro dia das madeixas
Tivesse voz e com ardor falasse,
Que turbilhão de desoladas queixas
Talvez por muito tempo nos contasse.

E os beijos quentes, os supremos beijos
Cheios do coração dos que se adoram
Cantariam de amor e de desejos
Os sons que nuns cabelos se evaporam.

Repetiriam toda a cavatina
Em que os amantes vivem doidamente:
Alma com alma em região divina,
Lábios unidos num fervor calente.

E os olhos que traduzem quase tudo
Do nosso apaixonado sentimento
Que mundo de afeições, gelado e mudo,
Não nos diriam, solto já no vento...

Que originais, que cândidos mistérios,
Que ventura serena e luminosa
Uns olhos doces, límpidos, etéreos
Não cantariam, numa luz saudosa.

Que impenetráveis, tristes aventuras,
Que desesperos trágicos, infindos,
Quantas quimeras ideais e puras
Não nos diriam tantos olhos lindos.
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De uns olhos quantos sonhos e quanta crença,
Que pássaros de afagos e carinhos
Não teriam de abrir sua asa imensa
Como de dentro da maciez de ninhos.

Cabelos e olhos! – A alma indefinida
É presa da emoção destes cuidados,
Duns olhos e cabelos, que na vida
Servem de talismã aos desgraçados!
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AURÉOLAS

Conheço um poeta audaz que faz das suas rimas
Estrelas colossais de rútilos clarões,
Rimas que vão buscar os mais estranhos climas
Onde a vida palpita em novos corações.

Poeta varonil, tranqüilo, extravagante,
Radioso como o sol, pujante como as raças,
Que esgrime e joga o verso e quebra num instante
As difíceis (...) como se fossem taças.

Ao lê-lo bom humor simpático e sadio
Insufla-me aos pulmões o éter do vigor
E escorre-me um luar mavioso como um rio
No cândido estendal suavíssimo do amor.

É certo que me alegra, é certo que me exalta
Seu verso magistral, de múltiplas surpresas,
Do qual o sol, a vida, o ruído pula e salta.
E o mundo e todo o mundo e todas as grandezas.

Em cada estrofe anseia e canta um céu diverso.
Um triunfo, uma glória olímpica de herói;
E há pelo organismo ideal de cada verso
Muita vez um spleen satânico que dói.

A idéia que ele expõe e as rimas inefáveis,
Da mais resplandecente originalidade,
Cintilam pelo ar, serenas e adoráveis,
Como frutos do sol, pomos de virgindade.

E vão rompendo a flux e afora, castamente,
Estrofes divinais, banhadas num azul,
Livres, impetuosas, livres como a enchente
Dos mares e a rajada elétrica do sul.
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Cada estrofe que vibra é como uma alvorada
De tom imaculado, etéreo, diamantino;
E a idéia é sempre bela, embora complicada
Com o rico frontal de um templo manuelino.

Em borbotões joviais a poesia eterna
Rebenta-lhe feliz, pomposa, oriental,
Pois que ele é o timoneiro, o nauta que governa
A manobra gentil na barca do Ideal.

E dão-me um bem estar seus versos superiores,
O seu áureo tropel de rimas tão sonoras,
Como um branco dilúvio excepcional de flores,
Como duchas febris, puríssimas, de auroras.
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TROVAS

Um brigue de velas pandas,
E bandeirolas nos mastros,
Andou por aquelas bandas,
Rutinado pelos astros.

Rutinou sempre pra Leste,
Com marujosos portugueses,
E ao cabo de muitos meses
Voltou com vento Nordeste.

E o que trouxe ele no bojo?
– Trouxe quarenta cativos;
Peitos tristes, aflitivos,
No mais tristíssimo apojo.

E assim que foram chegados
Batizou-os o vigário.
E depois de batizados,
Que suplício extraordinário!

Todos à roça, ao trabalho,
Doentes ou não doentes,
Sob o maldito espantalho
Dos chicotes reluzentes.

E quem, triste, se queixava
De não ter força e saúde,
Incontinente apanhava
A chicotada mais rude.
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AOS PROFESSORES DO LICEU DE
ARTES E OFÍCIOS DO DESTERRO

Assim. Nas lutas da Idéia
Sois os mais fortes heróis,
Cantando sempre a Epopéia
Da Luz, na arena dos Sóis!

Sois os enormes condores
Das amplidões das esp’ranças,
Que encheis de auroras e flores
O crânio azul das crianças.

É muito digno o Ensino
Que leva às almas o pão
Do Bem! É nobre um menino
Levar um livro na mão.

Por isso eu sempre corôo
Com meu olhar a quem vai
Para o Futuro, num vôo,
Como Moisés no Sinai.

Fitando as leis da Verdade,
Esse Evangelho que leva
Toda alma da Humanidade
Fora dos antros da Treva!

Bem. Eu quero em vossos rastros
                  (Incompleto, faltando o final do poema).
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“PORQUE O AMOR UMA VEZ INTERROMPIDO”

Porque o amor uma vez interrompido
Não tem a igual efervescência de antes,
E fica indiferente, enfraquecido
Como os vagos amores inconstantes...

Perde todo o calor e toda a forte
Chama que as duas almas aqueceu;
E se parece a regiões da morte
Onde em sepulcros uma flor nasceu.

Que nunca mais teus olhos me procurem
Cheios de afago e de carinho cheios...
Que seja o amor que eles contritos jurem
Como de uns olhos para mim alheios.

Pois tudo o que os teus olhos me disserem
Para reatar um fio que quebrou,
Lembra punhais e lanças que ainda ferem
A ventura que cedo se acabou.

Não me recordes, não me lembres esse
Passado alegre e ao mesmo tempo triste...
Porque eu estou como se já morresse
E dentro em mim já nada mais existe.

Se eu torno a ver-te presa nos meus braços,
Se eu sinto a palma dessa mão tocar
Na minha, e a beijo, como os frouxos laços
Do nosso afeto têm de se apertar?!

Não! Não! Deixa-me assim! Que eu viva embora
Dessa recordação de dor, sozinho!
E se em caminho eu te encontrar agora
Não te lembres de mim pelo caminho.

Que eternamente nós nos separemos
Pela existência, sem saudades mais!
E um dia, que talvez nos encontremos,
Que nenhum de nós dois olhe pra trás!
                  (Incompleto, sem o início)
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SOB AS ÁRVORES

Eu caminhava taciturno e incerto
Por debaixo das árvores solenes...
Tu a meu lado caminhavas perto,
Cheia de aromas e clarões perenes.

E as árvores vitais, luminosas,
Formando verde abóbada d’espaços
Cercavam-nos de sombras silenciosas
E nos abriam docemente os braços.

No meio dos rumores da folhagem
Ouvíamos, mais flébeis e mais finas,
As músicas chorosas da ramagem
Das esgalhadas e altas casuarinas.

E essa música lânguida e sensível,
Desfeita em sons alados, peregrinos,
Parecia uma arcada indescritível
Dos mais harmoniosos violinos.

E eu quis saber do coração profundo
Das árvores atléticas e calmas
Por que é que sempre neste vasto mundo
É a dor o grilhão das nossas almas.

Se nós que vamos soluçando e rindo
Dos vendavais sob a vergasta forte,
Não estamos talvez nos iludindo,
Vivendo para atordoar a morte!

Se o frio corpo, o coração já morto
Por dentro de uma cova escura e rasa,
Não tem a gente o mesmo igual conforto
Que dentro da afeição da sua casa!
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Se o cadáver gelado e ressequido,
Dentre a ironia trágica dos vermes,
Não solta ao menos nem um só gemido
Que vibre à flor das murchas epidermes!

Se há criaturas tão desiludidas
Das venturas e glórias mais insanas,
Que não fiquem dolentes e vencidas
Sob o togante das paixões humanas!

Mas, oh! somente às legiões serenas
Das interrogações desses assuntos,
O teu olhar me respondia apenas
Com o brilho ideal de muitos astros juntos!

1888
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IRAMAWAY-CORAÇÃO

Sobre o seio vital da terra que fumega
Avança o trem de ferro o bojo formidável
E na febre voraz e na vertigem cega
Arroja-se veloz ao Templo imperscrutável.

Tudo acorda ao estridor dos aços inflamados,
Dos rígidos metais ao retumbante berro
Com que ele agita e faz solavancar os prados
Com os seus largos pulmões flamívomos, de ferro.

Ganha relvas e vales, brenhas e montanhas,
O bramido de fogo ao espaço arremessando,
Um bramido feroz de vibrações estranhas
De sinistro animal pré-histórico bufando.

Brame e tremendamente afora vai bramindo,
Dentre a noite a correr ou dentre o sol profundo;
E os ventres colossais dos túneis investindo
Vão perder-se afinal nas amplidões do mundo...

Da vida das paixões na elétrica corrente
Iguais ao trem de ferro há corações que correm,
Que arrojam-se febris no gozo de repente
E perdem-se no mundo e loucamente morrem!

1888
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O POMAR

Nada mais fresco e mais purificado
Do que um pomar todo ele aberto em flores,
Onde um sol festival e purpureado
Deixa cair brilhantes esplendores.
Fica tudo risonho e perfumado
Quando das rosas vão se abrindo em cores.

Tudo freme de beijos e harmonias,
Harmonias de amor e quentes beijos
Acesos como as grandes alegrias
Ou como as almas ébrias de desejos;
E os pássaros – aladas fantasias,
Vibram nos ninhos trêmulos harpejos.

De cada flor explode uma alvorada
De aromas leves e canções cheirosas;
E à luz do dia pelos céus vibrada
Lírios, papoulas, violetas, rosas
Abrem num riso a boca delicada
Cheio de emanações deliciosas.

Nada possui mais cândida frescura
Do que essa doce e casta natureza!
Tudo toma outro encanto e formosura,
Uma irial e lírica beleza
Quando o pomar na esplêndida verdura
Pompeia falas, luxos de princesa.

E nada causa tanto encantamento
Como sentir em roda da paisagem
O aroma virginal que traz o vento
Quando faz agitar toda a folhagem
Num sutil arrepio brando e lento
De momentânea, murmurante aragem.
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Há madrigais, idílios e ruídos
Soltos, dispersos entre os arvoredos,
Idílios, madrigais indefinidos
Dos amorosos, íntimos segredos...
E dos altivos céus resplandecidos
Descem os dias prósperos e ledos.

Toda a beleza do pomar encanta,
Prende e seduz as almas e os olhares;
E essa ventura emocional é tanta
Que faz abrir os belos nenúfares
E faz cantar o coração, que canta
Como todas as aves dos pomares.

1888
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“QUE VENHA O DUQUE NORMANDO”

Que venha o duque normando
De castelos escoceses
Com seu ar bizarro e brando
Amar-te os olhos ingleses.

E entre aromas e frescores
E revoadas de abelhas,
Como num campo de flores,
Que esse olhar vibre centelhas.

Que cantem na tua boca
As alegrias radiadas,
Numa ideal rajada louca
De vôos de passaradas.

Que como os astros no espaço
Teu encanto resplandeça...
Com pelúcias no regaço
E asas de ave na cabeça.

E que os teus dous seios puros,
Que o amor fecundado beija,
Fiquem cheios e maduros,
Com dous bicos de cereja.

1888

(Incompleto, sem o início)
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CLARIM!
(Hino da pátria aos moços)

Como sabres flamejantes
A ouros quentes do sol,
Resplandecei triunfantes,
Como sabres flamejantes

E como um facho ou farol!

Ó moços! nos peitos bravos
Vibre o clarim d’avançar!
Nem da Dor sintais os travos,
Ó moços! nos peitos bravos
Feitos só para lutar!

Desfraldadas as bandeiras
Das esperanças vitais,
Ergam-se almas altaneiras,
Desfraldadas as bandeiras
Das nobres glórias marciais.

Que a fronte vos resplandeça
Nos prélios virgens do Bem!
Enquanto a esperança cresça
Que a fronte vos resplandeça
Para além e para além!

Que para além, no futuro,
É morte, é gozo, é viver!
E vós sois o palinuro
Que para além, no futuro,
Tendes um mar a vencer,

De metralhas em metralhas
A profundez da razão
Abra as heróicas batalhas
De metralhas em metralhas
Com o bronze do coração!
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As avalanches dos fortes
São como os leões do Amor...
E para afrontar as mortes
As avalanches dos fortes
Riem, cantam sob a Dor!

Vibre, pois, eternamente
Em sons d’alerta o clarim
Que acorda a falange ardente;
Vibre, pois, eternamente
Pelos séculos, sem fim!

Através dos sons gloriosos
Desse clarim marcial,
Da luz nos cristais ruidosos,
Através dos sons gloriosos
Rompe a aurora boreal!

Com flores em catadupa,
Em catadupa de sóis,
Do Mazepa na garupa,
Com flores em catadupa
Glorificai os heróis!

Os hinos de uma vitória
São de flores e de luz!
E na conquista da glória
Os hinos de uma vitória
Têm o esplendor de Jesus!

Com ramos, palmas e flores,
Na campanha varonil,
Ante o rufar dos tambores,
Com ramos, palmas e flores,
Combatei pelo Brasil!
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Nua a espada, altivo o peito,
Desassombrados, correi!
E em nome do deus – Direito –
Nua a espada, altivo o peito,
Com o sangue heróico, vencei!

Que esse ardor de antigos Gracos
Enflore os vossos lauréis;
Porque não é para os fracos
Que esse ardor de antigos Gracos
Vem dos tempos através!

Mais alto do que as montanhas
Desfraldai às amplidões
O pavilhão, nas campanhas
Mais alto do que as montanhas,
Sobre os outros pavilhões!

Vamos! é tempo! à vanguarda!
Erguida ao espaço a cerviz!
E dentre os brasões da farda
Vamos! é tempo! à vanguarda!
É tempo de ser feliz!

Que se enraíze nas almas
O valor que os bravos fez
E que reverdeça em palmas,
Que se enraíze nas almas
Toda a força da altivez!

Os fulgentes astros de oiro,
Num vôo d’águia, arrancai!...
E da História no tesoiro
Os fulgentes astros de oiro,
Como frutos, semeai!
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Os fundos prantos vertidos,
Em meio ao vosso troféu,
Pelos mortos e feridos,
Os fundos prantos vertidos
Tornam-se em astros no céu!

São como estrelas de arados,
Da crença no reflorir,
Da Pátria os filhos amados
São como estrelas de arados
Sobre as terras do porvir!

1889
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VERSOS À DORVALINA

Todo o jardim dos afetos
Que eu te dou continuamente
Vai cheio dos mais secretos
Perfumes, rola inocente.

Há nele rosas e lírios,
Muita flor desconhecida
Como é a flor dos martírios
E das lágrimas da vida.

Flor do vale e flor do prado,
Flor do campo e da colina,
Lembrando o teu rosto amado
Gentil criança divina.

Muita flor como esperança
Verde flor de primavera,
Só própria para criança
Que crê, que sonha e que espera.

Dá-me agora a flor doirada
Do teu sorriso d’infância,
Tão fresca e tão delicada,
Tão virginal de fragrância.

Dá-me a branca flor singela,
A flor de estrelas da boca...
Que como ave, em torno dela,
Esvoace minh’alma louca.

Que ela me queime e me abrase,
Que me encante e me proteja...
Que eu sinta esse gérmen, quase
Como o amor que em ti viceja.
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Que essa flor do teu sorriso,
Como uma árvore, crescendo,
Seja um virgem paraíso
Sobre mim resplandecendo.

Que eu como átomo, perdido
Dentre as pétalas macias,
Esqueça o humano gemido
E as humanas ironias.

Que eu sinta no pólen d’ouro
Da flor ideal dos teus lábios
O poder desse Tesouro
Do amor que conquista sábios.

Que eu não tenha da matéria
Nenhum sentir nem vontade:
Esparso espírito na aérea,
Sideral imensidade.

Que eu me dilua no vento,
Nos espaços e nas águas
E seja no pensamento
O que no peito são mágoas.

Que eu me perca no incorpóreo
E no obsoleto das cousas,
Longe do riso marmóreo,
Gelado e triste das lousas.

Que eu seja um fluido, um perfume,
Um som, um brilho, uma essência.
Como essa que se resume
Na tua doce inocência.

Que talvez assim nas flores
Disperso, solto nos ares,
Não soubesse o que são dores
Nem visse o que são pesares.
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Talvez que solto, disperso,
Errante, através dos mundos,
Eu não sentisse o meu verso
Chorando males profundos.

Talvez, criança risonha,
Que sem a humana impureza,
Pudesse, como quem sonha,
Cantar a tua beleza.

Só puros e só felizes
Podem cantar-te os carinhos;
Os vegetais e as raízes,
As aves dentro dos ninhos.

Todas as cousas serenas,
Colibris, pombos e rosas
Cantem-te a alma de açucenas
E madrugadas cheirosas.

Não quem visse entre muralhas
Onde a luta vã se encerra,
Nas mais estranhas batalhas
Por sete palmos de terra.

1889
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CASTELÃ

Bela e mais encantadora
Do que todas as belezas...
Graça leve de pastora
Que canta pelas devesas.

Enleios de passarinhos
E brilhos de primaveras,
Com magnetismos de vinho
No olhar azul de quimeras.

Feita de um jorro sadio
De auroras purpureadas...
Carne mais fresca que um rio
De frescas águas prateadas.

Tudo é frio e tudo é raso
Para dizer-te, a capricho,
Que és magnólia para um vaso,
Que és arcanjo para um nicho.

Entre as cheirosas espumas
Das tuas sedas e rendas
Esvoaçam, como entre brumas,
Baladas, canções e lendas.

És um mito da Alemanha
Vivendo em montanha alpestre,
No castelo da montanha,
Como ardente flor silvestre.

E tens as pomas à farta;
Polpudas, cheias de aromas...
És assim a loura Marta
Com abundância de pomas.
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E esse príncipe que te ama,
Cismando, trágico e grave,
Quando o luar se derrama
Cuida ouvir-te os vôos de ave.

Ele vive, airoso e belo,
Como se vive num sonho,
No seu nevoento castelo
Junto de um lago tristonho.

E através do pó flutuante
Do luar saudoso e vago
Julga que és a garça errante
Das águas verdes do lago.

1889
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SERENASERENASERENASERENASERENATTTTTA & OUTROS POEMAA & OUTROS POEMAA & OUTROS POEMAA & OUTROS POEMAA & OUTROS POEMASSSSS

A Ilma. Exma. Sra. D.M. A.P.C.

Esse teu corpo, divindade angélica
Onde a natura colocou beleza,
É um conjunto da mais sã pureza
Dele um perfume, de frescor desatas!

Cruz e Sousa

NUM BAILE

Estavas toda de azul,
Tão majestosa e elegante
Que senti naquele instante
Me pulsar o coração!
Cheio d’afeto, de júbilo
Cheio de amor, de ternura
Num momento de ventura
Enlouqueci de paixão!

Então sentei-me a teu lado
E contemplei teu semblante,
Tão belo, tão radiante,
Tão puro, casto e gentil!
Teus olhos eram luzentes,
A boca rubra e pequena,
A voz mui doce e serena
Qual d’ave em tarde de Abril!

Teu cabelo era aloirado
Tua cintura era breve
E na face mui de leve,
Transparecia o rubor!
Teu todo era um conjunto
De encantadora beleza
Que senti minh’alma presa
Aos elos de santo amor!...
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E a dança continuava
Com incessante delírio
Enquanto duro martírio
Ia minh’alma rasgar!
Num antro então d’incertezas
Entrou-me a frágil razão
E num mar de escuridão
A louca foi-se a boiar!...

Era por ti que eu sofria
A tempestade moral!
Para depois por meu mal
Suportar a ingratidão!
E sem saber se me amavas
Quis dizer-te o que sentia!...
Insensato! que não via?
Qu’estava a lutar em vão!

Não via, pois abrasado
Por tão ardente afeição,
Fui presa – dessa atração
Que tinhas sempre no olhar!
E amei-te tanto... mas tanto...
Que quis dizer-te com ânsia
– Oh! virgem dá-me constância!...
Que hei de sempre te amar!

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

Assim, assim, te consagro
O mais eloqüente amor!
Enquanto estalo – de dor
Tu vais folgando a sorrir!...
E se lembrares-te um dia
Do infeliz, desgraçado
Desculpa-o, que foi ousado...
Perdão te deve pedir!!...

(O Caixeiro, Desterro, 20 set., 1882,  p.3-4)



356  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

IGNOTA DEA
Ao prezado amigo Correia de Mello

L’amour est de toutes les passions la  p1us forte parce qu‘elle
attaque à la fois, la tête, le coeur et le corps.
(Voltaire)

Ela é um anjo de gentil beleza,
Uma das virgens divinais da terra,
O que su’alma de pudor encerra
Nem pode a lira sem tremer, cantar!...
Nos rubros lábios, cetinais, mimosos
Tem mil sorrisos d’ideais encantos
E os mais castos e sutis quebrantos
no brando olhar!...

Deus fez os mares e o céu e a terra,
Fez os mais astros de uma luz sidérea,
Que se livrando na mansão etérea
Despedem raios do maior fulgor!...
Criou as aves nos vergéis agrestes,
Tudo o que vemos neste globo infindo
Mas nada ainda tão gazil, tão lindo
como essa flor!...

A flux nos ombros delicados dela,
Caem-lhe negras, cetinosas tranças,
Onde se ocultam mil febris esp’ranças
Crenças felizes dum viver do Céu!...
E em seu peito que é de luz sacrário,
Algum mistério primoroso existe,
Bem como a lua que se mostra triste
por entre um véu!...
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Será, amigo, essa chama ardente
Chama sagrada que requeima e mata
O que às vezes no olhar retrata
Essa deidade que decanto aqui?!...
Serão amores?! por acaso ao menos
Quando acalenta do porvir seus sonhos
Puros, amenos, com fervor, risonhos
pensará em ti?!

Oh! sim!... de certo, pois te ama... e muito!...
E tu, perdido, desvairado – vagas
Por essas ledas, ignotas plagas
Pelas serenas regiões sem fim,
Quando um sorriso peregrino e santo,
Cheio de aroma, de pureza e graça
Dos lábios dela, levemente passa
sobre o carmim!...

É belo amar-se no calor dos anos!...
Sentir o peito referver de amores,
Sem ter ciência do que são as dores,
O negro pranto deste mundo atroz!...
Ama constante, fervoroso e crente,
Mergulha a alma nesse amor sublime,
Que o doce quadro do prazer dirime...
se afasta veloz!!...

O Caixeiro, Desterro, 10 mar., 1882,  p.4.
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[A ALMA DE JUVÊNCIO]

E a ti, que sentias como poeta, a quem talvez o gênio matou num
beijo de fogo, a quem Deus daria na existência a coroa mística dos
amores, a glória suas visões, as noites seus perfumes, as luas
suas lâmpadas de oiro! Boa noite!

(Álvares de Azevedo, Orações Fúnebres)

A alma de Juvêncio foi suspensa
Da tarde no arrebol... suavemente
Perdendo-se veloz, alistridente
Nos páramos azuis, na esfera imensa.

Após tardo viver em sombra densa
E sempre a burilar no crânio ardente,
Depôs o alvião, a pena ingente
O nobre lutador. Fatal sentença.

Enquanto o corpo seu na sepultura
Dos vermes jaz enfim, já carcomido,
Fartando-se de horror, de noite escura,

Sua alma, seu espírito, fundido
Dos gênios imortais na luz que apura,
Altivo há de passar soberbo, erguido.

Anuário Catarinense, p.61–62, 1955.
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ALVORADA DA INDÚSTRIA
Ao Engenheiro Sebastião Braga

Entreabre a natureza o místico pulmão,
Lembrando quem se ergue, aos tombos, dum letargo
E sente o latejar do rubro coração,
O músculo a distender, hercúleo, brônzeo, largo!

Uivando – o Trem de Ferro – estende a cauda enorme...
Enquanto nuns estranhos, íntimos vocábulos
Os passageiros gazis, nos bons conciliábulos
Orquestram pelo ar, em bando multiforme!...

Os seios tropicais se abalam da floresta
E a amena capital pressente, toda em festa,
Que apagam-se da treva as nódoas e os estigmas!...

Irrompe a exuberância audaz da natureza,
E as almas patriotas, ébrias de surpresa,
Decifram do porvir os rútilos enigmas!!...

Despertador, Desterro, 9 jan., 1884, n° 2163, p.2.
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ALMA DO PENSAMENTO
À morte de Victor Hugo

O cimo da montanha, a cúspide escabrosa,
galgando entre esplendor, robusta e vigorosa,

a alma do pensamento,
alarga as grandes asas
por sobre o mar de brasas,

que o sol faz explodir do rubro olhar sangrento.
Ou mesmo embevecida

nas pompas o calor da fértil natureza,
nas tardes tropicais, na olímpica surpresa

vibrante desta vida;
nos cálidos fuzis flamívomos que douram
os montes – nos trovões que ríspidos estouram,
da vasta criação nessa alma irradiante,
em toda essa grandeza aérea e triunfante,
cantar o luxo e gala e as virgens do Oriente,
a pérola, o topázio, a opala e a ametista
cujo brilhar aceso e vivo e intermitente
produz fenomenais relâmpagos na vista.

Cantar em doce canto, em cântico melífluo
o amor, a luz, o bem que os séculos investindo,

num ímpeto largífluo,
rebenta-lhe em cascata, a humanidade ungindo.
A alma do pensamento, essa alma admirável
que perde-se no caos supremo do Insondável,
deve rugir, voar e ser como a nevasca,

não ter um só desmaio
mas irromper, vibrar, vibrar bem como o raio

que tudo quebra e lasca,
do côncavo horizonte intérmino e cerúleo,
do largo ventre cheio, inteiramente farto

de gases combustíveis,
matérias explosíveis,

ruindo com fragor no pinheiral mais harto,
no tronco mais hercúleo,
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A alma do pensamento,
infrene como o vento,

deve emocionar-se aos risos de esperanças,
ao soluçar das mães, aos beijos das crianças,
à lúcida vanguarda imensa do trabalho,
saber amar a luz, saber usar do malho,
ser mãe do desgraçado e dar-lhe entre carinhos,
a força e o bem-estar – salubrizados vinhos,
em largas expansões de coisas que deslumbram,
assim como o que sai das trevas que o obumbram,
e pálido e abatido e presa da clorose,
vê músicas, vê sol – augusta apoteose...
Deve afinal rugir no estrondo da procela
e ter aquele som febril e clangoroso,
ardente e atroador e enorme e estriduloso
da trompa marcial – e ter também aquela
serena placidez e os brilhos das estrelas
conforme as vejo eu lá, como eu costumo vê-las,
nos páramos de além, na alegre incomensura,
por onde a inspiração translúcida fulgura!...

Quem não compreender
os filtros dessa luz pujante da Igualdade

que anima a cada ser,
que forma essa razão da grande humanidade;
quem não compreender os nadas fascinantes
que atiram para a glória os cérebros possantes,
e que erguem do vulgar o busto de Camões,
quem não compreender as mil rutilaçôes
dos céus, dos claros céus tão límpidos e nus,
os fluidos aurorais, narcóticos da luz;
quem não compreender dos pássaros, das aves
o coro florestal, as músicas suaves,
o meigo cintilar travesso de uns idílios,
o trêmulo fulgir nevrálgico de uns cílios;
quem não compreender sequer o que é virtude,
tudo o que vem do berço e rola no ataúde,
e tudo o que sentimos dentro do organismo,
a forte emanação sulfúrea de um abismo,
e tudo o que tem ar, centelhas, lumes flavos,
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os átomos viris e a força da matéria,
os mundos de vapor da abóbada sidérea
e tudo o que perfuma — as rosas, lírios, cravos

e tudo o que nos vibra
– o ser – fibra por fibra

e tudo o que vegeta e cresce e que se agita;
quem não compreender que o astro até palpita,
quem não compreender – herege do Ideal
que a flor, que a pedra vê, que tem artérias – sente toda
esta orquestração simpática e vital,
engana-se a si próprio, à própria carne mente,
porquanto a natureza é sempre exuberante,
nos mostra aberrações, prodígio a cada instante.

E tudo compreendia
o Cristo universal da poética harmonia.
E era assim valente, essa alma extraordinária,
gigântea, portentosa, ideal, tumultuária
do sol que desde os reis aos míseros dos lodos,
jorrava luz e seiva e forças para todos.
E tinha as explosões das pólvoras das minas,

as rubras gargalhadas,
as cóleras ferinas,

as grandes contorções da luta, ensangüentadas
os rábidos Vesúvios
fortes, apopléticos,
os férvidos dilúvios

dos sãos, descomunais e bons entusiasmos,
as doidas cabriolas,
saltos epiléticos,
a esplêndida loucura enorme dos palhaços,
o culto religioso e santo das esmolas,
a vasta compridão eterna dos espaços,

as coisas estupendas
que o Dante assinalou nas trágicas legendas;
a rútila doença artística, nervosa
dos gênios imortais;
e então, sobre isso tudo, a lágrima assombrosa
que afaga e que abençoa os próprios animais...
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Porque era como o mar em túrgido maranho,
essa alma onipotente
do cérebro vidente,

do velho colossal que já nasceu tamanho!

Despertador, Desterro, 3 jun., 1885, n° 2305, p.4.
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CANTIGA DA MISÉRIA

Que fundas trevas pesadas
por esta noite sombria...
que mágoa pelas estradas,

Virgem Maria!

Que tristes coisas soturnas,
que noite, igual ao meu dia,
que atroz lamento nas furnas,

Virgem Maria!

Que longas ansiedades
e que profunda agonia,
que amarguradas saudades,

Virgem Maria!

Que sonhos, que pesadelos
de tumba sinistra e fria,
que suor nos meus cabelos,

Virgem Maria!

Que angustiosa e comprida
a luta que me asfixia,
que negra vida sem vida,

Virgem Maria!

Cirrus e Nimbus
Regeneração, Desterro, 16 jul., 1885, n° 151, p.2.
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O QUE É O INFERNO

Sentir as ilusões, puras e belas,
inteiramente mortais e perdidas,
como um milhão simpático de vidas
iluminadas, doces todas elas;

Sentir murchar, como as gentis capelas
da virgindade as crenças tão floridas,
mandando o olhar às tristes avenidas
de uma existência rica de procelas;

Erguer do chão, às vezes, a migalha
de algum consolo envolto na mortalha
de uma ironia, de um sarcasmo eterno!

Entrar em vida num sepulcro mudo,
sem um lar, sem amor, sem luz, sem tudo,
só isso e nada mais é que é inferno.

Manhã, Desterro, 28 mar., 1886, n° 1, p.3.
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ASAS DE OURO

Oh! vinte anos enfim! – Chegas-te ao cume
Da glória e mais do amor – desses carinhos
Que a alma recebe no frescor dos ninhos
Nos roseirais abertos em perfume.

Deus te estrele de sonhos em cardume
Essa cabeça doce como arminhos
E te gorjeiem muitos passarinhos
Dos teus olhos leais no vivo lume.

Bom dia, jovem rei! Noivo aloirado
Da primavera que auroresce o prado
Noivo da mocidade e da alegria.

Uma chuva de trêmulos canários
Flavos, trinantes, vindos de céus vários
Vá ao teu quarto gorjear: Bom dia!

Regeneração, Desterro, 30 out., 1887.

FLORES DE MAIO
Ao Sr. Luís Carlos de Saldanha

(Pelos seus anos)

Em Maio, que é mês de flores,
é até bem natural
que do lar entre os amores
esteja em festa um natal.

E que quem não possui rosas
nem lírios na ocasião
mande as flores carinhosas
que brotam do coração!

(Cartão, assinado por Cruz e Sousa, datado: “Maio, manhã
de 27, 1890).
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FLOR ESPIRITUAL

És um velho, bem sei! Mas entretanto
dentro de ti há muita mocidade...
Há músicas sutis, a suavidade
dum cristalino e sonoroso canto.

Banha-te embora em pérolas o pranto
a face iluminada de bondade,
sempre um clarão de límpida saudade
do teu passado lembrará o encanto.

Mas que chores, enfim, eternamente...
Sempre em tu’alma generosa e ardente
hão de sorrir cândidas lembranças

De que foste na estrada do futuro,
o guia, o mestre glorioso e puro,
o divino santelmo das crianças!

Gazeta do Sul, Desterro, 17 jun., 1890.

À GIULIETTA DIONESI
(Ofertando-lhe rosas)

Para a tua alma delicada e doce
eu estas rosas delicadas trouxe.

Trouxe-te rosas, divinal criança,
para te perfumarem d’esperança.

Rosas que são toda a minh’alma acesa,
no teu mavioso violino presa.

Rosas com que eu te aplaudo os grandes rastros,
porque não tenho pássaros nem astros.

Jornal do Comércio, Desterro, 16 out., 1890, p.2.
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WILLIS
Luminosa visão feita de gases,
Papoula real tecida de neblinas
leves, etéreas, vaporosas, finas,
com ativos aromas de lilases.

Lírico adorno ideal das minhas frases,
nuvem das madrugadas purpurinas,
Willis juncal de mãos alabastrinas,
de flexuosas correções vivazes.

Floresces no meu Sonho como o trigo,
o trigo de ouro sob o sol floresce
e és a Religião que eu amo e sigo...

O Missal dos Missais, que resplandece,
a muçulmana igreja que eu bendigo
e onde murmuro a pecadora prece!

Revista Ilustrada (Rio de Janeiro), no 632 p.6, out., 1891.
Versão de “Foederis Arca” publicado em Broquéis:
(Willis segundo uma lenda da Boêmia, Tchecoslováquia, é o
nome dado às moças condenadas a sair todas as noites de
seus túmulos e dançar até o amanhecer. Cf.: PETIT
LAROUSSE. Claude Augé (Dir.). Paris: Librairie Larousse,

1910, p.1652).
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LÁGRIMAS

Lágrimas, tu? mulher encantadora!
Não te bastava então essa pobreza,
Era mister pagar à Natureza
O tributo da dor esmagadora?

Era preciso à luta vencedora
Dar um quinhão de sangue de pureza,
Cristalizada em lágrimas na acesa
Voragem de uma vida aterradora?

Sim! Todos nós andamos por calvários,
Deixando às lamas, castos relicários,
Entre as brumas chorosas do desgosto.

Chora! e que eu beba, humílimo, de rastros,
As lágrimas que choras como uns astros,
Como estrelas no céu desse teu rosto.

Santa Catarina Magazine. Rio de Janeiro, lo nov., 1895.
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SERENATA

É luar! Chega à janela,
Vai alta a Lua erradia,
Alta e branca a Lua bela

E fria...
Ó monja de áureo convento
Surgindo no peristilo,
À tona do firmamento

Tranqüilo...
Dentre as celas aparece
Nas tuas vestes talares,
Vem ver dos fluidos luares

A prece...
Essa láctea claridade
Da noite profunda e vasta,
Mais casta que a Castidade,

Mais casta...
Entre os trêmulos nevoeiros
E os magnetismos da Lua,
Ofélia à flor dos salgueiros

Flutua!
O luar por tudo transborda
E tudo alaga e prateia...
Bandolins gemem na corda,

Sereia!
Na corda feita dos fios
Das estrelas palpitantes,
Dos raios, dos amavios

Radiantes!
Ondulam Silfos e Amores
Rendas, sedas e vidrilhos
De imaculados alvores

E brilhos!
Do fundo dos claustros raia,
Hóstia de ouro, monja doente!
Envolva-te essa cambraia

Fulgurante!
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Que a Ceres de alta seara
De uma auréola te circunde,
E na luz ideal e clara

Te inunde...
Que a Lua é loura entre as louras,
Virginal entre as mulheres
E das etéreas lavouras

A Ceres!
Trilha os límpidos caminhos,
As celeiras luminosas,
De veludosos arminhos,

E rosas!
A todos abre da altura,
A Bíblia dos vagos ritos,
Da Quimera e da Ternura

Dos Mitos...
Vem, ó monja, entre as neblinas
Dos lírios, das açucenas,
Das volatas peregrinas,

Serenas!
Como o luar do Sonho alaga,
Vem vogar do Sonho agora,
Na doce, na branda vaga

Sonora...
Nua e soltos os cabelos,
Monja branca dos Mistérios,
Ressurge através dos gelos

Sidéreos.
Teu corpo ebúrneo e perfeito,
De beleza intemerata,
Tem no luar um níveo leito

De prata...
É luar! Chega à janela,
Vai alta a Lua erradia,
Alta e branca a Lua bela

E fria...

Novidades, 25 mar., 1906, p.1.
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JULIETJULIETJULIETJULIETJULIETA DOS SANTA DOS SANTA DOS SANTA DOS SANTA DOS SANTOSOSOSOSOS

A IDÉIA AO INFINITO
A distinta e laureada atrizinha Julieta dos Santos

“... A asna de teu nome,

a inveja não consome, o tempo não destrói!...”

(Dr. Symphronio)

Era uma coluna de artistas!...
Ao lado Tasso

Medindo as múltiplas conquistas
Co’as amplidões do espaço!...

Seguia-se João Caetano
Embuçado da glória no divinal arcano!...

Depois Joaquim Augusto
Altivo, sobranceiro, erguido o nobre busto.

Depois Rachei, Favart,
Fargueil, a espadanar

Nas crispações homéricas da arte,
Constelações azuis por toda a parte!
E em suave ondulação os astros

Vão de rastros
Roubar mais luz às rúbidas auroras!...

Quais precursoras
Do mais ingente e mago dos assombros,
Do orbe imenso nos calcáreos ombros,
Rola um dilúvio, um grande mar de estrelas
Que lançam chispas cambiantes, belas!...
Há um estranho amalgamar de cousas
Como os segredos funerais das lousas

Ou o rebentar de artérias
– Ou o esgarçar de brumas,
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Negras, cinérias
– Ou o referver de espumas,

Nas longas praias
Alvinitentes, mádidas, sem raias.

Do brônzeo espaço,
Das fibras d’aço

Como que desloca-se um pedaço
Que vai ruir com trépido sarcasmo
Nas obumbradas regiões do pasmo...

– O Invisível
Geme uma música, lânguida, saudosa,

Que vai sumir-se na entranha silenciosa
Do impassível!
– O Imutável
– O Insondável

Lá vão cair no seio do incriado.
E o bosque irado

A soletrar uns cânticos titânios
Lança nos crânios

Aluvião de duras epopéias
Tétricas idéias!...

E o pensamento embrenha-se nos mares
E vê colares

De níveas pérolas, límpidas, nitentes
E vê luzentes

Conchas e búzios e corais, – ondinas
Que peregrinas

Aspásias são de lúcida beleza,
De moles formas, desnudadas, brancas

Sendo a primesa
Dessas paragens hiemais e francas!...

– Ou quais Phrynés
A quem aos pés

O mundo em ânsias, reverente adora
E chora e chora!!...

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

Mas a idéia o pensamento insano
As asas bate em busca de outro arcano,
E o manto rasga do horizonte eterno
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Vai ao superno
Ao Criador, ao Menestrel dos mundos!
E n’uns arroubos, rábidos, profundos

Em luta infinda
– Oh! quer ainda

Quer escalar o templo do impossível,
Bem como um raio abrasador, terrível!...
Quer se fartar de maravilhas loucas,
Quer ver as bocas
Dos colossais Antheus da eternidade!...
Quer se fartar de luz e divindade

E de saber,
Depois jazer

Nas invisíveis dobras do insondável,
Bem como um verme, mísero, imprestável!...

– Ou quer ousado
Descortinar os crimes do passado
E apalpar as gerações dos Gracos

Dos Espartanos
E dos Troianos
E dos Romanos,
Dos Sarracenos
E dos Helenos,

E esbarrar nesse montão de ossos
Por esses fossos

Tredos, medonhos, sepulcrais e frios
Onde sombrios

Andam espíritos de pavor, errantes
E vacilantes

Como a luzinha das argênteas lampas,
Lentos e lentos através das campas!...

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

Mas a idéia, o pensamento audaz
Quer ainda mais!...

Quer do ribombo do trovão pujante
Já n’um esforço adamastório, tredo

Embora a medo,
– O atroz segredo

Com que ele faz a terra palpitante!...
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E quer dos ventos
Dos elementos

Quer do mistério a solução! – Nas trevas
Hórridas, sevas,
A gargalhada

Ríspida, negra irônica, pesada,
Estruge enfim, da morte legendária,

E a idéia vária
Ainda n’isso ousando penetrar,

Tenta sondar!...
E em vão, em vão

A mergulhar-se em tanta confusão
Não mais compreende
– O que saber pretende!...
Assim, oh! gênio,

Na ofuscadora auréola do proscênio
Não sei se és astro, se és Esfinge ou mito,

Se do infinito
Possuis o encanto, os esplendores grandes,

Ou se dos Andes
Águia tu és, ou és condor divino,
– Ou és cometa de cuja cauda enorme

É multiforme
Só lágrimas de prata
Ou mesmo se desata

Um vagalhão de palmas, diamantino!!...
Minh’alma oscila e até na fronte sinto

Medonho labirinto,
Estúpida babel,
E vou cair, revel

No pélago sem fim dos nadas materiais!...
E como os racionais

Eu fico a ruminar ainda umas idéias
De erguer-te, ó novo Talma

Um trono singular, mas feito de – Odisséias,
De brancas alvoradas,
Olímpicas, nevadas,

Dos êxtases magnéticos, nervosos de minh’alma!
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[AO ESTRÍDULO]
– Os Trópicos pulando as palmas batem...
Em pé nas ondas – O Equador dá vivas!...

Ao estrídulo solene dos bravos! das platéias,
Prossegues altaneira, oh! ídolo da arte!...
– O sol pára o curso p’ra bem de admirar-te
– O sol, o grande sol, o misto das idéias.

A velha natureza escreve-te odisséias...
A estrela, a nívea concha, o arbusto... em toda a parte
Retumba a doce orquestra que ousa proclamar-te
Assombro do ideal, em duplas melopéias!

Perpassam vagos sons na harpa do mistério
Lá, quando no proscênio te ergues imperando
– Oh! Íbis magistral do mundo azul — sidério!

Então da imensidade, audaz vem reboando
De palmas o tufão veloz, febril, aéreo
Que cai dentro das almas e as vai arrebatando!...

29 de dezembro de 1882.

[DIZEM QUE A ARTE]
Dizem que a arte é a clâmide de idéia,
A peregrina irradiação celeste,
E disso a prova singular já deste
Sorvendo dela a divinal sabéia!...

Da “Georgeta” na feliz estréia,
Asseverar-nos ainda mais vieste
Que és um gênio, que te vás de preste
Tornando o assombro de qualquer platéia!...

Sinto uns transportes fervorosos, ledos
Quando nas cenas de sutis enredos
Fulgem-te os olhos co’a expressão dos astros!...

E as turbas mudas, impassíveis, calmas
Sentem mil mundos lhes crescer nas almas...
Vão-te seguindo os luminosos rastros!...

5 de janeiro de 1883.
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[UM DIA]
Um dia Guttemberg co’a alma aos céus suspensa,
Pegou do escopro ingente e pôs-se a trabalhar!
E fez do velho mundo um rútilo alcançar
Ao mágico clangor de sua idéia imensa!

Rolou por todo o globo a luz da sacra imprensa!
Ruiu o despotismo no pó, a esbravejar...
Uniram-se num laço, o céu, a terra, o mar...
Rasgou-se o manto atroz da horrível treva densa!...

Ergueram-se mil povos ao som das melopéias,
Das grandes cavatinas olímpicas da arte!
Raiou o novo sol das fúlgidas idéias!...

Porém, quem lança luz maior por toda a parte
És tu, sublime atriz, ó misto de epopéias
Que sabes no tablado subir, endeusar-te!...

29 de dezembro de 1882.

[É DELICADA]
É delicada, suave, vaporosa,
A grande atriz, a singular feitura...
É linda e alva como a neve pura,
Débil, franzina, divinal, nervosa!...

E dentre os lábios setinais, de rosa
Libram-se pérolas de nitente alvura...
E doce aroma de sutil frescura
Sai-lhe da leve compleição mimosa!...

Quando aparece no febril proscênio
Bem como os mitos do passado, ingentes,
Bem como um astro majestoso, helênio...

Sente-se n’alma as atrações potentes
Que só se operam ao fulgor do gênio,
Às rubras chispas ideais, ferventes!...

29 de dezembro de 1882.
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[IMAGINAI]
Imaginai um misto de alvoradas
Assim com uns vagos longes de falena,
Ou mesmo uns quês suaves de açucena
C’os magos prantos bons das madrugadas!...

Imaginai mil cousas encantadas...
O tímido dulçor da tarde amena,
As esquisitas graças de uma Helena,
As vaporosas noites estreladas...

Que encontrareis então em Julieta
O tipo são, fiel da Georgeta
Nos dois brilhantes, primorosos atos!...

E sentireis um fluido magnético
Trêmulo, nervoso, mórbido, patético,
Bem como a voz dos langues psicattos!...

4 de janeiro de 1883.

[PARECE QUE]
Parece que nasceste, oh! pálida divina,
Para seres o farol, a luz das puras almas!...
Parece que ao estridor, ao frêmito das palmas
Exalças-te feliz à plaga cristalina!...

Parece que se partem, angélica Bambina,
Às campas glaciais dos Tassos e dos Talmas,
Lá quando no tablado as turbas sempre calmas
Transmutas em vulcão, em raio que fulmina!...

E quando majestosa, em lance sublimado
Dardejas do olhar, olímpico, sagrado
Mil chispas ideais, titânicas, ardentes!...

Então sente-se n’alma o trêmulo nervoso
Que deve ter o mar, fantástico, espumoso
Nos grossos vagalhões, indômitos, frementes!!...

3 de janeiro de 1883.
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[QUANDO APARECES]
Quando apareces, fica-se impassível
E mudo e quedo, trêmulo, gelado!...
Quer-se ficar com atenção, calado,
Quer-se falar sem mesmo ser possível!...

Anda-se co’a alma num estado horrível
O coração completamente ervado!...
Quer-se dar palmas, mas sem ser notado,
Quer-se gritar, numa explosão temível!...

Sobe-se e desce-se ao país das fadas,
Vaga-se co’as nuvens das mansões douradas
Sob um esforço colossal, titânico!...

E as idéias galopando voam...
Então lá dentro sem parar, ressoam
As indomáveis convulsões do crânio!!...

29 de dezembro de 1882.

[LÁGRIMAS DA AURORA]
Lágrimas da aurora, poemas cristalinos
Que rebentais das dobras do mistério!
Aves azuis do manto auri-sidério...
Raios de luz, fantásticos, divinos!...

Astros diáfanos, brandos, opalinos,
Brancas cecéns do Paraíso etéreo,
Canto da tarde, límpido, aéreo,
Harpa ideal, dos encantados hinos!...

Brisas suaves, virações amenas,
Lírios do vale, roseirais do lago,
Bandos errantes de sutis falenas!...

Vinde do arcano num potente afago
Louvar o Gênio das mansões serenas,
Esse Prodígio singular e mago!!...

6 de janeiro de 1883.
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JULIETA DOS SANTOS
Tu passas rutilante em toda a parte

Oh! sol de nossa pátria, oh! sol da arte!...

(Virgílio Várzea)

Quando eu te vi pela primeira vez no palco
Avassalando as almas,
Num referver de palmas,

Cheia de vida e cândido lirismo!
Senti na mente uns divinais tremores...

E louco e louco,
A pouco e pouco

Vi rebentar o interno cataclismo!...

Mil pensamentos galoparam, céleres
Por minha fronte
E do horizonte

Quis arrancar os astros diamantinos,
Para arrojá-los a teus pés mimosos

E arrebatado,
Fanatizado

Por entre um mar de cintilantes hinos!...

Esse teu busto, a genial cabeça
Tão bem talhada
E burilada

Com o escopro límpido da arte,
Tem umas puras fulgurações suaves

E a tu’alma
Ardente ou calma

Os corações arrasta por toda a parte!...

A encarnação tu és das maravilhas,
A doce aurora,
Branda e sonora

Das teatrais e lúcidas idéias!...
Tens no olhar o filtro que arrebata

E és profética
E magnética,

Possuis na voz o som das melopéias!...
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És a escolhida para as grandes lutas
Esplendorosas
E majestosas!...

E sobre os débeis, delicados ombros,
Bem como Homero a sua lira d’ouro,

Resplandecente,
Trazes pendente

O Infinito enorme assombros!...

Quando apareces tudo ri e chora,
Se endeusa, agita,
Como que palpita

Numa explosão de férvidos louvores!...
E o potentado mais febril da terra

Gagueja um bravo,
E faz-se escravo

O mais severo e nobre dos senhores!...

A Dejaset, uma Favart, Rachel,
O João Caetano
Como um arcano

Imperscrutável, hórrido, terrível!...
Quebram as louças sepulcrais e frias

E te louvando
Vão recuando...

Dizem que é sonho, é mito, é impossível!

Oh! tu nasceste para suplantar, JULIETA
Os grandes mundos,
Os mais profundos

Dess’arte bela, magistral, divina!...
E esse olhar tão expressivo e terno

Já eletriza
E cauteriza...

É como um raio que a corações fulmina!...
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Que sol é este, vão bradando os pólos,
Tão sobranceiro,
Que o brasileiro

O vasto império confundindo está?!...
Venham teólogos, venham sábios... todos

Venham troianos,
Venham germanos,

Venham os vultos da Caldéia, lá!...

Oh! resolvei o mais atroz problema,
Fundo mistério,
Alto, sidério

Do gênio altivo na criança, ali!...
Vamos, natura, rasga o véu dos medos,

Dizei ó mares,
Falai luares,

Sombras dos bosques, respondei-me aqui!...

Astros da noite, tempestades, ventos,
Erguei as vozes,
Falai velozes

Num som estranho, num clangor audaz!...
E respondei-me e explicai ao orbe

Se essa menina,
Que nos fascina,

É um fenômeno ou outro tanto mais!...

Tudo emudece na natura imensa
E desde os Andes,
Dos cedros grandes

Ao verme, à pedra, às amplidões do mar!...
Tudo se oculta na invisível raia

No espaço a bruma,
No mar a espuma

Vão-se esgarçando também, a se ocultar!...
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Tudo emudece na natura imensa
Quando na cena
Surges serena

Como a visão das noites infantis!
Dos olhos vivos dos que são teus adeptos

Bem como prata
Eis se desata

A aluvião de lágrimas febris!...

É que tu tens esse poder superno,
Real, sublime
Que até ao crime

Faz arrastar o mísero mortal!
É que tu és a embrionária horrível,

Mística, ingente
Que de repente

Fazes de um ser estúpido animal!...

Tudo emudece na natura imensa
Desde nos campos
Os pirilampos

Até as grimpas colossais do céu!...
Tudo emudece e até eu, JULIETA,

Já delirante
Vou vacilante

Cair-te aos pés como um servil, um réu!!...
28 de dezembro de 1882.





BroquéisBroquéisBroquéisBroquéisBroquéis

Seigneur, mon Dieu! Acordez-moi la
grace de produire quelques beaux vers qui

me prouvent à moi-mème que je ne suis
pas le dernier des hommes, que je ne suis

pas inferieur à ceux que je méprise.
Beaudelaire
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ANTÍFONA

O Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas!...
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...
Incensos dos turíbulos das aras...

Formas do Amor, constelarmente puras,
De Virgens e de Santas vaporosas...
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolências de lírios e de rosas...

Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Requiem do Sol que a Dor da Luz resume...

Visões, salmos e cânticos serenos,
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes...
Dormências de volúpicos venenos
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes...

Infinitos espíritos dispersos,
Inefáveis, edênicos, aéreos,
Fecundai o Mistério destes versos
Com a chama ideal de todos os mistérios.

Do Sonho as mais azuis diafaneidades
Que fuljam, que na Estrofe se levantem
E as emoções, todas as castidades
Da alma do Verso, pelos versos cantem.

Que o pólen de ouro dos mais finos astros
Fecunde e inflame a rima clara e ardente...
Que brilhe a correção dos alabastros
Sonoramente, luminosamente.
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Forças originais, essência, graça
De carnes de mulher, delicadezas...
Todo esse eflúvio que por ondas passa
Do Éter nas róseas e áureas correntezas...

Cristais diluídos de clarões alacres,
Desejos, vibrações, ânsias, alentos,
Fulvas vitórias, triunfamentos acres,
Os mais estranhos estremecimentos...

Flores negras do tédio e flores vagas
De amores vãos, tantálicos, doentios...
Fundas vermelhidões de velhas chagas
Em sangue, abertas, escorrendo em rios...

Tudo! vivo e nervoso e quente e forte,
Nos turbilhões quiméricos do Sonho,
Passe, cantando, ante o perfil medonho
E o tropel cabalístico da Morte...
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SIDERAÇÕES

Para as Estrelas de cristais gelados
As ânsias e os desejos vão subindo,
Galgando azuis e siderais noivados
De nuvens brancas a amplidão vestindo...

Num cortejo de cânticos alados
Os arcanjos, as cítaras ferindo,
Passam, das vestes nos troféus prateados,
As asas de ouro finamente abrindo...

Dos etéreos turíbulos de neve
Claro incenso aromal, límpido e leve,
Ondas nevoentas de Visões levanta...

E as ânsias e os desejos infinitos
Vão com os arcanjos formulando ritos
Da Eternidade que nos Astros canta...

LÉSBIA

Cróton selvagem, tinhorão lascivo,
Planta mortal, carnívora, sangrenta,
Da tua carne báquica rebenta
A vermelha explosão de um sangue vivo.

Nesse lábio mordente e convulsivo,
Ri, ri risadas de expressão violenta
O Amor, trágico e triste, e passa, lenta,
A morte, o espasmo gélido, aflitivo...

Lésbia nervosa, fascinante e doente,
Cruel e demoníaca serpente
Das flamejantes atrações do gozo.

Dos teus seios acídulos, amargos,
Fluem capros aromas e os letargos,
Os ópios de um luar tuberculoso...
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MÚMIA

Múmia de sangue e lama e terra e treva,
Podridão feita deusa de granito,
Que surges dos mistérios do Infinito
Amamentada na lascívia de Eva.

Tua boca voraz se farta e ceva
Na carne e espalhas o terror maldito,
O grito humano, o doloroso grito
Que um vento estranho para os limbos leva.

Báratros, criptas, dédalos atrozes
Escancaram-se aos tétricos, ferozes
Uivos tremendos com luxúria e cio...

Ris a punhais de frígidos sarcasmos
E deve dar congélidos espasmos
O teu beijo de pedra horrendo e frio!...

EM SONHOS...

Nos Santos óleos do luar, floria
Teu corpo ideal, com o resplendor da Helade...
E em toda a etérea, branda claridade
Como que erravam fluidos de harmonia...

As Águias imortais da Fantasia
Deram-te as asas e a serenidade
Para galgar, subir à Imensidade
Onde o clarão de tantos sóis radia.

Do espaço pelos límpidos velinos
Os Astros vieram claros, cristalinos,
Com chamas, vibrações, do alto, cantando...

Dos santos óleos do luar envolto
Teu corpo era o Astro nas esferas solto,
Mais Sóis e mais Estrelas fecundando!
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LUBRICIDADE

Quisera ser a serpe venenosa
Que dá-te medo e dá-te pesadelos
Para envolver-me, ó Flor maravilhosa,
Nos flavos turbilhões dos teus cabelos.

Quisera ser a serpe veludosa
Para, enroscada em múltiplos novelos,
Saltar-te aos seios de fluidez cheirosa
E babujá-los e depois mordê-los...

Talvez que o sangue impuro e flamejante
Do teu lânguido corpo de bacante,
Da langue ondulação de águas do Reno

Estranhamente se purificasse...
Pois que um veneno de áspide vorace
Deve ser morto com igual veneno...

MONJA

Ó Lua, Lua triste, amargurada,
Fantasma de brancuras vaporosas,
A tua nívea luz ciliciada
Faz murchecer e congelar as rosas.

Nas flóridas searas ondulosas,
Cuja folhagem brilha fosforeada,
Passam sombras angélicas, nivosas,
Lua, Monja da cela constelada.

Filtros dormentes dão aos lagos quietos,
Ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos,
Que vão pelo ar, noctâmbulos, pairando...

Então, ó Monja branca dos espaços,
Parece que abres para mim os braços,
Fria, de joelhos, trêmula, rezando...
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CRISTO DE BRONZE

Ó Cristos de ouro, de marfim, de prata,
Cristos ideais, serenos, luminosos,
Ensangüentados Cristos dolorosos
Cuja cabeça a Dor e a Luz retrata.

Ó Cristos de altivez intemerata,
Ó Cristos de metais estrepitosos
Que gritam como os tigres venenosos
Do desejo carnal que enerva e mata.

Cristos de pedra, de madeira e barro...
Ó Cristo humano, estético, bizarro,
Amortalhado nas fatais injúrias...

Na rija cruz aspérrima pregado
Canta o Cristo de bronze do Pecado,
Ri o Cristo de bronze das luxúrias!...

CLAMANDO...

Bárbaros vãos, dementes e terríveis
Bonzos tremendos de ferrenho aspeto,
Ah! deste ser todo o clarão secreto
Jamais pôde inflamar-vos, Impassíveis!

Tantas guerras bizarras e incoercíveis
No tempo e tanto, tanto imenso afeto,
São para vós menos que um verme e inseto
Na corrente vital pouco sensíveis.

No entanto nessas guerras mais bizarras
De sol, clarins e rútilas fanfarras,
Nessas radiantes e profundas guerras...

As minhas carnes se dilaceraram
E vão, das Ilusões que flamejaram,
Com o próprio sangue fecundando as terras...
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BRAÇOS

Braços nervosos, brancas opulências,
Brumais brancuras, fúlgidas brancuras,
Alvuras castas, virginais alvuras,
Lactescências das raras lactescências.

As fascinantes, mórbidas dormências
Dos teus abraços de letais flexuras,
Produzem sensações de agres torturas,
Dos desejos as mornas florescências.

Braços nervosos, tentadoras serpes
Que prendem, tetanizam como os herpes,
Dos delírios na trêmula coorte...

Pompa de carnes tépidas e flóreas,
Braços de estranhas correções marmóreas,
Abertos para o Amor e para a Morte!
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REGINA CŒLI

Ó Virgem branca, Estrela dos altares,
Ó Rosa pulcra dos Rosais polares!

Branca, do alvor das âmbulas sagradas
E das níveas camélias regeladas.

Das brancuras da seda sem desmaios
E da lua de linho em nimbo e raios.

Regina Cœli das sidéreas flores,
Hóstia da Extrema-Unção de tantas dores.

Ave de prata e azul, Ave dos astros...
Santelmo aceso, a cintilar nos mastros...

Gôndola etérea de onde o Sonho emerge...
Água Lustral que o meu Pecado asperge.

Bandolim do luar, Campo de giesta,
Igreja matinal gorjeando em festa.

Aroma, Cor e Som das Ladainhas
De Maio e Vinha verde dentre as vinhas,

Dá-me, através de cânticos, de rezas,
O Bem, que almas acerbas torna ilesas.

O Vinho d’ouro, ideal, que purifica
das seivas juvenis a força rica.

Ah! faz surgir, que brote e que floresça
A Vinha d’ouro e o vinho resplandeça.

Pela Graça imortal dos teus Reinados
Que a Vinha os frutos desabroche iriados.
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Que frutos, flores essa Vinha brote
Do céu sob o estrelado chamalote.

Que a luxúria poreje de áureos cachos
E eu um vinho de sol beba aos riachos.

Virgem, Regina, Eucaristia, Cœli,
Vinho é o clarão que ao teu Amor impele.

Que desabrocha ensangüentadas rosas
Dentro das naturezas luminosas.

Ó Regina do Mar! Cœli! Regina!
Ó Lâmpada das naves do Infinito!
Todo o Mistério azul desta Surdina
Vem d’estranhos Missais de um novo Rito!...

SONHO BRANCO

De linho e rosas brancas vais vestido,
Sonho virgem que cantas no meu peito!...
És do Luar o claro deus eleito,
Das estrelas puríssimas nascido.

Por caminho aromal, enflorescido,
Alvo, sereno, límpido, direito,
Segues, radiante, no esplendor perfeito,
No perfeito esplendor indefinido...

As aves sonorizam-te o caminho...
E as vestes frescas, do mais puro linho
E as rosas brancas dão-te um ar nevado...

No entanto, ó Sonho branco de quermesse!
Nessa alegria em que tu vais, parece
Que vais infantilmente amortalhado!
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CANÇÃO DA FORMOSURA

Vinho de sol ideal canta e cintila
Nos teus olhos, cintila e aos lábios desce,
Desce à boca cheirosa e a empurpurece,
Cintila e canta após dentre a pupila.

Sobe, cantando, à limpidez tranqüila
Da tu’alma estrelada e resplandece,
Canta de novo e na doirada messe
Do teu amor, se perpetua e trila...

Canta e te alaga e se derrama e alaga...
Num rio de ouro, iriante, se propaga
Na tua carne alabastrina e pura.

Cintila e canta, na canção das cores,
Na harmonia dos astros sonhadores,
A Canção imortal da Formosura!

TORRE DE OURO

Desta torre desfraldam-se altaneiras,
Por sóis de céus imensos broqueladas,
Bandeiras reais, do azul das madrugadas
E do íris flamejante das poncheiras.

As torres de outras regiões primeiras
No Amor, nas Glórias vãs arrebatadas,
Não elevam mais alto, desfraldadas,
Bravas, triunfantes, imortais bandeiras.

São pavilhões das hostes fugitivas,
Das guerras acres, sanguinárias, vivas,
Da luta que os Espíritos ufana.

Estandartes heróicos, palpitantes,
Vendo em marcha passar aniquilantes
As torvas catapultas do Nirvana!
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CARNAL E MÍSTICO

Pelas regiões tenuíssimas da bruma
Vagam as Virgens e as Estrelas raras...
Como que o leve aroma das searas
Todo o horizonte em derredor perfuma.

Numa evaporação de branca espuma
Vão diluindo as perspectivas claras...
Com brilhos crus e fúlgidos de tiaras
As Estrelas apagam-se uma a uma.

E então, na treva, em místicas dormências,
Desfila, com sidéreas lactescências,
Das Virgens o sonâmbulo cortejo...

Ó Formas vagas, nebulosidades!
Essência das eternas virgindades!
Ó intensas quimeras do Desejo...

A DOR

Torva Babel das lágrimas, dos gritos,
Dos soluços, dos ais, dos longos brados,
A Dor galgou os mundos ignorados,
Os mais remotos, vagos infinitos.

Lembrando as religiões, lembrando os ritos,
Avassalara os povos condenados,
Pela treva, no horror, desesperados,
Na convulsão de Tântalos aflitos.

Por buzinas e trompas assoprando
As gerações vão todas proclamando
A grande Dor aos frígidos espaços...

E assim parecem, pelos tempos mudos,
Raças de Prometeus titânios, rudos,
Brutos e colossais, torcendo os braços!
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ENCARNAÇÃO

Carnais, sejam carnais tantos desejos,
Carnais, sejam carnais tantos anseios,
Palpitações e frêmitos e enleios,
Das harpas da emoção tantos arpejos...

Sonhos, que vão, por trêmulos adejos,
À noite, ao luar, intumescer os seios
Lácteos, de finos e azulados veios
De virgindade, de pudor, de pejos...

Sejam carnais todos os sonhos brumos
De estranhos, vagos, estrelados rumos
Onde as Visões do amor dormem geladas...

Sonhos, palpitações, desejos e ânsias
Formem, com claridades e fragrâncias,
A encarnação das lívidas Amadas!

SONHADOR

Por sóis, por belos sóis alvissareiros,
Nos troféus do teu Sonho irás cantando,
As púrpuras romanas arrastando,
Engrinaldado de imortais loureiros.

Nobre guerreiro audaz entre os guerreiros,
Das Idéias as lanças sopesando,
Verás, a pouco e pouco, desfilando
Todos os teus desejos condoreiros...

Imaculado, sobre o lodo imundo,
Há de subir, com as vivas castidades,
Das tuas glórias o clarão profundo.

Há de subir, além de eternidades,
Diante do torvo crocitar do mundo,
Para o branco Sacrário das Saudades!
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NOIVA DA AGONIA

Trêmula e só, de um túmulo surgindo,
Aparição dos ermos desolados,
Trazes na face os frios tons magoados
De quem anda por túmulos dormindo...

A alta cabeça no esplendor, cingindo
Cabelos de reflexos irisados,
Por entre auréolas de clarões prateados,
Lembras o aspecto de um luar diluindo...

Não és, no entanto, a torva Morte horrenda,
Atra, sinistra, gélida, tremenda,
Que as avalanches da Ilusão governa...

Mas ah! és da Agonia a Noiva triste
Que os longos braços lívidos abriste
Para abraçar-me para a Vida eterna!

LUA

Clâmides frescas, de brancuras frias,
Finíssimas dalmáticas de neve
Vestem as longas árvores sombrias,
Surgindo a Lua nebulosa e leve...

Névoas e névoas frígidas ondulam...
Alagam lácteos e fulgentes rios
Que na enluarada refração tremulam
Dentre fosforescências, calafrios...

E ondulam névoas, cetinosas rendas
De virginais, de prônubas alvuras...
Vagam baladas e visões e lendas
No flórido noivado das Alturas...

E fria, fluente, frouxa claridade
Flutua como as brumas de um letargo...
E erra no espaço, em toda a imensidade,
Um sonho doente, cilicioso, amargo...



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  399

Da vastidão dos páramos serenos,
Das siderais abóbadas cerúleas
Cai a luz em antífonas, em trenos,
Em misticismos, orações e dúlias...

E entre os marfins e as pratas diluídas
Dos lânguidos clarões tristes e enfermos,
Com grinaldas de roxas margaridas
Vagam as Virgens de cismares ermos...

Cabelos torrenciais e dolorosos
Bóiam nas ondas dos etéreos gelos.
E os corpos passam níveos, luminosos,
Nas ondas do luar e dos cabelos...

Vagam sombras gentis de mortas, vagam
Em grandes procissões, em grandes alas,
Dentre as auréolas, os clarões que alagam,
Opulências de pérolas e opalas.

E a Lua vai clorótica fulgindo
Nos seus alperces etereais e brancos,
A luz gelada e pálida diluindo
Das serranias pelos largos flancos...

Ó Lua das magnólias e dos lírios!
Geleira sideral entre as geleiras!
Tens a tristeza mórbida dos círios
E a lividez da chama das poncheiras!

Quando ressurges, quando brilhas e amas,
Quando de luzes a amplidão constelas,
Com os fulgores glaciais que tu derramas
Dás febre e frio, dás nevrose, gelas...

A tua dor cristalizou-se outrora
Na dor profunda mais dilacerada
E das dores estranhas, ó Astro, agora,
És a suprema Dor cristalizada!...
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SATÃ

Capro e revel, com os fabulosos cornos
Na fronte real de rei dos reis vetustos,
Com bizarros e lúbricos contornos,
Ei-lo Satã dentre os Satãs augustos.

Por verdes e por báquicos adornos
Vai c’roado de pâmpanos venustos
O deus pagão dos Vinhos acres, mornos,
Deus triunfador dos triunfadores justos.

Arcangélico e audaz, nos sóis radiantes,
À púrpura das glórias flamejantes,
Alarga as asas de relevos bravos...

O Sonho agita-lhe a imortal cabeça...
E solta aos sóis e estranha e ondeada e espessa
Canta-lhe a juba dos cabelos flavos!

BELEZA MORTA

De leve, louro e enlanguescido helianto
Tens a flórea dolência contristada...
Há no teu riso amargo um certo encanto
De antiga formosura destronada.

No corpo, de um letárgico quebranto,
Corpo de essência fina, delicada,
Sente-se ainda o harmonioso canto
Da carne virginal, clara e rosada.

Sente-se o canto errante, as harmonias
Quase apagadas, vagas, fugidias
E uns restos de clarão de Estrela acesa...

Como que ainda os derradeiros haustos
De opulências, de pompas e de faustos,
As relíquias saudosas da beleza.
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AFRA

Ressurges dos mistérios da luxúria,
Afra, tentada pelos verdes pomos,
Entre os silfos magnéticos e os gnomos
Maravilhosos da paixão purpúrea.

Carne explosiva em pólvoras e fúria
De desejos pagãos, por entre assomos
Da virgindade – casquinantes momos
Rindo da carne já votada à incúria.

Votada cedo ao lânguido abandono,
Aos mórbidos delíquios como ao sono,
Do gozo haurindo os venenosos sucos.

Sonho-te a deusa das lascivas pompas,
A proclamar, impávida, por trompas,
Amores mais estéreis que os eunucos!

PRIMEIRA COMUNHÃO

Grinaldas e véus brancos, véus de neve,
Véus e grinaldas purificadores,
Vão as Flores carnais, as alvas Flores
Do Sentimento delicado e leve.

Um luar de pudor, sereno e breve,
De ignotos e de prônubos pudores,
Erra nos pulcros, virginais brancores
Por onde o Amor parábolas descreve...

Luzes claras e augustas, luzes claras
Douram dos templos as sagradas aras,
Na comunhão das níveas hóstias frias...

Quando seios pubentes estremecem,
Silfos de sonhos de volúpia crescem,
Ondulantes, em formas alvadias...
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JUDIA

Ah! Judia! Judia impenitente!
De erma e de turva região sombria
De areia fulva, bárbara, inclemente,
Numa desolação, chegaste um dia...

Través o céu mais tórrido, mais quente,
Onde a luz mais flamívoma radia,
A voz dos teus, nostálgica, plangente,
Vibrou, chorou, clamou por ti, Judia!

Ave de melancólicos mistérios,
Ruflaste as asas por Azuis sidéreos,
Ébria dos vícios célebres que salvam...

Para alguns corações que ainda te buscam
És como os sóis que rútilos coruscam
E a torva terra do deserto escalvam!

VELHAS TRISTEZAS

Diluências de luz, velhas tristezas
Das almas que morreram para a luta!
Sois as sombras amadas de belezas
Hoje mais frias do que a pedra bruta.

Murmúrios incógnitos de gruta
Onde o Mar canta os salmos e as rudezas
De obscuras religiões – voz impoluta
De todas as titânicas grandezas.

Passai, lembrando as sensações antigas,
Paixões que foram já dóceis amigas,
Na luz de eternos sóis glorificadas.

Alegrias de há tempos! E hoje e agora,
Velhas tristezas que se vão embora
No poente da Saudade amortalhadas!...
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VISÃO DA MORTE

Olhos voltados para mim e abertos
Os braços brancos, os nervosos braços,
Vens d’espaços estranhos, dos espaços
Infinitos, intérminos, desertos...

Do teu perfil os tímidos, incertos
Traços indefinidos, vagos traços
Deixam, da luz nos ouros e nos aços,
Outra luz de que os céus ficam cobertos.

Deixam nos céus uma outra luz mortuária,
Uma outra luz de lívidos martírios,
De agonias, de mágoa funerária...

E causas febre e horror, frio, delírios,
Ó Noiva do Sepulcro, solitária,
Branca e sinistra no clarão dos círios!

DEUSA SERENA

Espiritualizante Formosura
Gerada nas Estrelas impassíveis,
Deusa de formas bíblicas, flexíveis,
Dos eflúvios da graça e da ternura.

Açucena dos vales da Escritura,
Da alvura das magnólias marcessíveis,
Branca Via-Láctea das indefiníveis
Brancuras, fonte da imortal brancura.

Não veio, é certo, dos pauis da terra
Tanta beleza que o teu corpo encerra,
Tanta luz de luar e paz saudosa...

Vem das constelações, do Azul do Oriente,
Para triunfar maravilhosamente
Da beleza mortal e dolorosa!
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TULIPA REAL

Carne opulenta, majestosa, fina,
Do sol gerada nos febris carinhos,
Há músicas, há cânticos, há vinhos
Na tua estranha boca sulferina.

A forma delicada e alabastrina
Do teu corpo de límpidos arminhos
Tem a frescura virginal dos linhos
E da neve polar e cristalina.

Deslumbramento de luxúria e gozo,
Vem dessa carne o travo aciduloso
De um fruto aberto aos tropicais mormaços.

Teu coração lembra a orgia dos triclínios...
E os reis dormem bizarros e sanguíneos
Na seda branca e pulcra dos teus braços.

APARIÇÃO

Por uma estrada de astros e perfumes
A Santa Virgem veio ter comigo:
Doiravam-lhe o cabelo claros lumes
Do sacrossanto resplendor antigo.

Dos olhos divinais no doce abrigo
Não tinha laivos de Paixões e ciúmes:
Domadora do Mal e do perigo
Da montanha da Fé galgara os cumes.

Vestida na alva excelsa dos Profetas
Falou na ideal resignação de Ascetas,
Que a febre dos desejos aquebranta.

No entanto os olhos d’Ela vacilavam,
Pelo mistério, pela dor flutuavam,
Vagos e tristes, apesar de Santa!
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VESPERAL

Tardes de ouro para harpas dedilhadas
Por sacras solenidades

De catedrais em pompa, iluminadas
Com rituais majestades.

Tardes para quebrantos e surdinas
E salmos virgens e cantos

De vozes celestiais, de vozes finas
De surdinas e quebrantos...

Quando através de altas vidraçarias
De estilos góticos, graves,

O sol, no poente, abre tapeçarias,
Resplandecendo nas naves...

Tardes augustas, bíblicas, serenas,
Com silêncio de ascetérios

E aromas leves, castos, de açucenas
Nos claros ares sidéreos...

Tardes de campos repousados, quietos,
Nos longes emocionantes...

De rebanhos saudosos, de secretos
Desejos vagos, errantes...

Ó Tardes de Beethoven, de sonatas,
De um sentimento aéreo e velho...

Tardes da antiga limpidez das pratas,
De Epístolas do Evangelho!...
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DANÇA DO VENTRE

Torva, febril, torcicolosamente,
Numa espiral de elétricos volteios,
Na cabeça, nos olhos e nos seios
Fluíam-lhe os venenos da serpente.

Ah! que agonia tenebrosa e ardente!
Que convulsões, que lúbricos anseios,
Quanta volúpia e quantos bamboleios,
Que brusco e horrível sensualismo quente.

O ventre, em pinchos, empinava todo
Como réptil abjecto sobre o lodo,
Espolinhando e retorcido em fúria.

Era a dança macabra e multiforme
De um verme estranho, colossal, enorme,
Do demônio sangrento da luxúria!

FŒDERIS ARCA

Visão que a luz dos Astros louros trazes,
Papoula real tecida de neblinas
Leves, etéreas, vaporosas, finas,
Com aromas de lírios e lilases.

Brancura virgem do cristal das frases,
Neve serena das regiões alpinas,
Willis juncal de mãos alabastrinas,
De fugitivas correções vivazes.

Floresces no meu Verso como o trigo,
O trigo de ouro dentre o sol floresce
E és a suprema Religião que eu sigo...

O Missal dos Missais, que resplandece,
A igreja soberana que eu bendigo
E onde murmuro a solitária prece!...
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TUBERCULOSA

Alta, a frescura da magnólia fresca,
Da cor nupcial da flor da laranjeira,
Doces tons d’ouro de mulher tudesca
Na veludosa e flava cabeleira.

Raro perfil de mármores exatos,
Os olhos de astros vivos que flamejam,
Davam-lhe o aspecto excêntrico dos cáctus
E esse alado das pombas, quando adejam...

Radiava nela a incomparável messe
Da saúde brotando vigorosa,
Como o sol que entre névoas resplandece,
Por entre a fina pele cor-de-rosa.

Era assim luminosa e delicada
Tão nobre sempre de beleza e graça
Que recordava pompas de alvorada,
Sonoridades de cristais de taça.

Mas, pouco a pouco, a ideal delicadeza
Daquele corpo virginal e fino,
Sacrário da mais límpida beleza,
Perdeu a graça e o brilho diamantino.

Tísica e branca, esbelta, frígida e alta
E fraca e magra e transparente e esguia,
Tem agora a feição de ave pernalta,
De um pássaro alvo de aparência fria.

Mãos liriais e diáfanas, de neve,
Rosto onde um sonho aéreo e polar flutua,
Ela apresenta a fluidez, a leve
Ondulação da vaporosa lua.
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Entre vidraças, como numa estufa,
No inverno glacial de vento e chuva
Que sobre as telhas tamborila e rufa,
Vejo-a, talhada em nitidez de luva...

E faz lembrar uma esquisita planta
De profundos pomares fabulosos
Ou a angélica imagem de uma Santa
Dentre a auréola de nimbos religiosos.

A enfermidade vai-lhe, palmo a palmo,
Ganhando o corpo, como num terreno...
E com prelúdios místicos de salmo
Cai-lhe a vida em crepúsculo sereno.

Jamais há de ela ter a cor saudável
Para que a carne do seu corpo goze,
Que o que tinha esse corpo de inefável
Cristalizou-se na tuberculose.

Foge ao mundo fatal, arbusto débil,
Monja magoada dos estranhos ritos,
Ó trêmula harpa soluçante, flébil,
Ó soluçante, flébil eucaliptus...
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FLOR DO MAR

És da origem do mar, vens do secreto,
Do estranho mar espumaroso e frio
Que põe rede de sonhos ao navio
E o deixa balouçar, na vaga, inquieto.

Possuis do mar o deslumbrante afeto,
As dormências nervosas e o sombrio
E torvo aspecto aterrador, bravio
Das ondas no atro e proceloso aspecto.

Num fundo ideal de púrpuras e rosas
Surges das águas mucilaginosas
Como a lua entre a névoa dos espaços...

Trazes na carne o eflorescer das vinhas,
Auroras, virgens músicas marinhas,
Acres aromas de algas e sargaços...

DILACERAÇÕES

Ó carnes que eu amei sangrentamente,
Ó volúpias letais e dolorosas,
Essências de heliotropos e de rosas
De essência morna, tropical, dolente...

Carnes virgens e tépidas do Oriente
Do Sonho e das Estrelas fabulosas,
Carnes acerbas e maravilhosas,
Tentadoras do sol intensamente...

Passai, dilaceradas pelos zelos,
Através dos profundos pesadelos
Que me apunhalam de mortais horrores...

Passai, passai, desfeitas em tormentos,
Em lágrimas, em prantos, em lamentos,
Em ais, em luto, em convulsões, em dores...
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REGENERADA

De mãos postas, à luz de frouxos cílios,
Rezas para as Estrelas do Infinito,
Para os Azuis dos siderais Empíreos
Das Orações o doloroso rito.

Todos os mais recônditos martírios,
As angústias mortais, teu lábio aflito
Soluça, em preces de luar e lírios,
Num trêmulo de frases inaudito.

Olhos, braços e lábios, mãos e seios,
Presos d’estranhos, místicos enleios,
Já nas Mágoas estão divinizados.

Mas no teu vulto ideal e penitente
Parece haver todo o calor veemente
Da febre antiga de gentis Pecados.

SENTIMENTOS CARNAIS

Sentimentos carnais, esses que agitam
Todo o teu ser e o tornam convulsivo...
Sentimentos indômitos que gritam
Na febre intensa de um desejo altivo.

Ânsias mortais, angústias que palpitam,
Vãs dilacerações de um sonho esquivo,
Perdido, errante, pelos céus, que fitam
Do alto, nas almas, o tormento vivo.

Vãs dilacerações de um Sonho estranho,
Errante, como ovelhas de um rebanho,
Na noite de hóstias de astros constelada...

Errante, errante, ao turbilhão dos ventos,
Sentimentos carnais, vãos sentimentos
De chama pelos tempos apagada...
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CRISTAIS

Mais claro e fino do que as finas pratas
O som da tua voz deliciava...
Na dolência velada das sonatas
Como um perfume a tudo perfumava.

Era um som feito luz, eram volatas
Em lânguida espiral que iluminava,
Brancas sonoridades de cascatas...
Tanta harmonia melancolizava.

Filtros sutis de melodias, de ondas
De cantos voluptuosos como rondas
De silfos leves, sensuais, lascivos...

Como que anseios invisíveis, mudos,
Da brancura das sedas e veludos,
Das virgindades, dos pudores vivos.

SINFONIAS DO OCASO

Musselinosas como brumas diurnas
Descem do acaso as sombras harmoniosas,
Sombras veladas e musselinosas
Para as profundas solidões noturnas.

Sacrários virgens, sacrossantas urnas,
Os céus resplendem de sidéreas rosas,
Da Lua e das Estrelas majestosas
Iluminando a escuridão das furnas.

Ah! por estes sinfônicos ocasos
A terra exala aromas de áureos vasos,
Incensos de turíbulos divinos.

Os plenilúnios mórbidos vaporam...
E como que no Azul plangem e choram
Cítaras, harpas, bandolins, violinos...
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REBELADO

Ri tua face um riso acerbo e doente,
Que fere, ao mesmo tempo que contrista...
Riso de ateu e riso de budista
Gelado no Nirvana impenitente.

Flor de sangue, talvez, e flor dolente
De uma paixão espiritual de artista,
Flor de Pecado sentimentalista
Sangrando em riso desdenhosamente.

Da alma sombria de tranqüilo asceta
Bebeste, entanto, a morbidez secreta
Que a febre das insânias adormece.

Mas no teu lábio convulsivo e mudo
Mesmo até riem, com desdéns de tudo,
As sílabas simbólicas da Prece!

MÚSICA MISTERIOSA...

Tenda de Estrelas níveas, refulgentes,
Que abris a doce luz de alampadários,
As harmonias dos Estradivárius
Erram da Lua nos clarões dormentes...

Pelos raios fluídicos, diluentes
Dos Astros, pelos trêmulos velários,
Cantam Sonhos de místicos templários,
De ermitões e de ascetas reverentes...

Cânticos vagos, infinitos, aéreos
Fluir parecem dos Azuis etéreos,
Dentre os nevoeiros do luar fluindo...

E vai, de Estrela a Estrela, à luz da Lua,
Na láctea claridade que flutua,
A surdina das lágrimas subindo...
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SERPENTE DE CABELOS

A tua trança negra e desmanchada
Por sobre o corpo nu, torso inteiriço,
Claro, radiante de esplendor e viço,
Ah! lembra a noite de astros apagada.

Luxúria deslumbrante e aveludada
Através desse mármore maçico
Da carne, o meu olhar nela espreguiço
Felinamente, nessa trança ondeada.

E fico absorto, num torpor de coma,
Na sensação narcótica do aroma,
Dentre a vertigem túrbida dos zelos.

És a origem do Mal, és a nervosa
Serpente tentadora e tenebrosa,
Tenebrosa serpente de cabelos!...

POST MORTEM

Quando do amor das Formas inefáveis
No teu sangue apagar-se a imensa chama,
Quando os brilhos estranhos e variáveis
Esmorecerem nos troféus da Fama.

Quando as níveas Estrelas invioláveis,
Doce velário que um luar derrama,
Nas clareiras azuis ilimitáveis
Clamarem tudo o que o teu Verso clama.

Já terás para os báratros descido,
Nos cilícios da Morte revestido,
Pés e faces e mãos e olhos gelados...

Mas os teus Sonhos e Visões e Poemas
Pelo alto ficarão de eras supremas
Nos relevos do Sol eternizados!
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ALDA

Alva, do alvor das límpidas geleiras,
Desta ressumbra candidez de aromas...
Parece andar em nichos e redomas
De Virgens medievais que foram freiras.

Alta, feita no talhe das palmeiras,
A coma de ouro, com o cetim das comas,
Branco esplendor de faces e de pomas,
Lembra ter asas e asas condoreiras.

Pássaros, astros, cânticos, incensos
Formam-lhe auréolas, sóis, nimbos imensos
Em torno à carne virginal e rara.

Alda faz meditar nas monjas alvas,
Salvas do Vício e do Pecado salvas,
Amortalhadas na pureza clara.

ACROBATA DA DOR

Gargalha, ri, num riso de tormenta,
Como um palhaço, que desengonçado,
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado
De uma ironia e de uma dor violenta.

Da gargalhada atroz, sanguinolenta,
Agita os guizos, e convulsionado
Salta, gavroche, salta clown, varado
Pelo estertor dessa agonia lenta...

Pedem-te bis e um bis não se despreza!
Vamos! retesa os músculos, retesa
Nessas macabras piruetas d’aço...

E embora caias sobre o chão, fremente,
Afogado em teu sangue estuoso e quente,
Ri! Coração, tristíssimo palhaço.
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ANGELUS...

Ah! lilases de Angelus harmoniosos,
Neblinas vesperais, crepusculares,
Guslas gementes, bandolins saudosos,
Plangências magoadíssimas dos ares...

Serenidades etereais d’incensos,
De salmos evangélicos, sagrados,
Saltérios, harpas dos Azuis imensos,
Névoas de céus espiritualizados.

Angelus fluidos, de luar dormente,
Diafaneidades e melancolias...
Silêncio vago, bíblico, pungente
De todas as profundas liturgias.

É nas horas dos Angelus, nas horas
Do claro-escuro emocional aéreo,
Que surges, Flor do Sol, entre as sonoras
Ondulações e brumas do Mistério.

Surges, talvez, do fundo de umas eras
De doloroso e turvo labirinto,
Quando se esgota o vinho das Quimeras
E os venenos românticos do absinto.

Apareces por sonhos neblinantes
Com requintes de graça e nervosismos,
Fulgores flavos de festins flamantes,
Como a Estrela Polar dos Simbolismos.

Num enlevo supremo eu sinto, absorto,
Os teus maravilhosos e esquisitos
Tons siderais de um astro rubro e morto,
Apagado nos brilhos infinitos.



416  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

O teu perfil todo o meu ser esmalta
Numa auréola imortal de formosuras
E parece que rútilo ressalta
De góticos missais de iluminuras.

Ressalta com a dolência das Imagens,
Sem a forma vital, a forma viva,
Com os segredos da Lua nas paisagens
E a mesma palidez meditativa.

Nos êxtases dos místicos os braços
Abro, tentado da carnal beleza...
E cuido ver, na bruma dos espaços,
De mãos postas, a orar, Santa Teresa!...

LEMBRANÇAS APAGADAS

Outros, mais do que o meu, finos olfatos,
Sintam aquele aroma estranho e belo
Que tu, ó Lírio lânguido, singelo,
Guardaste nos teus íntimos recatos.

Que outros se lembrem dos sutis e exatos
Traços, que hoje não lembro e não revelo
E se recordem, com profundo anelo,
Da tua voz de siderais contatos...

Mas eu, para lembrar mortos encantos,
Rosas murchas de graças e quebrantos,
Linhas, perfil e tanta dor saudosa,

Tanto martírio, tanta mágoa e pena,
Precisaria de uma luz serena,
De uma luz imortal maravilhosa!...
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SUPREMO DESEJO

Eternas, imortais origens vivas
Da Luz, do Aroma, segredantes vozes
Do mar e luares de contemplativas,
Vagas visões volúpicas, velozes.

Aladas alegrias sugestivas
De asa radiante e branca de albornozes,
Tribos gloriosas, fúlgidas, altivas,
De condores e de águias e albatrozes.

Espiritualizai nos Astros louros,
Do sol entre os clarões imorredouros
Toda esta dor que na minh’alma clama.

Quero vê-la subir, ficar cantando
Na chama das Estrelas, dardejando
Nas luminosas sensações da chama.
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SONATA

I

Do imenso Mar maravilhoso, amargos,
Marulhosos murmurem compungentes
Cânticos virgens de emoções latentes,
Do sol nos mornos, mórbidos letargos...

II

Canções, leves canções de gondoleiros,
Canções do Amor, nostálgicas baladas,
Cantai com o Mar, com as ondas esverdeadas,
De lânguidos e trêmulos nevoeiros!

III

Tritões marinhos, belos deuses rudes,
Divindades dos tártaros abismos,
Vibrai, com os verdes e acres eletrismos
Das vagas, flautas e harpas e alaúdes!

IV

Ó Mar supremo, de flagrância crua,
De pomposas e de ásperas realezas,
Cantai, cantai os tédios e as tristezas
Que erram nas frias solidões da Lua...
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MAJESTADE CAÍDA

Esse cornóide deus funambulesco
Em torno ao qual as Potestades rugem,
Lembra os trovões, que tétricos estrugem,
No riso alvar de truão carnavalesco.

De ironias o momo picaresco
Abre-lhe a boca e uns dentes de ferrugem,
Verdes gengivas de ácida salsugem
Mostra e parece um Sátiro dantesco.

Mas ninguém nota as cóleras horríveis,
Os chascos, os sarcasmos impassíveis
Dessa estranha e tremenda Majestade.

Do torvo deus hediondo, atroz, nefando,
Senil, que, embora rindo, está chorando
Os Noivados em flor da Mocidade!

INCENSOS

Dentre o chorar dos trêmulos violinos,
Por entre os sons dos órgãos soluçantes
Sobem nas catedrais os neblinantes
Incensos vagos, que recordam hinos...

Rolos d’incensos alvadios, finos
E transparentes, fúlgidos, radiantes,
Que elevam-se aos espaços, ondulantes,
Em Quimeras e Sonhos diamantinos.

Relembrando turíbulos de prata
Incensos aromáticos desata
Teu corpo ebúrneo, de sedosos flancos.

Claros incensos imortais que exalam,
Que lânguidas e límpidas trescalam
As luas virgens dos teus seios brancos.
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LUZ DOLOROSA...

Fulgem da Luz os Viáticos serenos,
Brancas Extrema-Unções dos hostiários:
As Estrelas dos límpidos Sacrários,
A nívea Lua sobre a paz dos fenos.

Há prelúdios e cânticos e trenos
Tristes, nos ares ermos, solitários...
E nos brilhos da Luz, vagos e vários,
Há dor, há luto, há convulsões, venenos...

Estranhas sensações maravilhosas
Percorrem pelos cálices das rosas,
Sensações sepulcrais de larvas frias...

Como que ocultas áspides flexíveis
Mordem da Luz os germens invisíveis
Com o tóxico das cóleras sombrias...

TORTURA ETERNA

Impotência cruel, ó vã tortura!
Ó Força inútil, ansiedade humana!
Ó círculos dantescos da loucura!
Ó luta, ó luta secular, insana!

Que tu não possas, Alma soberana,
Perpetuamente refulgir na Altura,
Na Aleluia da Luz, na clara Hosana
Do Sol, cantar, imortalmente pura.

Que tu não possas, Sentimento ardente,
Viver, vibrar nos brilhos do ar fremente,
Por entre as chamas, os clarões supernos.

Ó Sons intraduzíveis, Formas, Cores!...
Ah! que eu não possa eternizar as dores
Nos bronzes e nos mármores eternos!



FaróisFaróisFaróisFaróisFaróis
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RECOLTA DE ESTRELAS
A Tibúrcio de Freitas

Filho meu, de nome escrito
Da minh’alma no Infinito.

Escrito a estrelas e sangue
No farol, da lua langue...

Das tuas asas serenas
Faz manto para estas penas.

Dá-me a esmola de um carinho
Como a luz de um claro vinho.

Com tua mão pequenina
Caminhos em flor me ensina.

Com teu riso fresco e suave
Oh! dá-me do encanto a chave.

Do teu florão d’Inocência
Dá-me as rosas da Clemência.

Como outro Jesus bambino,
Esclarece-me o Destino.

Traz luz ao mundano pego
Onde sigo, mudo e cego...

Com teus enleios e graça
Nos meus cuidados perpassa.

Este peito acende, inflama
Na mais sacrossanta chama.

Faz brotar nevados lírios
Das cruzes dos meus martírios.
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Dá-me um sol de estranho brilho,
Flor das lágrimas, meu filho.

Rebento triste, orvalhado
Com tanto pranto chorado.

Filho das ânsias, das ânsias,
Das misteriosas fragrâncias.

Filho de aromas secretos
E de desejos inquietos.

De suspiros anelantes
E impaciências clamantes.

Filho meu, tesouro mago
De todo esse afeto vago...

Filho meu, torre mais alta
De onde o meu amor se exalta.

Ânfora azul, de onde o incenso
dos sonhos se eleva denso.

Constelação flamejada
De toda esta vida ansiada.

Crisol onde lento, lento
Purifico o Sentimento.

Íris curioso onde giro
E alucinado deliro.

Signo dos signos extremos
Destes tormentos supremos.

Órbita de astros onde pairo
E em febre de luz desvairo.
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Vertigem, vertigem viva
Da paixão mais convulsiva.

Traz-me unção, traz-me concórdia
E paz e misericórdia.

Do teu sorriso a frescura
Rios de ouro abra, na Altura.

Abra, acenda labaredas,
Iluminando-me as quedas.

Flor noturna da luxúria
Brotada de haste purpúrea.

Dos teus olhos dadivosos
Escorram óleos preciosos...

Óleos cândidos, dos mundos
Maravilhosos, profundos.

Óleos virgens se derramem
E o meu viver embalsamem.

Embalsamem de eloqüentes,
Celestes dons prefulgentes.

Para que eu possa com calma
Erguer os castelos da alma.

Para que eu durma tranqüilo
Lá no sepulcral Sigilo.

Ó meu Filho, ó meu eleito
Deslumbramento perfeito.

Traz novo esplendor ao facho
Com que altos Mistérios acho.
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Meu Filho, frágil e terno,
Socorre-me do atro Inferno.

Onde vibram gládios duros
Por ergástulos escuros.

E cruzam flamíneas, fortes,
Negras vidas, negras mortes.

Onde tecem Satanases
Sete círculos vorazes...

1º de outubro de 1895.
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RECORDA!

Quando a onda dos desejos inquietantes,
Que do peito transborda,

Morrer, enfim, nas amplidões distantes,
Recorda-te, recorda...

Revive dessa música já finda
Que nas estrelas dorme.

Volta-te ao mundo sedutor ainda
Da Ilusão multiforme!

Volta, recorda eternamente, volta
Aos faróis da Esperança,

Do Sonho estranho as grandes asas solta
À celeste Bonança.

Recorda mágoas, lágrimas e risos
E soluços e anseios...

Revive dos nevoeiros indecisos
E dos vãos devaneios.

Revive! Goza! Desolado, embora,
Sorrindo e soluçando,

Erguendo os véus de já passada aurora,
Recordando e sonhando...

Cada alma tem seu íntimo recato
Numa estrela perdida

E cada coração intemerato
Tem na estrela uma vida.

Aplica o ouvido à correnteza fria
Dos golfões da matéria

E recorda de que lama sombria
É composta a miséria.
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Recorda! Sonha! Nas estrelas erra,
Beduíno do Espaço.

Aos sonhos brancos, que não são da Terra,
Dá, sorrindo, o teu braço...

Dá o teu braço, pelos céus sorrindo
E recordando parte

E hás de entender os claros céus, sentindo
Que andas a recordar-te.

Bate à porta dos Astros solitários
Dos eternos Fulgores,

Em busca desses mortos visionários,
Almas de sonhadores.

Ah! volta à infância dos primeiros beijos,
Dos momentos sidéreos,

Volta à sede dos últimos desejos,
Dos primeiros mistérios!

Ah! volta aos desenganos primitivos,
Volta à essência dos anos,

Volta aos espectros tristemente vivos,
Ah! volta aos desenganos!

Volta aos serenos, flóridos oásis,
Volta aos hinos profundos,

Volta às eflorescências dos Lilases,
Volta, volta a esses mundos!

Fique na Sombra e no Silêncio d’alma
Todo o teu ser dolente,

Para tranqüilo, com ternura e calma,
Recordar docemente...

Na Sombra então e no Silêncio denso,
Como em mágicas plagas,
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Faz acender o alampadário imenso
Das Recordações vagas...

Pousa a cabeça, meigamente, pousa
Nesse augusto Quebranto

E nem da Terra a mais ligeira cousa
Te desperte do Encanto.

Para o Amor, para a Dor e para o Sonho
Nas Esferas transborda...

E entre um soluço e um segredo risonho
Recorda-te, recorda...
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CANÇÃO DO BÊBADO

Na lama e na noite triste
Aquele bêbado ri!
Tu’alma velha onde existe?
Quem se recorda de ti?

Por onde andam teus gemidos,
Os teus noctâmbulos ais?
Entre os bêbados perdidos
Quem sabe do teu – jamais?

Por que é que ficas à lua
Contemplativo, a vagar?
Onde a tua noiva nua
Foi tão depressa a enterrar?

Que flores de graça doente
Tua fronte vem florir
Que ficas amargamente
Bêbado, bêbado a rir?

Que vês tu nessas jornadas?
Onde está o teu jardim
E o teu palácio de fadas,
Meu sonâmbulo arlequim?

De onde trazes essa bruma,
Toda essa névoa glacial
De flor de lânguida espuma,
Regada de óleo mortal?

Que soluço extravagante,
Que negro, soturno fel
Põe no teu ser doudejante
A confusão da Babel?
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Ah! das lágrimas insanas
Que ao vinho misturas bem,
Que de visões sobre-humanas
Tu’alma e teus olhos têm!

Boca abismada de vinho,
Olhos de pranto a correr,
Bendito seja o carinho
Que já te faça morrer!

Sim! Bendita a cova estreita,
Mais larga que o mundo vão,
Que possa conter direita
A noite do teu caixão!
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A FLOR DO DIABO

Branca e floral como um jasmim-do-Cabo,
Maravilhosa ressurgiu um dia
A fatal Criação do fulvo Diabo,
Eleita do pecado e da Harmonia.

Mais do que tudo tinha um ar funesto,
Embora tão radiante e fabulosa.
Havia sutilezas no seu gesto
De recordar uma serpente airosa.

Branca, surgindo das vermelhas chamas
Do Inferno inquisidor, corrupto e langue,
Ela lembrava, Flor de excelsas famas,
A Via-Láctea sobre um mar de sangue.

Foi num momento de saudade e tédio,
De grande tédio e singular Saudade,
Que o Diabo, já das culpas sem remédio,
Para formar a egrégia majestade,

Gerou, da poeira quente das areias
Das praias infinitas do Desejo,
Essa langue sereia das sereias,
Desencantada com o calor de um beijo.

Sobre galpões de sonho os seus palácios
Tinham bizarros e galhardos luxos.
Mais grave de eloqüência que os Horácios,
Vivia a vida dos perfeitos bruxos.

Sono e preguiça, mais preguiça e sono,
Luxúrias de nababo e mais luxúrias,
Moles coxins de lânguido abandono
Por entre estranhas florações purpúreas.

Às vezes, sob o luar, nos rios mortos,
Na vaga ondulação dos lagos frios,
Boiavam diabos de chavelhos tortos,
E de vultos macabros, fugidios.
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A lua dava sensações inquietas
Às paisagens avérnicas em torno
E alguns demônios com perfis de ascetas
Dormiam no luar um sono morno...

Foi por horas de Cisma, horas etéreas
De magia secreta e triste, quando
Nas lagoas letíficas, sidéreas,
O cadáver da lua vai boiando...

Foi numa dessas noites taciturnas
Que o velho Diabo, sábio dentre os sábios,
Desencantado o seu poder das furnas,
Com o riso augusto a flamejar nos lábios,

Formou a flor de encantos esquisitos
E de essências esdrúxulas e finas,
Pondo nela oscilantes infinitos
De vaidades e graças femininas.

E deu-lhe a quintessência dos aromas,
Sonoras harpas de alma, extravagâncias,
Pureza hostial e púbere de pomas,
Toda a melancolia das distâncias...

Para haver mais requinte e haver mais viva,
Doce beleza e original carícia,
Deu-lhe uns toques ligeiros de ave esquiva
E uma auréola secreta de malícia.

Mas hoje o Diabo já senil, já fóssil,
Da sua Criação desiludido,
Perdida a antiga ingenuidade dócil,
Chora um pranto noturno de Vencido.

Como do fundo de vitrais, de frescos
De góticas capelas isoladas,
Chora e sonha com mundos pitorescos,
Na nostalgia das Regiões Sonhadas.
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AS ESTRELAS

Lá, nas celestes regiões distantes,
No fundo melancólico da Esfera,
Nos caminhos da eterna Primavera
Do amor, eis as estrelas palpitantes.

Quantos mistérios andarão errantes,
Quantas almas em busca da Quimera,
Lá, das estrelas nessa paz austera
Soluçarão, nos altos céus radiantes.

Finas flores de pérolas e prata,
Das estrelas serenas se desata
Toda a caudal das ilusões insanas.

Quem sabe, pelos tempos esquecidos,
Se as estrelas não são os ais perdidos
Das primitivas legiões humanas?!
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PANDEMONIUM
A Maurício Jubim

Em fundo de tristeza e de agonia
O teu perfil passa-me noite e dia.

Aflito, aflito, amargamente aflito,
Num gesto estranho que parece um grito.

E ondula e ondula e palpitando vaga,
Como profunda, como velha chaga.

E paira sobre ergástulos e abismos
Que abrem as bocas cheias de exorcismos.

Com os olhos vesgos, a flutuar d’esguelha,
Segue-te atrás uma visão vermelha.

Uma visão gerada do teu sangue
Quando no Horror te debateste exangue.

Uma visão que é tua sombra pura
rodando na mais trágica tortura.

A sombra dos supremos sofrimentos
Que te abalaram como negros ventos.

E a sombra as tuas voltas acompanha
Sangrenta, horrível, assombrosa, estranha.

E o teu perfil no vácuo perpassando
Vê rubros caracteres flamejando.

Vê rubros caracteres singulares
De todos os festins de Baltazares.

Por toda a parte escrito em fogo eterno:
Inferno! Inferno! Inferno! Inferno! Inferno!
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E os emissários espectrais das mortes
Abrindo as grandes asas flamifortes...

E o teu perfil oscila, treme, ondula,
Pelos abismos eternais circula...

Circula e vai gemendo e vai gemendo
E suspirando outro suspiro horrendo.

E a sombra rubra que te vai seguindo
Também parece ir soluçando e rindo.

Ir soluçando, de um soluço cavo
Que dos venenos traz o torvo travo.

Ir soluçando e rindo entre vorazes
Satanismos diabólicos, mordazes.

E eu já nem sei se é realidade ou sonho
Do teu perfil o divagar medonho.

Não sei se é sonho ou realidade todo
Esse acordar de chamas e de lodo.

Tal é a poeira extrema confundida
Da morte a raios de ouro de outra Vida.

Tais são as convulsões do último arranco
Presas a um sonho celestial e branco.

Tais são os vagos círculos inquietos
Dos teus giros de lágrimas secretos.

Mas, de repente, eis que te reconheço,
Sinto da tua vida o amargo preço.

Eis que te reconheço escravizada,
Divina Mãe, na Dor acorrentada.
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Que reconheço a tua boca presa
Pela mordaça de uma sede acesa.

Presa, fechada pela atroz mordaça
Dos fundos desesperos da Desgraça.

Eis que lembro os teus olhos visionários
Cheios do fel de bárbaros Calvários.

E o teu perfil asas abrir parece
Para outra Luz onde ninguém padece...

Com doçuras feéricas e meigas
De Satãs juvenis, ao luar, nas veigas.

E o teu perfil forma um saudoso vulto
Como de Santa sem altar, sem culto.

Forma um vulto saudoso e peregrino
De força que voltou ao seu destino.

De ser humano que sofrendo tanto
Purificou-se nos Azuis do Encanto.

Subiu, subiu e mergulhou sozinho,
Desamparado, no letal caminho.

Que lá chegou transfigurado e aéreo,
Com os aromas das flores do Mistério.

Que lá chegou e as mortas portas mudas
Fez abalar de imprecações agudas...

E vai e vai o teu perfil ansioso,
De ondulações fantásticas, brumoso.

E vai perdido e vai perdido, errante,
Trêmulo, triste, vaporoso, ondeante.
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Vai suspirando, num suspiro vivo
Que palpita nas sombras incisivo...

Um suspiro profundo, tão profundo
Que arrasta em si toda a paixão do mundo.

Suspiro de martírio, de ansiedade,
De alívio, de mistério, de saudade.

Suspiro imenso, aterrador e que erra
Por tudo e tudo eternamente aterra...

O pandemonium de suspiros soltos
Dos condenados corações revoltos.

Suspiro dos suspiros ansiados
Que rasgam peitos de dilacerados.

E mudo e pasmo e compungido e absorto,
Vendo o teu lento e doloroso giro,
Fico a cismar qual é o rio morto
Onde vai divagar esse suspiro.
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ENVELHECER

Flor d’indolência, fina e melindrosa,
Cativante sereia da esperança,
Cedo tiveste a crença dolorosa
De quanto a vida é velha e como cansa...

Na lânguida, na morna morbideza
Do teu amargo e triste celibato,
Tu te fechaste para a Natureza
Como a lua no célico recato.

No fundo delicado dos teus seios
Foste esconder os sentimentos vagos,
E todos os dolentes devaneios
Das estrelas sonhando à flor dos lagos.

Todas as altas celas de ouro e prata
De teu claustro de Virgem sem afeto
Fecharam sobre tu’alma timorata
Austeras portas, com fragor secreto.

No entanto havia no teu corpo ondeante
As delícias sutis de um céu fugace...
E era talvez o encanto mais picante
A graça aldeã do teu nariz rapace.

Teus olhos tinham certa mágoa nobre
E certo fundo de doirado abismo.
E a malícia que logo se descobre
Em olhos de felino narcotismo.

Mas na boca trazias todo o oculto
Toque sombrio de ironia grave...
E como que as belezas do teu vulto
Abriam asas peregrinas de ave.
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Tinhas na boca esse elixir ardente
Da volúpia mortal dos gozos e essa
Chama de boca, feita unicamente
Para no gozo envelhecer depressa.

E envelheceste tanto, muito cedo,
Sumiu-se tão depressa o teu encanto,
Foi tão falaz o sedutor segredo
Do teu carnal e lânguido quebranto!

Envelheceste para os vãos idílios,
Para os estranhos estremecimentos,
Para os brilhos iriantes dos teus cílios
E para os sepulcrais esquecimentos.

Envelheceste para os vãos amores,
E para os olhos, para as mãos que abrias
Como dois talismãs de brancas flores
E de leves e doces harmonias...

Presa, sem ar, sem sol, crepusculada
No celibato que não tem perfume
De todo envelheceste abandonada,
Já como um ser que não provoca ciúme.

Envelhecer é reduzir a vida
A sentimentos de tristeza austera,
Enclausurá-la numa grave ermida
De luto e de silêncio sem quimera.

E envelhecer na juventude flórea,
Do celibato emurchecido lírio,
É ficar sob os pálios da ilusória
Melancolia, como a luz de um círio...

Envelhecer assim, virgem e forte,
É cerrar contra o mundo a rósea porta
Do Amor e apenas esperar a Morte,
A alma já muda, há muito tempo morta.
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Envelheces de tédio, de cansaço,
D’ilusões e de cismas e de penas,
Como envelhece no celeste espaço
O turbilhão das estrelas serenas.

O Amor os corações fez interditos
Ao teu magoado coração cativo
E apagou-te os sublimes infinitos
Do seu clarão fecundador e vivo.

Hoje envelheces na clausura imensa,
Dentro de um sonho pálido feneces.
Tua beleza veste névoa densa,
Em surdinas e sombras envelheces.

De pranto e luar, num desolado misto,
Cai a noite na tua puberdade
E como a Rediviva do Imprevisto,
Erras e sonhas pela Eternidade!

FLORES DA LUA

Brancuras imortais da Lua Nova,
Frios de nostalgia e sonolência...
Sonhos brancos da Lua e viva essência
Dos fantasmas noctívagos da Cova.

Da noite a tarda e taciturna trova
Soluça, numa trêmula dormência...
Na mais branda, mais leve florescência
Tudo em Visões e Imagens se renova.

Mistérios virginais dormem no Espaço,
Dormem o sono das profundas seivas,
Monótono, infinito, estranho e lasso...

E das Origens na luxúria forte
Abrem nos astros, nas sidéreas leivas
Flores amargas do palor da Morte.
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TÉDIO

Vala comum de corpos que apodrecem,
E esverdeada gangrena

Cobrindo vastidões que fosforescem
Sobre a esfera terrena.

Bocejo torvo de desejos turvos,
Languescente bocejo

De velhos diabos de chavelhos curvos
Rugindo de desejo.

Sangue coalhado, congelado, frio,
Espasmado nas veias...

Pesadelo sinistro de algum rio
De sinistras sereias...

Alma sem rumo, a modorrar de sono,
Mole, túrbida, lassa...

Monotonias lúbricas de um mono
Dançando numa praça...

Mudas epilepsias, mudas, mudas,
Mudas epilepsias,

Masturbações mentais, fundas, agudas,
Negras nevrostenias.

Flores sangrentas do soturno vício
Que as almas queima e morde...

Música estranha de letal suplício,
Vago, mórbido acorde...

Noite cerrada para o Pensamento
Nebuloso degredo

Onde em cavo clangor surdo do vento
Rouco pragueja o medo.
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Plaga vencida por tremendas pragas,
Devorada por pestes,

Esboroada pelas rubras chagas
Dos incêndios celestes.

Sabor de sangue, lágrimas e terra
Revolvida de fresco,

Guerra sombria dos sentidos, guerra,
Tantalismo dantesco.

Silêncio carregado e fundo e denso
Como um poço secreto,

Dobre pesado, carrilhão imenso
Do segredo inquieto...

Florescência do Mal, hediondo parto
Tenebroso do crime,

Pandemonium feral de ventre farto
Do Nirvana sublime.

Delírio contorcido, convulsivo
De felinas serpentes,

No silamento e no mover lascivo
Das caudas e dos dentes.

Porco lúgubre, lúbrico, trevoso
Do tábido pecado,

Fuçando colossal, formidoloso
Nos lodos do passado.

Ritmos de forças e de graças mortas,
Melancólico exílio,

Difusão de um mistério que abre portas
Para um secreto idílio...

Ócio das almas ou requinte delas,
Quintessências, velhices

De luas de nevroses amarelas,
Venenosas meiguices.
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Insônia morna e doente dos Espaços,
Letargia funérea,

Vermes, abutres a correr pedaços
Da carne deletéria.

Um misto de saudade e de tortura,
De lama, de ódio e de asco,

Carnaval infernal da Sepultura,
Risada do carrasco.

Ó tédio amargo, ó tédio dos suspiros,
Ó tédio d’ansiedades!

Quanta vez eu não subo nos teus giros
Fundas eternidades!

Quanta vez envolvido do teu luto
Nos sudários profundos

Eu, calado, a tremer, ao longe, escuto
Desmoronarem mundos!

Os teus soluços, todo o grande pranto,
Taciturnos gemidos,

Fazem gerar flores de amargo encanto
Nos corações doridos.

Tédio! que pões nas almas olvidadas
Ondulações de abismo

E sombras vesgas, lívidas, paradas,
No mais feroz mutismo!

Tédio do Requiem do Universo inteiro,
Morbus negro, nefando,

Sentimento fatal e derradeiro
Das estrelas gelando...

Ó Tédio! Rei da Morte! Rei boêmio!
Ó Fantasma enfadonho!

És o sol negro, o criador, o gêmeo,
Velho irmão do meu sonho!
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LÍRIO ASTRAL

Lírio astral, ó lírio branco
Ó lírio astral,

No meu derradeiro arranco
Sê cordial!

Perfuma de graça leve
O meu final

Com o doce perfume breve,
Ó lírio astral!

Dá-me esse óleo sacrossanto,
Toda a caudal

Do óleo casto do teu pranto,
Ó lírio astral!

Traz-me o alívio dos alívios,
Ó virginal,

Ó lírio dos lírios níveos,
Ó lírio astral!

Dentre as sonatas da lua
Celestial,

Lírio, vem, lírio, flutua,
Ó lírio astral!

Dos raios das noites de ouro,
Do Roseiral,

Do constelado tesouro,
Ó lírio astral!

Desprende o fino perfume
Etereal

E vem do celeste lume,
Ó lírio astral!
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Da maviosa suavidade
Do céu floral

Traz a meiga claridade,
Ó lírio astral!

Que bendita e sempre pura
E divinal

Seja-me a tua frescura,
Ó lírio astral!

Que ela, enfim, me transfigure,
Na hora fatal

E os meus sentidos apure,
Ó lírio astral!

Que tudo que me é avaro
De luz vital,

Nessa hora se torne claro,
Ó lírio astral!

Que portas de astros, rasgadas
Num céu lirial,

Eu veja desassombradas,
Ó lírio astral!

Que eu possa, tranqüilo, vê-las,
Limpo do mal,

Essas mil portas de estrelas,
Ó lírio astral!

E penetrar nelas, calmo,
Na paz mortal,

Como um davídico salmo,
Ó lírio astral!

Vento velho que soluça
Meu Sonho ideal,

No Infinito se debruça,
Ó lírio astral!
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Por isso, lá, no Momento,
Na hora letal,

Perfuma esse velho vento,
Ó lírio astral!

Traz a graça do Infinito,
Graça imortal,

Ao velho Sonho proscrito,
Ó lírio astral!

Adoça-me o derradeiro
Sonho feral,

Ó lírio do astral Cruzeiro,
Ó lírio astral!

Sê, ó Lírio, ó doce Lírio
De luz boreal

Na morte o meu claro círio,
Ó lírio astral!

Perfuma, Lírio, perfuma,
Na hora glacial,

Meu Sonho de Sol, de Bruma,
Ó lírio astral!

Que eu suba na tua essência
Sacramental

Para a excelsa Transcendência,
Ó lírio astral!

E lá, nas Messes divinas,
Paire, eternal,

Nas Esferas cristalinas,
Ó lírio astral!



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  447

SEM ESPERANÇA

Ó cândidos fantasmas da Esperança,
Meigos espectros do meu vão Destino,
Volvei a mim nas leves ondas do Hino
Sacramental de Bem-aventurança.

Nas veredas da vida a alma não cansa
De vos buscar pelo Vergel divino
Do céu sempre estrelado e diamantino
Onde toda a alma no Perdão descansa.

Na volúpia da dor que me transporta,
Que este meu ser transfunde nos Espaços,
Sinto-te longe, ó Esperança morta.

E em vão alongo os vacilantes passos
À procura febril da tua porta,
Da ventura celeste dos teus braços.

CAVEIRA

I
Olhos que foram olhos, dois buracos
Agora, fundos, no ondular da poeira...
Nem negros, nem azuis e nem opacos.

Caveira!

II
Nariz de linhas, correções audazes,
De expressão aquilina e feiticeira,
Onde os olfatos virginais, falazes?!

Caveira! Caveira!!

III
Boca de dentes límpidos e finos,
De curva leve, original, ligeira,
Que é feito dos teus risos cristalinos?!

Caveira! Caveira!! Caveira!!!
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REQUIEM DO SOL

Águia triste do Tédio, sol cansado,
Velho guerreiro das batalhas fortes!
Das ilusões as trêmulas coortes
Buscam a luz do teu clarão magoado...

A tremenda avalanche do Passado
Que arrebatou tantos milhões de mortes
Passa em tropel de trágicos Mavortes
Sobre o teu coração ensangüentado...

Do alto dominas vastidões supremas,
Águia do Tédio presa nas algemas
Da Legenda imortal que tudo engelha...

Mas lá, na Eternidade, de onde habitas,
Vagam finas tristezas infinitas,
Todo o mistério da beleza velha!
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ESQUECIMENTO

Ó Estrelas tranqüilas, esquecidas
No seio das Esferas,

Velhos bilhões de lágrimas, de vidas,
Refulgentes Quimeras.

Astros que recordais infâncias de ouro,
Castidades serenas,

Irradiações de mágico tesouro,
Aromas de açucenas.

Rosas de luz do céu resplandecente,
Ó Estrelas divinas,

Sereias brancas da região do Oriente,
Ó Visões peregrinas!

Aves de ninhos de frouxéis de prata
Que cantais no Infinito

As Letras da Canção intemerata
Do Mistério bendito.

Turíbulos de graça e encantamento
Das sidérias umbelas,

Desvendai-me as Mansões do Esquecimento,
Radiantes sentinelas.

Dizei que palidez de mortos lírios
Há por estas estradas

E se terminam todos os martírios
Nas brumas encantadas.

Se nessas brumas encantadas choram
Os anseios da Terra,

Se os lírios mortos que há por lá se auroram
De púrpuras de guerra.
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Se as que há por cá titânicas cegueiras,
Atordoadas vitórias,

Embebedam os seres nas poncheiras
E no gozo das glórias!

O céu é o berço das estrelas brancas
Que dormem de cansaço...

E das almas olímpicas e francas
O ridente regaço...

Só ele sabe, o claro céu tranqüilo
Dos grandes resplendores,

Qual é das almas o eternal sigilo,
Qual o cunho das dores.

Só ele sabe, o céu das quintessências,
O Esquecimento ignoto

Que tudo envolve nas letais diluências
De um ocaso remoto...

O Esquecimento é flor, sutil, celeste,
De palidez risonha.

A alma das coisas languemente veste
De um véu, como quem sonha.

Tudo no esquecimento se adelgaça...
E nas zonas de tudo

Na candura de tudo, extremo, passa
Certo mistério mudo.

Como que o coração fica cantando
Porque, trêmulo, esquece,

Vivendo a vida de quem vai sonhando
E no sonho estremece...

Como que o coração fica sorrindo
De um modo grave e triste,

Languidamente a meditar, sentindo
Que o esquecimento existe.
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Sentindo que um encanto etéreo e mago,
Mas um lívido encanto

Põe nos semblantes um luar mais vago,
Enche tudo de pranto.

Que um concerto de súplicas, de mágoa,
De martírios secretos,

Vai os olhos tornando rasos d’água
E turvando os objetos...

Que um soluço cruel, desesperado
Na garganta rebenta...

Enquanto o Esquecimento alucinado
Move a sombra nevoenta!

Ó rio roxo e triste, ó rio morto,
Ó rio roxo, amargo...

Rio de vãs melancolias de Horto
Caídas do céu largo!

Rio do esquecimento tenebroso,
Amargamente frio,

Amargamente sepulcral, lutuoso,
Amargamente rio!

Quanta dor nessas ondas que tu levas,
Nessas ondas que arrastas,

Quanto suplício nessas tuas trevas,
Quantas lágrimas castas!

Ó meu verso, ó meu verso, ó meu orgulho,
Meu tormento e meu vinho,

Minha sagrada embriaguez e arrulho
De aves formando ninho.

Verso que me acompanhas no Perigo
Como lança preclara,

Que este peito defende do inimigo
Por estrada tão rara!
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Ó meu verso, ó meu verso soluçante,
Meu segredo e meu guia,

Tem dó de mim lá no supremo instante
Da suprema agonia.

Não te esqueças de mim, meu verso insano,
Meu verso solitário,

Minha terra, meu céu, meu vasto oceano,
Meu templo, meu sacrário.

Embora o esquecimento vão dissolva
Tudo, sempre, no mundo,

Verso! que ao menos o meu ser se envolva
No teu amor profundo!

Esquecer é andar entre destroços
Que além se multiplicam,

Sem reparar na lividez dos ossos
Nem nas cinzas que ficam...

É caminhar por entre pesadelos,
Sonâmbulo perfeito,

Coberto de nevoeiros e de gelos,
Com certa ânsia no peito.

Esquecer é não ter lágrimas puras,
Nem asas para beijos

Que voem procurando sepulturas
E queixas e desejos!

Esquecimento! eclipse de horas mortas,
Relógio mudo, incerto,

Casa vazia... de cerradas portas,
Grande vácuo, deserto.

Cinza que cai nas almas, que as consome,
Que apaga toda a flama,

Infinito crepúsculo sem nome,
Voz morta à voz que a chama.
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Harpa da noite, irmã do Imponderável,
De sons langues e enfermos,

Que Deus com o seu mistério formidável
Faz calar pelos ermos.

Solidão de uma plaga extrema e nua,
Onde trágica e densa

Chora seus lírios virginais a lua
Lividamente imensa.

Silêncio dos silêncios sugestivos,
Grito sem eco, eterno

Sudário dos Azuis contemplativos,
Florescência do Inferno.

Esquecimento! Fluido estranho, de ânsias,
De negra majestade,

Soluço nebuloso das Distâncias
Enchendo a Eternidade!
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VIOLÕES QUE CHORAM...

Ah! plangentes violões dormentes, mornos,
Soluços ao luar, choros ao vento...
Tristes perfis, os mais vagos contornos,
Bocas murmurejantes de lamento.

Noites de além, remotas, que eu recordo,
Noites da solidão, noites remotas
Que nos azuis da Fantasia bordo,
Vou constelando de visões ignotas.

Sutis palpitações à luz da lua,
Anseio dos momentos mais saudosos,
Quando lá choram na deserta rua
As cordas vivas dos violões chorosos.

Quando os sons dos violões vão soluçando,
Quando os sons dos violões nas cordas gemem,
E vão dilacerando e deliciando,
Rasgando as almas que nas sombras tremem.

Harmonias que pungem, que laceram,
Dedos nervosos e ágeis que percorrem
Cordas e um mundo de dolências geram,
Gemidos, prantos, que no espaço morrem...

E sons soturnos, suspiradas mágoas,
Mágoas amargas e melancolias,
No sussurro monótono das águas,
Noturnamente, entre ramagens frias.

Vozes veladas, veludosas vozes,
Volúpias dos violões, vozes veladas,
Vagam nos velhos vórtices velozes
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.
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Tudo nas cordas dos violões ecoa
E vibra e se contorce no ar, convulso...
Tudo na noite, tudo clama e voa
Sob a febril agitação de um pulso.

Que esses violões nevoentos e tristonhos
São ilhas de degredo atroz, funéreo,
Para onde vão, fatigadas do sonho,
Almas que se abismaram no mistério.

Sons perdidos, nostálgicos, secretos,
Finas, diluídas, vaporosas brumas,
Longo desolamento dos inquietos
Navios a vagar à flor d’espumas.

Oh! languidez, languidez infinita,
Nebulosas de sons e de queixumes,
Vibrado coração de ânsia esquisita
E de gritos felinos de ciúmes!

Que encantos acres nos vadios rotos
Quando em toscos violões, por lentas horas,
Vibram, com a graça virgem dos garotos,
Um concerto de lágrimas sonoras!

Quando uma voz, em trêmulos, incerta,
Palpitando no espaço, ondula, ondeia,
E o canto sobe para a flor deserta,
Soturna e singular da lua cheia.

Quando as estrelas mágicas florescem,
E no silêncio astral da Imensidade
Por lagos encantados adormecem
As pálidas ninféias da Saudade!

Como me embala toda essa pungência,
Essas lacerações como me embalam,
Como abrem asas brancas de clemência
As harmonias dos Violões que falam!
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Que graça ideal, amargamente triste,
Nos lânguidos bordões plangendo passa...
Quanta melancolia de anjo existe
Nas Visões melodiosas dessa graça.

Que céu, que inferno, que profundo inferno,
Que ouros, que azuis, que lágrimas, que risos,
Quanto magoado sentimento eterno
Nesses ritmos trêmulos e indecisos...

Que anelos sexuais de monjas belas
Nas ciliciadas carnes tentadoras,
Vagando no recôndito das celas,
Por entre as ânsias dilaceradoras...

Quanta plebéia castidade obscura
Vegetando e morrendo sobre a lama,
Proliferando sobre a lama impura,
Como em perpétuos turbilhões de chama.

Que procissão sinistra de caveiras,
De espectros, pelas sombras mortas, mudas...
Que montanhas de dor, que cordilheiras
De agonias aspérrimas e agudas.

Véus neblinosos, longos véus de viúvas
Enclausuradas nos ferais desterros,
Errando aos sóis, aos vendavais e às chuvas,
Sob abóbadas lúgubres de enterros;

Velhinhas quedas e velhinhos quedos,
Cegas, cegos, velhinhas e velhinhos,
Sepulcros vivos de senis segredos,
Eternamente a caminhar sozinhos;

E na expressão de quem se vai sorrindo,
Com as mãos bem juntas e com os pés bem juntos
E um lenço preto o queixo comprimindo,
Passam todos os lívidos defuntos...
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E como que há histéricos espasmos
Na mão que esses violões agita, largos...
E o som sombrio é feito de sarcasmos
E de sonambulismos e letargos.

Fantasmas de galés de anos profundos
Na prisão celular atormentados,
Sentindo nos violões os velhos mundos
Da lembrança fiel de áureos passados;

Meigos perfis de tísicos dolentes
Que eu vi dentre os violões errar gemendo,
Prostituídos de outrora, nas serpentes
Dos vícios infernais desfalecendo;

Tipos intonsos, esgrouviados, tortos,
Das luas tardas sob o beijo níveo,
Para os enterros dos seus sonhos mortos
Nas queixas dos violões buscando alívio;

Corpos frágeis, quebrados, doloridos,
Frouxos, dormentes, adormidos, langues
Na degenerescência dos vencidos
De toda a geração, todos os sangues;

Marinheiros que o mar tornou mais fortes,
Como que feitos de um poder extremo
Para vencer a convulsão das mortes,
Dos temporais o temporal supremo;

Veteranos de todas as campanhas,
Enrugados por fundas cicatrizes,
Procuram nos violões horas estranhas,
Vagos aromas, cândidos, felizes.

Ébrios antigos, vagabundos velhos,
Torvos despojos da miséria humana,
Têm nos violões secretos Evangelhos,
Toda a Bíblia fatal da dor insana.
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Enxovalhados, tábidos palhaços
De carapuças, máscaras e gestos
Lentos e lassos, lúbricos, devassos,
Lembrando a florescência dos incestos;

Todas as ironias suspirantes
Que ondulam no ridículo das vidas,
Caricaturas tétricas e errantes
Dos malditos, dos réus, dos suicidas;

Toda essa labiríntica nevrose
Das virgens nos românticos enleios;
Os ocasos do Amor, toda a clorose
Que ocultamente lhes lacera os seios;

Toda a mórbida música plebéia
De requebros de faunos e ondas lascivas;
A langue, mole e morna melopéia
Das valsas alanceadas, convulsivas;

Tudo isso, num grotesco desconforme,
Em ais de dor, em contorsões de açoites,
Revive nos violões, acorda e dorme
Através do luar das meias-noites!
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OLHOS DO SONHO

Certa noite soturna, solitária,
Vi uns olhos estranhos que surgiam
Do fundo horror da terra funerária
Onde as visões sonâmbulas dormiam...

Nunca da terra neste leito raso
Com meus olhos mortais, alucinados...
Nunca tais olhos divisei acaso
Outros olhos eu vi transfigurados.

A luz que os revestia e alimentava
Tinha o fulgor das ardentias vagas,
Um demônio noctâmbulo espiava
De dentro deles como de ígneas plagas.

E os olhos caminhavam pela treva
Maravilhosos e fosforescentes...
Enquanto eu ia como um ser que leva
Pesadelos fantásticos, trementes...

Na treva só os olhos, muito abertos,
Seguiam para mim com majestade,
Um sentimento de cruéis desertos
Me apunhalava com atrocidade.

Só os olhos eu via, só os olhos
Nas cavernas da treva destacando:
Faróis de augúrio nos ferais escolhos,
Sempre, tenazes, para mim olhando...

Sempre tenazes para mim, tenazes,
Sem pavor e sem medo, resolutos,
Olhos de tigres e chacais vorazes
No instante dos assaltos mais astutos.
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Só os olhos eu via! – o corpo todo
Se confundia com o negror em volta...
Ó alucinações fundas do lodo
Carnal, surgindo em tenebrosa escolta!

E os olhos me seguiam sem descanso,
Numa perseguição de atras voragens,
Nos narcotismos dos venenos mansos,
Como dois mudos e sinistros pajens.

E nessa noite, em todo meu percurso,
Nas voltas vagas, vãs e vacilantes
Do meu caminho, esses dois olhos de urso
Lá estavam tenazes e constantes.

Lá estavam eles, fixamente eles,
Quietos, tranqüilos, calmos e medonhos...
Ah! quem jamais penetrará naqueles
Olhos estranhos dos eternos sonhos!

Janeiro, 1897.

ENCLAUSURADA

Ó Monja dos estranhos sacrifícios,
Meu amor imortal, Ave de garras
E asas gloriosas, triunfais, bizarras,
Alquebradas ao peso dos cilícios.

Reclusa flor que os mais revéis flagícios
Abalaram com as trágicas fanfarras,
Quando em formas exóticas de jarras
Teu corpo tinha a embriaguez dos vícios.

Para onde foste, ó graça das mulheres,
Graça viçosa dos vérgeis de Ceres
Sem que o meu pensamento te persiga?!

Por onde eternamente enclausuraste
Aquela ideal delicadeza de haste,
De esbelta e fina ateniense antiga?!
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MÚSICA DA MORTE...

A música da Morte, a nebulosa,
Estranha, imensa música sombria,
Passa a tremer pela minh’alma e fria
Gela, fica a tremer, maravilhosa...

Onda nervosa e atroz, onda nervosa,
Letes sinistro e torvo da agonia,
Recresce a lancinante sinfonia,
Sobe, numa volúpia dolorosa...

Sobe, recresce, tumultuando e amarga,
Tremenda, absurda, imponderada e larga,
De pavores e trevas alucina...

E alucinando e em trevas delirando,
Como um ópio letal, vertiginando,
Os meus nervos, letárgica, fascina...

MONJA NEGRA

É teu esse espaço, é teu todo o Infinito,
Transcendente Visão das lágrimas nascida,
Bendito o teu sentir, para sempre bendito
Todo o teu divagar na Esfera indefinida!

Através de teu luto as estrelas meditam
Maravilhosamente e vaporosamente;
Como olhos celestiais dos Arcanjos nos fitam
Lá do fundo negror do teu luto plangente.

Almas sem rumo já, corações sem destino
Vão em busca de ti, por vastidões incertas...
E no teu sonho astral, mago e luciferino,
Encontram para o amor grandes portas abertas.
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Cândida Flor que aroma e tudo purifica,
Trazes sempre contigo as sutis virgindades
E uma caudal preciosa, interminável, rica,
De raras sugestões e curiosidades.

As belezas do mito, as grinaldas de louro,
Os priscos ouropéis, os símbolos já vagos,
Tudo forma o painel de um velho fundo de ouro
De onde surges enfim como as visões dos lagos.

Certa graça cristã, certo excelso abandono
De Deusa que emigrou de regiões de outrora,
Certo aéreo sentir de esquecimento e outono,
Trazem-te as emoções de quem medita e chora.

És o imenso crisol, és o crisol profundo
Onde se cristalizam todas as belezas,
És o néctar da Fé, de que eu melhor me inundo,
O néctar divinal das místicas purezas.

Ó Monja soluçante! Ó Monja soluçante,
Ó Monja do Perdão, da paz e da clemência,
Leva para bem longe este Desejo errante,
Desta febre letal toda secreta essência.

Nos teus golfos de Além, nos lagos taciturnos,
Nos pélagos sem fim, vorazes e medonhos,
Abafa para sempre os soluços noturnos,
E as dilacerações dos formidáveis Sonhos!

Não sei que Anjo fatal, que Satã fugitivo,
Que gênios infernais, magnéticos, sombrios,
Deram-te as amplidões e o sentimento vivo
Do mistério com todos os seus calafrios...

A lua vem te dar mais trágica amargura,
E mais desolação e mais melancolia,
E as estrelas, do céu na Eucaristia pura,
Têm a mágoa velada da Virgem Maria.
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Ah! Noite original, noite desconsolada,
Monja da solidão, espiritual e augusta,
Onde fica o teu reino, a região vedada,
A região secreta, a região vetusta?!

Almas dos que não têm o Refúgio supremo
De altas contemplações, dos mais altos mistérios,
Vinde sentir da Noite o Isolamento extremo,
Os fluidos imortais, angelicais, etéreos.

Vinde ver como são mais castos e mais belos,
Mais puros que os do dia os noturnos vapores:
Por toda a parte no ar levantam-se castelos
E nos parques do céu há quermesses de amores.

Volúpias, seduções, encantos feiticeiros
Andam a embalsamar teu seio tenebroso
E as águias da Ilusão, de vôos altaneiros,
Crivam de asas triunfais o horizonte onduloso.

Cavaleiros do Ideal, de erguida lança em riste,
Sonham, a percorrer teus velhos Paços cavos...
E esse nobre esplendor de majestade triste
Recebe outros lauréis mais bizarros e bravos.

Convulsivas paixões, convulsivas nevroses,
Recordações senis nos teus aspectos vagam,
Mil alucinações, mortas apoteoses
E mil filtros sutis que mornamente embriagam.

Ó grande Monja negra e transfiguradora,
Magia sem igual dos páramos eternos,
Quem assim te criou, selvagem Sonhadora,
Da carícia de céus e do negror d’infernos?

Quem auréolas te deu assim miraculosas
E todo o estranho assombro e todo o estranho medo,
Quem pôs na tua treva ondulações nervosas,
E mudez e silêncio e sombras e segredo?
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Mas ah! quanto consolo andar errando, errando,
Perdido no teu Bem, perdido nos teus braços,
Nos noivados da Morte andar além sonhando,
Na unção sacramental dos teus negros Espaços!

Que glorioso troféu andar assim perdido
Na larga vastidão do mudo firmamento,
Na noite virginal ocultamente ungido,
Nas transfigurações do humano sentimento!

Faz descer sobre mim os brandos véus da calma,
Sinfonia da Dor, ó Sinfonia muda,
Voz de todo o meu Sonho, ó noiva da minh’alma,
Fantasma inspirador das Religiões de Buda.

Ó negra Monja triste, ó grande Soberana,
Tentadora Visão que me seduzes tanto,
Abençoa meu ser no teu doce Nirvana,
No teu Sepulcro ideal de desolado encanto!

Hóstia negra e feral da comunhão dos mortos,
Noite criadora, mãe dos gnomos, dos vampiros,
Passageira senil dos encantados portos,
Ó cego sem bordão da torre dos suspiros...

Abençoa meu ser, unge-o dos óleos castos,
Enche-o de turbilhões de sonâmbulas aves,
Para eu me difundir nos teus Sacrários vastos,
Para me consolar com os teus Silêncios graves.
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INEXORÁVEL

Ó meu Amor, que já morreste,
Ó meu Amor, que morta estás!
Lá nessa cova a que desceste,
Ó meu Amor, que já morreste,
Ah! nunca mais florescerás?!

Ao teu esquálido esqueleto,
Que tinha outrora de uma flor
A graça e o encanto do amuleto;
Ao teu esquálido esqueleto
Não voltará novo esplendor?!

E ah! o teu crânio sem cabelos,
Sinistro, seco, estéril, nu...
(Belas madeixas dos meus zelos!)
E ah! o teu crânio sem cabelos
Há de ficar como estás tu?!

O teu nariz de asa redonda,
De linhas límpidas, sutis
Oh! há de ser na lama hedionda
O teu nariz de asa redonda
Comido pelos vermes vis?!

Os teus dois olhos – dois encantos –
De tudo, enfim, maravilhar,
Sacrário augusto dos teus prantos,
Os teus dois olhos – dois encantos –
Em dois buracos vão ficar?!

A tua boca perfumosa,
O céu do néctar sensual,
Tão casta, fresca e luminosa,
A tua boca perfumosa
Vai ter o cancro sepulcral?!
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As tuas mãos de nívea seda,
De veias cândidas e azuis
Vão se extinguir na noite treda
As tuas mãos de nívea seda,
Lá nesses lúgubres pauis?!

As tuas tentadoras pomas
Cheias de um magnífico elixir,
De quentes, cálidos aromas
As tuas tentadoras pomas
Ah! nunca mais hão de florir?!

A essência virgem da beleza,
O gesto, o andar, o sol da voz
Que Iluminava de pureza,
A essência virgem da beleza,
Tudo acabou no horror atroz?!

Na funda treva dessa cova,
Na inexorável podridão
Já te apagaste, Estrela nova,
Na funda treva dessa cova
Na negra Transfiguração!
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REQUIEM

Como os salmos dos Evangelhos celestiais,
Os sonhos que eu amei hão de acabar,
Quando o meu corpo, trêmulo, dos velhos
Nos gelados outonos penetrar.

O rosto encarquilhado e as mãos já frias,
Engelhadas, convulsas, a tremer,
Apenas viverei das nostalgias
Que fazem para sempre envelhecer.

Por meus olhos sem brilho e fatigados
Como sombras de outrora, passarão
As ilusões de uns olhos constelados
Que da Vida dourarão-me a Ilusão.

Mas tudo, enfim, as bocas perfumosas,
O mar, o campo e tudo quanto amei,
As auroras, o sol, pássaros, rosas,
Tudo rirá do estado a que cheguei.

Do brilho das estrelas cristalinas
Virá um riso irônico de dor,
E da minh’alma subirão neblinas,
Incensos vagos, cânticos de amor.

Por toda parte o amargo escárnio fundo,
Sem já mais nada para mim florir,
As risadas vandálicas do mundo,
Secos desdéns por toda a parte a rir.

Que hão de ser vãos esforços da memória
Para lembrar os tempos virginais,
As rugas da matéria transitória
Hão de lá estar como a dizer: – jamais!
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E hei de subir transfigurado e lento
Altas montanhas cheias de visões,
Onde gelaram, num luar, nevoento,
Tantos e solitários corações.

Recordarei as íntimas ternuras
De seres raros, porém mortos já,
E de mim, do que fui, pelas torturas
Deste viver pouco me lembrará.

O mundo clamará sinistramente
Daquele que a velhice alquebra e alui...
Mas ah! por mais que clame toda a gente
Nunca dirá o que de certo eu fui.

E os dias frios e ermos da Existência
Cairão num crepúsculo mortal,
Na soluçante, mística plangência
Dos órgãos de uma estranha catedral.

Para me ungir no derradeiro e ansioso
Olhar que a extrema comoção traduz,
Sob o celeste pálio majestoso
Hão de passar os Viáticos da luz.
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VISÃO

Noiva de Satanás, Arte maldita,
Mago Fruto letal e proibido,
Sonâmbula do Além, do Indefinido
Das profundas paixões, Dor infinita.

Astro sombrio, luz amarga e aflita,
Das Ilusões tantálico gemido,
Virgem da Noite, do luar dorido,
Com toda a tua Dor oh! sê bendita!

Seja bendito esse clarão eterno
De sol, de sangue, de veneno e inferno,
De guerra e amor e ocasos de saudade...

Sejam benditas, imortalizadas
As almas castamente amortalhadas
Na tua estranha e branca Majestade!

PRESSAGO

Nas águas daquele lago
Dormita a sombra de Iago...

Um véu de luar funéreo
Cobre tudo de mistério...

Há um lívido abandono
Do luar no estranho sono.

Transfiguração enorme
Encobre o luar que dorme...

Dá meia-noite na ermida,
Como o último ai de uma vida.

São badaladas nevoentas,
Sonolentas, sonolentas...



470  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

Do céu no estrelado luxo
Passa o fantasma de um bruxo.

No mar tenebroso e tetro
Vaga de um náufrago o espectro.

Como fantásticos signos,
Erram demônios malignos.

Na brancura das ossadas
Gemem as almas penadas.

Lobisomens, feiticeiras
Gargalham no luar das eiras.

Os vultos dos enforcados
Uivam nos ventos irados.

Os sinos das torres frias
Soluçam hipocondrias.

Luxúrias de virgens mortas
Das tumbas rasgam as portas.

Andam torvos pesadelos
Arrepiando os cabelos.

Coalha nos lodos abjetos
O sangue roxo dos fetos.

Há rios maus, amarelos
De presságio de flagelos.

Das vesgas concupiscências
Saem vis fosforescências.

Os remorsos contorcidos
Mordem os ares pungidos.
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A alma cobarde de Judas
Recebe expressões cornudas.

Negras aves de rapina
Mostram a garra assassina.

Sob o céu que nos oprime
Languescem formas de crime.

Com os mais sinistros furores,
Saem gemidos das flores.

Caveiras! Que horror medonho!
Parecem visões de um sonho!

A morte com Sancho Pança,
Grotesca e trágica dança.

E como um símbolo eterno,
Ritmos dos Ritmos do inferno.

No lago morto, ondulando,
Dentre o luar noctivagando,

O corvo hediondo crocita
Da sombra d’Iago maldita!
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RESSURREIÇÃO

Alma! Que tu não chores e não gemas,
Teu amor voltou agora.

Ei-lo que chega das mansões extremas,
Lá onde a loucura mora!

Veio mesmo mais belo e estranho, acaso,
Desses lívidos países

Mágica flor a rebentar de um vaso
Com prodigiosas raízes.

Veio transfigurada e mais formosa
Essa ingênua natureza,

Mais ágil, mais delgada, mais nervosa,
Das essências da Beleza.

Certo neblinamento de saudade
Mórbida envolve-a de leve...

E essa diluente espiritualidade
Certos mistérios descreve.

O meu Amor voltou de aéreas curvas,
Das paragens mais funestas...

Veio de percorrer torvas e turvas
E funambulescas festas.

As festas turvas e funambulescas
Da exótica Fantasia,

Por plagas cabalísticas, dantescas,
De estranha selvageria.

Onde carrascos de tremendo aspecto
Como astros monstros circulam

E as meigas almas de sonhar inquieto
Barbaramente estrangulam.

Ele andou pelas plagas da loucura,
O meu Amor abençoado,

Banhado na poesia da Ternura,
No meu Afeto banhado.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  473

Andou! Mas afinal de tudo veio,
Mais transfigurado e belo,

Repousar no meu seio o próprio seio
Que eu de lágrimas estrelo.

De lágrimas de encanto e ardentes beijos,
Para matar, triunfante,

A sede ideal de místico desejo
De quando ele andou errante.

E lágrimas, que enfim, caem ainda
Com os mais acres dos sabores

E se transformam (maravilha infinda!)
Em maravilhas de flores!

Ah! que feliz um coração que escuta
As origens de que é feito!

E que não é nenhuma pedra bruta
Mumificada no peito!

Ah! que feliz um coração que sente
Ah! tudo vivendo intenso

No mais profundo borbulhar latente
Do seu fundo foco imenso!

Sim! eu agora posso ter deveras
Ironias sacrossantas...

Posso os braços te abrir, Luz das Esferas,
Que das trevas te levantas.

Posso mesmo já rir de tudo, tudo
Que me devora e me oprime.

Voltou-me o antigo sentimento mudo
Do teu olhar que redime.

Já não te sinto morta na minh’alma
Como em câmara mortuária,

Naquela estranha e tenebrosa calma
De solidão funerária.
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Já não te sinto mais embalsamada
No meu carinho profundo,

Nas mortalhas da Graça amortalhada,
Como ave voando do mundo.

Não! não te sinto mortalmente envolta
Na névoa que tudo encerra...

Doce espectro do pó, da poeira solta
Deflorada pela terra.

Não sinto mais o teu sorrir macabro
De desdenhosa caveira.

Agora o coração e os olhos abro
Para a Natureza inteira!

Negros pavores sepulcrais e frios
Além morreram com o vento...

Ah! como estou desafogado em rios
De rejuvenescimento!

Deus existe no esplendor d’algum Sonho,
Lá n’alguma estrela esquiva.

Só ele escuta o soluçar medonho
E torna a Dor menos viva.

Ah! foi com Deus que tu chegaste, é certo,
Com a sua graça espontânea

Que emigraste das plagas do Deserto
Nu, sem sombra e sol, da Insânia!

No entanto como que volúpias vagas
Desses horrores amargos,

Talvez recordação daquelas plagas
Dão-te esquisitos letargos...

Porém tu, afinal, ressuscitaste
E tudo em mim ressuscita.

E o meu Amor, que repurificaste,
Canta na paz infinita!
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ENLEVO

Da doçura da Noite, da doçura
De um tenro coração que vem sorrindo,
Seus segredos recônditos abrindo
Pela primeira vez, à luz mais pura.

Da doçura celeste, da ternura
De um Bem consolador que vai fugindo
Pelos extremos do horizonte infindo,
Deixando-nos somente a Desventura.

Da doçura inocente, imaculada
De uma carícia virginal da Infância,
Nessa de rosas fresca madrugada.

Era assim tua cândida fragrância,
Arcanjo ideal de auréola delicada,
Visão consoladora da Distância...
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PIEDOSA
A Nestor Vitor

Não sei por que, magoada Flor sem glória,
A tua voz de trêmula meiguice
Desperta em mim a mocidade flórea
De sentimentos que não têm velhice.

Guslas de um céu remotamente mudo
Gemem plangentes nessa voz que voa
E através dela, abençoando tudo,
Um luar de perdões desabotoa.

Vejo-te então sublimemente triste
E excelsa e doce, num anseio lento,
Vagando como um ser que não existe,
Transfigurada pelo Sofrimento.

Mas, não sei como, vejo-te por brumas,
Além da de ouro constelada Porta,
Na ondulação das lívidas espumas,
Morta, já morta, muito morta, morta...

E sinto logo esse supremo e sábio
Travo da dor, se morta te antevejo,
Essa macabra contração de lábio
Que morde e tantaliza o meu desejo.

Fico sempre a cismar, se tu morresses
Que angústia fina me laceraria,
Que músicas de céus saudosos, desses
Céus infinitos sobre mim fluiria...

Que anjos brancos soberbos, deslumbrantes,
Resplandecentes nos broquéis das vestes,
Claros e altos voariam flamejantes
Para buscar-te, dos Azuis Celestes.
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Sim! Sim! Pois então tanta e atroz fadiga,
Tanta e tamanha dor convulsa e cega
Há de ficar sem doce luz amiga,
Da lágrima dos céus, que tudo rega?!

As batalhas cruéis do sacrifício,
As transfigurações dos teus calvários,
Essas virtudes rolarão com o vício
Pelos mesmos abismos tumultuários?!

Toda a obscura pureza dos teus feitos,
A tua alma mais simples do que a água,
Essa bondade, todos os eleitos
Sentimentos que tens de flor da Mágoa;

Nada se salvará jamais, mais nada
Se salvará, no instante derradeiro?!
Ó interrogação desesperada,
Errante, errante pelo mundo inteiro!

Nada se salvará da essência viva
Que tudo purifica e refloresce;
De tanta fé, de tanta luz altiva,
De tanta abnegação, de tanta prece?!

Nada se salvará, piedosa e pobre
Flor desdenhada pelo Mal ufano
Só o meu coração e verso nobre
Hão de abrigar-te do desprezo humano.

Na transcendência do teu ser, tão alta,
Vejo dos céus como que os dons, a esmola,
O indefinido que de ti ressalta
Me prende, me arrebata e me consola.

E sinto que a tu’alma desprendida
Do terrestre, do negro labirinto
Melhor há de adorar-me na outra Vida,
Melhor sentindo tudo quanto eu sinto.
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Porque não é por sentimento vago,
Nem por simples e vã literatura,
Nem por caprichos de um estilo mago
Que sinto tanto a tua essência pura.

Não é por transitória veleidade
E para que o mundo reconheça,
Que sinto a tua cândida Piedade,
As auréolas de luz dessa cabeça.

Não é para que o mundo te proclame
Maravilha das mártires, das santas
Que eu digo sempre ao meu Amor que te ame
Mesmo através de tantas ânsias, tantas.

Nem é também para que o mundo creia
Na humilde limpidez da tua alma justa,
Que o mundo, vil e vão, desdenha e odeia
Toda a humildade, toda a crença augusta.

Mas sinto porque te amo e te acompanho
Pelas montanhas de onde sóis saudosos
Clarões e sombras de um mistério estranho
Espalham, como adeuses carinhosos.

Sinto que te acompanho, que te sigo
Tranqüilo, calmo desses vãos rumores
E que tu vais embalada comigo
Na mesma rede de carinho e dores.

Sinto os segredos do teu corpo amado,
Toda a graça floral, a graça breve,
Todo o composto lânguido, alquebrado
Do teu perfil de áureo crescente leve.

Sinto-te as linhas imortais do flanco,
E as ondas vaporosas dos teus passos
E todo o sonho castamente branco
Da volúpia celeste desses braços.
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Sinto a muda expressão da tua boca
Feita num doce e doloroso corte
De beijo dado na veemência louca
Dos céus do gozo entre o estertor da morte.

Sinto-te as nobres mãos afagadoras,
Riquezas raras de um valor secreto
E mãos cujas carícias redentoras
São as carícias do supremo Afeto.

Sinto os teus olhos fluidos, de onde emerge
Uma graça, uma paz, tamanho encanto,
Tão brando e triste, que a minha alma asperge
Em suavíssimos bálsamos de pranto.

Uns olhos tão etéreos, tão profundos,
De tanta e tão sutil delicadeza
Que parecem viver lá n’outros mundos,
Longe da contingente Natureza.

Olhos que sempre no tremendo choque
Dos sofrimentos íntimos, latentes,
Têm esse toque amigo, o velho toque
Original das lágrimas ardentes.

Ah! só eu vejo e sinto esse desvelo
Que transfigura e faz o teu martírio,
O sentimento amargurado e belo
Que é já, talvez, quase mortal delírio...

Sinto que a mesma chama nos abraça,
Que um perfume eternal, casto, esquisito,
Circula e vive com divina graça
Dentro do nosso trêmulo Infinito.

E tudo quanto me sensibiliza,
Fere, magoa, dilacera, punge,
Tudo no teu olhar se cristaliza,
No teu olhar, no teu olhar que unge.
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Sinto por ti o mais febril e intenso
Carinho quase louco, doentio...
Carinho singular, curioso, imenso,
Que deixa na alma um resplendor sombrio.

E é de tal forma esse carinho raro,
De tal encanto e tão sagrada essência,
De tal Piedade e tal Perdão preclaro,
Que canta na estrelada Refulgência.

Ah! nunca saberás quanto exotismo
De sentimento me alanceia e pulsa,
Vibram violinos de sonambulismo
Nest’alma ora serena, ora convulsa!

Tens luz de lua e tens gorjeios de ave
No mundo virginal dos meus sentidos,
E és sonho, sombra de Angelus suave
Nos nossos mútuos e comuns gemidos.

E sonho, sombra de Angelus, tão brandos,
Imortalmente tão indefiníveis
Que todos os terrores execrandos
Cobrem-se para nós de íris sensíveis.

É assim que eu te sinto, erma, sozinha,
Frágil, piedosa, nos singelos brilhos
Erguendo aos braços, nobremente minha,
Os dolentes troféus dos nossos filhos.

Erguendo-os como cálices amargos
De um vinho ideal de já mortas quimeras,
Para além destes céus mudos e largos
Na ampla misericórdia das Esferas!
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AUSÊNCIA MISTERIOSA

Uma hora só que o teu perfil se afasta,
Um instante sequer, um só minuto
Desta casa que amo – vago luto
Envolve logo esta morada casta.

Tua presença delicada basta
Para tudo tornar claro e impoluto...
Na tua ausência, da Saudade escuto
O pranto que me prende e que me arrasta...

Secretas e sutis melancolias
Recuadas na Noite dos meus dias
Vêm para mim, lentas, se aproximando.

E em toda casa, nos objetos, erra
Um sentimento que não é da Terra
E que eu mudo e sozinho vou sonhando...

MEU FILHO

Ah! quanto sentimento! ah! quanto sentimento!
Sob a guarda piedosa e muda das Esferas
Dorme, calmo, embalado pela voz do vento,
Frágil e pequenino e tenro como as heras.

Ao mesmo tempo suave e ao mesmo tempo estranho
O aspecto do meu filho assim meigo dormindo...
Vem dele tal frescura e tal sonho tamanho
Que eu nem mesmo já sei tudo que vou sentindo.

Minh’alma fica presa e se debate ansiosa,
Em vão soluça e clama, eternamente presa
No segredo fatal dessa flor caprichosa,
Do meu filho, a dormir, na paz da Natureza.
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Minh’alma se debate e vai gemendo aflita
No fundo turbilhão de grandes ânsias mudas:
Que esse tão pobre ser, de ternura infinita,
Mais tarde irá tragar os venenos de Judas!

Dar-lhe eu beijos, apenas, dar-lhe, apenas, beijos,
Carinhos dar-lhe sempre, efêmeros, aéreos,
O que vale tudo isso para outros desejos,
O que vale tudo isso para outros mistérios?!

De sua doce mãe que em prantos o abençoa
Com o mais profundo amor, arcangelicamente,
De sua doce mãe, tão límpida, tão boa,
O que vale esse amor, todo esse amor veemente?!

O longo sacrifício extremo que ela faça,
As vigílias sem nome, as orações sem termo,
Quando as garras cruéis e horríveis da Desgraça
De sadio que ele é, fazem-no fraco e enfermo?!

Tudo isso, ah! Tudo isso, ah! quanto vale tudo isso
Se outras preocupações mais fundas me laceram,
Se a graça de seu riso e a graça do seu viço
São as flores mortais que meu tormento geram?!

Por que tantas prisões, por que tantas cadeias
Quando a alma quer voar nos páramos liberta?
Ah! Céus! Quem me revela essas Origens cheias
De tanto desespero e tanta luz incerta!

Quem me revela, pois, todo o tesouro imenso
Desse imenso Aspirar tão entranhado, extremo!
Quem descobre, afinal, as causas do que eu penso,
As causas do que eu sofro, as causas do que eu gemo!

Pois então hei de ter um afeto profundo,
Um grande sentimento, um sentimento insano
E hei de vê-lo rolar, nos turbilhões do mundo,
Para a vala comum do eterno Desengano?!
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Pois esse filho meu que ali no berço dorme,
Ele mesmo tão casto e tão sereno e doce
Vem para ser na Vida o vão fantasma enorme
Das dilacerações que eu na minh’alma trouxe?!

Ah! Vida! Vida! Vida! Incendiada tragédia,
Transfigurado Horror, Sonho transfigurado,
Macabras contorções de lúgubre comédia
Que um cérebro de louco houvesse imaginado!

Meu filho que eu adoro e cubro de carinhos,
Que do mundo vilão ternamente defendo,
Há de mais tarde errar por tremedais e espinhos
Sem que o possa acudir no suplício tremendo.

Que eu vagarei por fim nos mundos invisíveis,
Nas diluentes visões dos largos Infinitos,
Sem nunca mais ouvir os clamores horríveis,
A mágoa dos seus ais e os ecos dos seus gritos.

Vendo-o no berço assim, sinto muda agonia,
Um misto de ansiedade, um misto de tortura.
Subo e pairo dos céus na estrelada harmonia
E desço e entro do Inferno a furna hórrida, escura.

E sinto sede intensa e intensa febre, tanto,
Tanto Azul, tanto abismo atroz que me deslumbra.
Velha saudade ideal, monja de amargo Encanto,
Desce por sobre mim sua estranha penumbra.

Tu não sabes, jamais, tu nada sabes, filho,
Do tormentoso Horror, tu nada sabes, nada...
O teu caminho é claro, é matinal de brilho,
Não conheces a sombra e os golpes da emboscada.

Nesse ambiente de amor onde dormes teu sono
Não sentes nem sequer o mais ligeiro espectro...
Mas, ah! eu vejo bem, sinistra, sobre o trono,
A Dor, a eterna Dor, agitando o seu cetro!



484  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

VISÃO GUIADORA

Ó alma silenciosa e compassiva
Que conversas com os Anjos da Tristeza,
Ó delicada e lânguida beleza
Nas cadeias das lágrimas cativa.

Frágil, nervosa timidez lasciva,
Graça magoada, doce sutileza
De sombra e luz e da delicadeza
Dolorosa de música aflitiva.

Alma de acerbo, amargurado exílio,
Perdida pelos céus num vago idílio
Com as almas e visões dos desolados.

Ó tu que és boa e porque és boa és bela,
Da Fé e da Esperança eterna estrela
Todo o caminho dos desamparados.
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LITANIA DOS POBRES

Os miseráveis, os rotos
São as flores dos esgotos.

São espectros implacáveis
Os rotos, os miseráveis.

São prantos negros de furnas
Caladas, mudas, soturnas.

São os grandes visionários
Dos abismos tumultuários.

As sombras das sombras mortas,
Cegos, a tatear nas portas.

Procurando o céu, aflitos
E varando o céu de gritos.

Faróis à noite apagados
Por ventos desesperados.

Inúteis, cansados braços
Pedindo amor aos Espaços.

Mãos inquietas, estendidas
Ao vão deserto das vidas.

Figuras que o Santo Oficio
Condena a feroz suplício.

Arcas soltas ao nevoento
Dilúvio do Esquecimento.

Perdidas na correnteza
Das culpas da Natureza.



486  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

Ó pobres! Soluços feitos
Dos pecados imperfeitos!

Arrancadas amarguras
Do fundo das sepulturas.

Imagens dos deletérios,
Imponderáveis mistérios.

Bandeiras rotas, sem nome,
Das barricadas da fome.

Bandeiras estraçalhadas
Das sangrentas barricadas.

Fantasmas vãos, sibilinos
Da caverna dos Destinos!

Ó pobres! o vosso bando
É tremendo, é formidando!

Ele já marcha crescendo,
O vosso bando tremendo...

Ele marcha por colinas,
Por montes e por campinas.

Nos areiais e nas serras
Em hostes como as de guerras.

Cerradas legiões estranhas
A subir, descer montanhas.

Como avalanches terríveis
Enchendo plagas incríveis.

Atravessa já os mares,
Com aspectos singulares.
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Perde-se além nas distâncias
A caravana das ânsias.

Perde-se além na poeira,
Das Esferas na cegueira.

Vai enchendo o estranho mundo
Com o seu soluçar profundo.

Como torres formidandas
De torturas miserandas.

E de tal forma no imenso
Mundo ele se torna denso.

E de tal forma se arrasta
Por toda a região mais vasta.

E de tal forma um encanto
Secreto vos veste tanto.

E de tal forma já cresce
O bando, que em vós parece.

Ó Pobres de ocultas chagas
Lá das mais longínquas plagas!

Parece que em vós há sonho
E o vosso bando é risonho.

Que através das rotas vestes
Trazeis delícias celestes.

Que as vossas bocas, de um vinho
Prelibam todo o carinho...

Que os vossos olhos sombrios
Trazem raros amavios.
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Que as vossas almas trevosas
Vêm cheias de odor das rosas.

De torpores, d’indolências
E graças e quintessências.

Que já livres de martírios
Vêm festonadas de lírios.

Vêm nimbadas de magia,
De morna melancolia.

Que essas flageladas almas
Reverdecem como palmas.

Balanceadas no letargo
Dos sopros que vêm do largo...

Radiantes d’ilusionismos,
Segredos, orientalismos.

Que como em águas de lagos
Bóiam nelas cisnes vagos...

Que essas cabeças errantes
Trazem louros verdejantes.

E a languidez fugitiva
De alguma esperança viva.

Que trazeis magos aspeitos
E o vosso bando é de eleitos.

Que vestes a pompa ardente
Do velho Sonho dolente.

Que por entre os estertores
Sois uns belos sonhadores.
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SPLEEN DE DEUSES

Oh! Dá-me, dá-me o teu sinistro Inferno
Dos desesperos tétricos, violentos,
Onde rugem e bramem como os ventos
Anátemas da Dor, no fogo eterno...

Dá-me o teu fascinante, o teu falerno
Dos falernos das lágrimas, sangrentos
Vinhos profundos, venenosos, lentos
Matando o gozo nesse horror do Averno.

Assim o Deus dos Páramos clamava
Ao Demônio soturno, e o rebelado,
Capricórnio Satã, ao Deus bradava:

Se és Deus e já de mim tens triunfado,
Para lavar o Mal do Inferno e a bava
Dá-me o tédio senil do céu fechado...

DIVINA

Eu não busco saber o inevitável
Das espirais da tua vã matéria.
Não quero cogitar da paz funérea
Que envolve todo o ser inconsolável.

Bem sei que no teu círculo maleável
De vida transitória e mágoa séria
Há manchas dessa orgânica miséria
Do mundo contingente, imponderável.

Mas o que eu amo no teu ser obscuro
É o evangélico mistério puro
Do sacrifício que te torna heroína.

São certos raios da tu’alma ansiosa
É certa luz misericordiosa,
É certa auréola que te faz divina!
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CABELOS

I
Cabelos! Quantas sensações ao vê-los!
Cabelos negros, do esplendor sombrio,
Por onde corre o fluido vago e frio
Dos brumosos e longos pesadelos...

Sonhos, mistérios, ansiedades, zelos,
Tudo que lembra as convulsões de um rio
Passa na noite cálida, no estio
Da noite tropical dos teus cabelos.

Passa através dos teus cabelos quentes,
Pela chama dos beijos inclementes,
Das dolências fatais, da nostalgia...

Auréola negra, majestosa, ondeada,
Alma da treva, densa e perfumada,
Lânguida Noite da melancolia!

OLHOS

II
A Grécia d’Arte, a estranha claridade
Daquela Grécia de beleza e graça,
Passa, cantando, vai cantando e passa
Dos teus olhos na eterna castidade.

Toda a serena e altiva heroicidade
Que foi dos gregos a imortal couraça,
Aquele encanto e resplendor de raça
Constelada de antiga majestade.

Da Atenas flórea toda o viço louro
E as rosas e os mirtais e as pompas d’ouro,
Odisséias e deuses e galeras...

Na sonolência de uma lua aziaga,
Tudo em saudade nos teus olhos vaga,
Canta melancolias de outras eras!...
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BOCA

III
Boca viçosa, de perfume a lírio,
Da límpida frescura da nevada,
Boca de pompa grega, purpureada,
Da majestade de um damasco assírio.

Boca para deleites e delírio
Da volúpia carnal e alucinada,
Boca de Arcanjo, tentadora e arqueada,
Tentando Arcanjos na amplidão do Empírio,

Boca de Ofélia morta sobre o lago,
Dentre a auréola de luz do sonho vago
E os faunos leves do luar inquietos...

Estranha boca virginal, cheirosa,
Boca de mirra e incensos, milagrosa
Nos filtros e nos tóxicos secretos...

SEIOS

IV
Magnólias tropicais, frutos cheirosos
Das árvores do Mal fascinadoras,
Das negras mancenilhas tentadoras,
Dos vagos narcotismos venenosos.

Oásis brancos e miraculosos
Das frementes volúpias pecadoras
Nas paragens fatais, aterradoras
Do Tédio, nos desertos tenebrosos...

Seios de aroma embriagador e langue,
Da aurora de ouro do esplendor do sangue,
A alma de sensações tantalizando.

Ó seios virginais, tálamos vivos,
Onde do amor nos êxtases lascivos
Velhos faunos febris dormem sonhando...
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MÃOS

V
Ó Mãos ebúrneas, Mãos de claros veios,
Esquisitas tulipas delicadas,
Lânguidas Mãos sutis e abandonadas,
Finas e brancas, no esplendor dos seios.

Mãos etéricas, diáfanas, de enleios,
De eflúvios e de graças perfumadas,
Relíquias imortais de eras sagradas
De antigos templos de relíquias cheios.

Mãos onde vagam todos os segredos,
Onde dos ciúmes tenebrosos, tredos,
Circula o sangue apaixonado e forte.

Mãos que eu amei, no féretro medonho
Frias, já murchas, na fluidez do Sonho,
Nos mistérios simbólicos da Morte!

PÉS

VI
Lívidos, frios, de sinistro aspecto,
Como os pés de Jesus, rotos em chaga,
Inteiriçados, dentre a auréola vaga
Do mistério sagrado de um afeto.

Pés que o fluido magnético, secreto
Da Morte maculou de estranha e maga
Sensação esquisita que propaga
Um frio n’alma, doloroso e inquieto...

Pés que bocas febris e apaixonadas
Purificaram, quentes, inflamadas,
Com o beijo dos adeuses soluçantes.

Pés que já no caixão, enrijecidos,
Aterradoramente indefinidos
Geram fascinações dilacerantes!
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CORPO

VII
Pompas e pompas, pompas soberanas,
Majestade serena da escultura
A chama da suprema formosura,
A opulência das púrpuras romanas.

As formas imortais, claras e ufanas,
Da graça grega, da beleza pura,
Resplendem na arcangélica brancura
Desse teu corpo de emoções profanas.

Cantam as infinitas nostalgias,
Os mistérios do Amor, melancolias,
Todo o perfume de eras apagadas...

E as águias da paixão, brancas, radiantes,
Voam, revoam, de asas palpitantes,
No esplendor do teu corpo arrebatadas!



494  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

CANÇÃO NEGRA
A Nestor Vítor

Ó boca em tromba retorcida
Cuspindo injúrias para o Céu,
Aberta e pútrida ferida
Em tudo pondo igual labéu.

Ó boca em chamas, boca em chamas,
Da mais sinistra e negra voz,
Que clamas, clamas, clamas, clamas
Num cataclismo estranho, atroz.

Ó boca em chagas, boca em chagas,
Somente anátemas a rir,
De tantas pragas, tantas pragas
Em catadupas a rugir.

Ó bocas de uivos e pedradas,
Visão histérica do Mal,
Cortando como mil facadas
Dum golpe só, transcendental.

Sublime boca sem pecado,
Cuspindo embora a lama e o pus,
Tudo a deixar transfigurado,
O lodo a transformar em luz.

Boca de ventos inclementes
De universais revoluções,
Alevantando as hostes quentes,
Os sanguinários batalhões.

Abençoada a canção velha
Que os lábios teus cantam assim
Na tua face que se engelha,
Da cor de lívido marfim.
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Parece a furna do Castigo
Jorrando pragas na canção,
A tua boca de mendigo
Tão tosco como o teu bordão.

Boca fatal de torvos trenos!
Da onipotência do bom Deus,
Louvados sejam tais venenos,
Purificantes como os teus!

Tudo precisa um ferro em brasa
Para este mundo transformar...
Nos teus Anátemas põe asa
E vai no mundo praguejar!

Ó boca ideal de rudes trovas,
Do mais sangrento resplendor,
Vai reflorir todas as covas,
O facho a erguer da luz do Amor.

Nas vãs misérias deste mundo
Dos exorcismos cospe o fel...
Que as tuas pragas rasguem fundo
O coração desta Babel.

Mendigo estranho! Em toda a parte
Vai com teus gritos, com teus ais,
Como o simbólico estandarte
Das tredas convulsões mortais!

Resume todos esses travos
Que a terra fazem languescer.
Das mãos e pés arranca os cravos
Das cruzes mil de cada Ser.

A terra é mãe! – mas ébria e louca
Tem germens bons e germens vis...
Bendita seja a negra boca
Que tão malditas coisas diz!
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A IRONIA DOS VERMES

Eu imagino que és uma princesa
Morta na flor da castidade branca...
Que teu cortejo sepulcral arranca
Por tanta pompa espasmos de surpresa.

Que tu vais por um coche conduzida,
Por esquadrões flamívomos guardada,
Como carnal e virgem madrugada,
Bela das belas, sem mais sol, sem vida.

Que da Corte os luzidos Dignitários
Com seus aspectos marciais, bizarros,
Seguem-te após nos fagulhantes carros
E a excelsa cauda dos cortejos vários.

Que a tropa toda forma nos caminhos
Por onde irás passar indiferente;
Que há no semblante vão de toda a gente
Curiosidades que parecem vinhos.

Que os potentes canhões roucos atroam
O espaço claro de uma tarde suave,
E que tu vais, Lírio dos lírios e ave
Do Amor, por entre os sons que te coroam.

Que nas flores, nas sedas, nos veludos,
E nos cristais do féretro radiante,
Nos damascos do Oriente, na faiscante
Onda de tudo há longos prantos mudos.

Que do silêncio azul da imensidade,
Do perdão infinito dos Espaços
Tudo te dá os beijos e os abraços
Do seu adeus à tua Majestade.
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Que de todas as coisas como Verbo
De saudades sem termo e de amargura,
Sai um adeus à tua formosura,
Num desolado sentimento acerbo.

Que o teu corpo de luz, teu corpo amado,
Envolto em finas e cheirosas vestes,
Sob o carinho das Mansões celestes
Ficará pela Morte encarcerado.

Que o teu séquito é tal, tal a coorte,
Tal o sol dos brasões, por toda a parte,
Que em vez da horrenda Morte suplantar-te
Crê-se que és tu que suplantaste a Morte.

Mas dos faustos mortais a régia trompa,
Os grandes ouropéis, a real Quermesse,
Ah! tudo, tudo proclamar parece
Que hás de afinal apodrecer com pompa.

Como que foram feitos de luxúria
E gozo ideal teus funerais luxuosos
Para que os vermes, pouco escrupulosos,
Não te devorem com plebéia fúria.

Para que eles ao menos vendo as belas
Magnificências do teu corpo exausto
Mordam-te com cuidados e cautelas
Para o teu corpo apodrecer com fausto.

Para que possa apodrecer nas frias
Geleiras sepulcrais d’esquecimentos,
Nos mais augustos apodrecimentos,
Entre constelações e pedrarias.

Mas ah! quanta ironia atroz, funérea,
Imaginária e cândida Princesa:
És igual a uma simples camponesa
Nos apodrecimentos da Matéria!
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INÊS

Tem teu nome a estranha graça
De uma galga verde, estranha.
Certo langor te adelgaça,
Certo encanto te acompanha.

És velada, quebradiça
Como teu nome é velado.
Certa flor curiosa viça
No teu corpo edenizado.

Chamam-te a Inês dos quebrantos,
A galga verde, a felina,
Amaranto de amarantos,
Das franzinas a franzina.

Teus olhos, langues aquários
Adormentados de cisma,
Vivem mudos, solitários
Como uma treva que abisma.

Tua boca, vivo cravo
Sangüíneo, púrpuro, ardente,
De certa forma tem travo
Embora veladamente.

És lírio de velho outono,
Meiga Inês, e de tal sorte
Que já vives no abandono,
Meio enevoada da morte.

Teu beijo, do rosmaninho
Tem o sainete amargoso...
Lembra a saudade de um vinho
Secreto, mas venenoso.
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Por um mistério indizível
Não te é dado amar na terra.
Vem de longe o Indefinível
Que os teus silêncios encerra!

Deus fechou-te a sete chaves
O coração lá no fundo...
Mas deu-te as asas das aves
Para irradiares no mundo.

HUMILDADE SECRETA

Fico parado, em êxtase suspenso
Às vezes, quando vou considerando
Na humildade simpática, no brando
Mistério simples do teu ser imenso.

Tudo a que aspiro, tudo quanto penso
D’estrelas que andam dentro em mim cantando,
Ah! tudo ao teu fenômeno vai dando
Um céu de azul mais carregado e denso.

De onde não sei tanta simplicidade,
Tanta secreta e límpida humildade
Vem ao teu ser como os encantos raros.

Nos teus olhos tu’alma transparece...
E de tal sorte que o bom Deus parece
Viver sonhando nos teus olhos claros.
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FLOR PERIGOSA

Ah! quem, trêmulo e pálido, medita
No teu perfil de áspide triste, triste,
Não sabe em quanto abismo essa infinita
Tristeza amarga singular consiste.

Tens todo o encanto de uma flor, o encanto
Secreto de uma flor de vago aroma...
Mas não sei que de morno e de quebranto
Vem, lasso e langue, dessa negra coma.

És das origens mais desconhecidas,
De uma longínqua e nebulosa infância.
A visão das visões indefinidas,
De atra, sinistra mórbida elegância.

Como flor, entretanto, és bem amarga!
Polens celestes o teu ser inundam,
Mas ninguém sabe a onda nervosa e larga
Dos insetos mortais que te circundam.

Quem teu aroma de mulher aspira
Fica entre ânsias de túmulo fechado...
Sente vertigens de vulcão, delira
E morre, sutilmente envenenado.

Teu olhar de fulgências e de treva,
Onde as volúpias a pecar se ajustam,
Guarda um mistério que envilece e eleva,
Causa delíquios e emoções que assustam.

És flor, mas como flor és perigosa,
Do mais sombrio e tétrico perigo...
Fenômenos fatais de luz ansiosa
Vão pelas noites segredar contigo.

Vão segredar que és feia e que és estranha
Sendo feia, mas sendo extravagante,
De enorme, de esquisita, de tamanha
Influência de eclipse radiante...
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Sei! não nasceste sob a luz que ondeia
Na beleza e nos astros da saúde;
Mas sendo assim, morbidamente feia,
O teu ser feia torna-se virtude.

És feia e doente, surges desse misto,
Da exótica, da insana, da funesta
Auréola ideal dos martírios de Cristo
Naquela Dor absurdamente mesta.

Vens de lá, vens de lá – fundos remotos
Adelgaçando como os véus de um rio...
Abrindo do magoado e velho lótus
Do sentimento, todo o sol doentio...

Mas quem quiser saber o quanto encerra
Teu ser, de mais profundo e mais nevoento,
Venha aspirar-te no teu vaso – a Terra –
Ó perigosa flor do esquecimento!

METEMPSICOSE

Agora, já que apodreceu a argila
Do teu corpo divino e sacrossanto;
Que embalsamaram de magoado pranto
A tua carne, na mudez tranqüila,

Agora, que nos Céus, talvez, se asila
Aquela graça e luminoso encanto
De virginal e pálido amaranto
Entre a Harmonia que nos Céus desfila.

Que da morte o estupor macabro e feio
Congelou as magnólias do teu seio,
Por entre catalépticas visões...

Surge, Bela das Belas, na Beleza
Do transcendentalismo da Pureza,
Nas brancas, imortais Ressurreições!
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OS MONGES

Montanhas e montanhas e montanhas
Ei-los que vão galgando.

As sombras vás das figuras estranhas
Na Terra projetando.

Habitam nas mansões do Imponderável
Esses graves ascetas;

Ocultando, talvez, no Inconsolável
Amarguras inquietas.

Como os reis Magos, trazem lá do Oriente
As alfaias preciosas,

Mas alfaias, surpreendentemente,
As mais miraculosas.

Nem incensos, nem mirras e nem ouros,
Nem mirras nem incensos,

Outros mais raros, mágicos tesouros
Sobre todos, imensos.

Pelos longínquos, sáfaros caminhos
Que vivem percorrendo,

A Dor, como atros, venenosos vinhos,
Os vai deliquescendo.

São os monges sombrios, solitários,
Como esses vagos rios

Que passam nas florestas tumultuários,
Solitários, sombrios.

São monges das florestas encantadas,
Dos ignotos tumultos,

Almas na Terra desassossegadas,
Desconsolados vultos.

São os monges da Graça e do Mistério,
Faróis da Eternidade

Iluminando todo o Azul sidéreo
Da sagrada Saudade.
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– Onde e quando acharão o seu descanso
Eles que há tanto vagam?

Em que dia terão esse remanso
Os seus pés que se chagam?

Quando caminham nas Regiões nevoentas,
Da lua nos quebrantos,

As suas sombras vagarosas, lentas
Ganham certos encantos...

Ficam nimbados pela luz da lua
Os seus perfis tristonhos...

Sob a dolência peregrina e crua
Dos tantálicos sonhos.

As Ilusões são seus mantos sangüíneos
De símbolos de dores,

De signos, de solenes vaticínios,
De nirvânicas flores.

Benditos monges imortais, benditos
Que etéreas harpas tangem!

Que rasgam d’alto a baixo os Infinitos,
Infinitos abrangem.

Deixai-os ir com os seus troféus bizarros
De humano Sentimento,

Arrebatados pelos ígneos carros
Do augusto Pensamento.

Que os leve a graça das errantes almas,
– Grandes asas de tudo –

Entre as Hosanas, o verdor das palmas,
Entre o Mistério mudo!

Não importa saber que rumo trazem
Nem se é longo esse rumo...

Eles no Indefinido se comprazem,
São dele a chama e o fumo.
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Deixai-os ir pela Amplidão a fora,
Nos Silêncios da esfera,

Nos esplendores da eternal Aurora
C’oroados de Quimera!

Deixai-os ir pela Amplidão, deixai-os,
No segredo profundo,

Por entre fluidos de celestes raios
Transfigurando o mundo.

Que só os astros do Azul cintilam
Pela sidérea rede

Saibam que os monges, lívidos, desfilam
Devorados de sede...

Que ninguém mais possa saber as ânsias
Nem sentir a Dolência

Que vindo das incógnitas Distâncias
É dos monges a essência!

Monges, ó monges da divina Graça,
Lá da graça divina,

Deu-vos o Amor toda a imortal couraça
Dessa Fé que alucina.

No meio de anjos que vos abençoam
Corações estremecem...

E tudo eternamente vos perdoam
Os que não vos esquecem.

Toda a misericórdia dos espaços
Vos oscule, surpresa...

E abri, serenos, largamente, os braços
A toda a Natureza!
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TRISTEZA DO INFINITO

Anda em mim, soturnamente,
Uma tristeza ociosa,
Sem objetivo, latente,
Vaga, indecisa, medrosa.

Como ave torva e sem rumo,
Ondula, vagueia, oscila
E sobe em nuvens de fumo
E na minh’alma se asila.

Uma tristeza que eu, mudo,
Fico nela meditando
E meditando, por tudo
E em toda a parte sonhando.

Tristeza de não sei donde,
De não sei quando nem como...
Flor mortal, que dentro esconde
Sementes de um mago pomo.

Dessas tristezas incertas,
Esparsas, indefinidas...
Como almas vagas, desertas
No rumo eterno das vidas.

Tristeza sem causa forte,
Diversa de outras tristezas,
Nem da vida nem da morte
Gerada nas correntezas...

Tristeza de outros espaços,
De outros céus, de outras esferas,
De outros límpidos abraços,
De outras castas primaveras.
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Dessas tristezas que vagam
Com volúpias tão sombrias
Que as nossas almas alagam
De estranhas melancolias.

Dessas tristezas sem fundo,
Sem origens prolongadas,
Sem saudades deste mundo,
Sem noites, sem alvoradas.

Que principiam no sonho
E acabam na Realidade,
Através do mar tristonho
Desta absurda Imensidade.

Certa tristeza indizível,
Abstrata, como se fosse
A grande alma do Sensível
Magoada, mística, doce.

Ah! tristeza impoderável,
Abismo, mistério aflito,
Torturante, formidável...
Ah! tristeza do Infinito!
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LUAR DE LÁGRIMAS

I

Nos estrelados, límpidos caminhos
Dos Céus, que um luar criva de prata e de ouro,
Abrem-se róseos e cheirosos ninhos,
E há muitas messes do bom trigo louro.

Os astros cantam meigas cavatinas,
E na frescura as almas claras gozam
Alvoradas eternas, cristalinas,
E os Dons supremos, divinais esposam.

Lá, a florescência dos Desejos
Tem sempre um novo e original perfume,
Tudo rejuvenesce dentre harpejos
E dentre palmas verdes se resume.

As próprias mocidades e as infâncias
Das coisas têm um esplendor infindo
E as imortalidades e as distâncias
Estão sempre florindo e reflorindo.

Tudo aí se consola e transfigura
Num Relicário de viver perfeito,
E em cada uma alma peregrina e pura
Alvora o sentimento mais eleito.

Tudo aí vive e sonha o imaculado
Sonho esquisito e azul das quintessências,
Tudo é sutil e cândido, estrelado,
Embalsamado de eternais essências.

Lá as Horas são águias, voam, voam
Com grandes asas resplandecedoras...
E harpas augustas finamente soam
As Aleluias glorificadoras.
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Forasteiros de todos os matizes
Sentem ali felicidades castas
E os que essas libações gozam felizes
Deixam da terra as vastidões nefastas.

Anjos excelsos e contemplativos,
Soberbos e solenes, soberanos,
Com aspectos grandíloquos, altivos,
Sonham sorrindo, angelicais e ufanos.

Lá não existe a convulsão da Vida
Nem os tremendos, trágicos abrolhos.
Há por tudo a doçura indefinida
Dos azuis melancólicos de uns olhos.

Véus brancos de Visões resplandecentes
Miraculosamente se adelgaçam...
E recordando essas Visões diluentes
Dolências beethovínicas perpassam.

Há magos e arcangélicos poderes
Para que as existências se transformem...
E os mais egrégios e completos seres
Sonos sagrados, impolutos dormem...

É lá que vagam, que plangentes erram,
Lá que devem vagar, decerto, flóreas,
Puras, as Almas que eu perdi, que encerram
O meu Amor nas Urnas ilusórias.

Hosanas de perdão e de bondade,
De celestial misericórdia santa
Abençoam toda essa claridade
Que na harmonia das Esferas canta.

Preces ardentes como ardentes sarças
Sobem no meio das divinas messes.
Lembra o vôo das pombas e das garças
A leve ondulação de tantas preces.
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E quem penetra nesse ideal Domínio,
Por entre os raios das estrelas belas,
Todo o celeste e singular escrínio,
Todo o escrínio das lágrimas vê nelas.

E absorto, penetrando os Céus tão calmos,
Céus de constelações que maravilham,
Não sabe, acaso, se com os brilhos almos,
São estrelas ou lágrimas que brilham.

Mas ah! das Almas esse azul letargo,
Esse eterno, imortal Isolamento,
Tudo se envolve num luar amargo
De Saudade, de Dor, de Esquecimento!

Tudo se envolve nas neblinas densas
De outras recordações, de outras lembranças,
No doce luar das lágrimas imensas
Das mais inconsoláveis esperanças.

II

Ó mortos meus, ó desabados mortos!
Chego de viajar todos os portos.

Volto de ver inóspitas paragens,
As mais profundas regiões selvagens.

Andei errando por funestas tendas
Onde das almas escutei as lendas.

E tornei a voltar por uma estrada
Erma, na solidão, abandonada.

Caminhos maus, atalhos infinitos
Por onde só ouvi ânsias e gritos.

Por toda a parte a rir o incêndio e a peste
Debaixo da Ilusão do Azul celeste.
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Era também luar, luar lutuoso
Pelas estradas onde errei saudoso...

Era também luar, o luar das penas,
Brando luar das Ilusões terrenas.

Era um luar de triste morbideza
Amortalhando toda a natureza.

E eu em vão busquei, Mortos queridos,
Por entre os meus tristíssimos gemidos.

Em vão pedi os filtros dos segredos
Da vossa morte, à voz dos arvoredos.

Em vão fui perguntar ao Mar que é cego
A lei do Mar do Sonho onde navego.

Ao Mar que é cego, que não vê quem morre
Nas suas ondas, onde o sol escorre...

Em vão fui perguntar ao Mar antigo
Qual era o vosso desolado abrigo.

Em vão vos procurei, cheio de chagas,
Por estradas insólitas e vagas.

Em vão andei mil noites por desertos,
Com passos espectrais, dúbios, incertos.

Em vão clamei pelo luar a fora,
Pelos ocasos, pelo albor da aurora.

Em vão corri nos areais terríveis
E por curvas de montes impassíveis.

Só um luar, só um luar de morte
Vagava igual a mim, com a mesma sorte.
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Só um luar sempre calado e dútil,
Para a minha aflição, acerbo e inútil.

Um luar de silêncio formidável
Sempre me acompanhando, impenetrável.

Só um luar de mortos e de mortas
Para sempre a fechar-me as vossas portas.

E eu, já purgado dos terrestres Crimes,
Sem achar nunca essas portas sublimes.

Sempre fechado à chave de mistério
O vosso exílio pelo Azul sidéreo.

Só um luar de trêmulos martírios
A iluminar-me com clarões de círios.

Só um luar de desespero horrendo
Ah! sempre me pungindo e me vencendo.

Só um luar de lágrimas sem termos
Sempre me perseguindo pelos ermos.

E eu caminhando cheio de abandono
Sem atingir o vosso claro trono.

Sozinho para longe caminhando
Sem o vosso carinho venerando.

Percorrendo o deserto mais sombrio
E de abandono a tiritar de frio...

Ó Sombras meigas, ó Refúgios ternos
Ah! como penetrei tantos Infernos!

Como eu desci sem vós negras escarpas,
Ó Almas do meu ser, Ó Almas de harpas!
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Como senti todo esse abismo ignaro
Sem nenhuma de vós por meu amparo.

Sem a bênção gozar, serena e doce,
Que o vosso Ser aos meus cuidados trouxe.

Sem ter ao pé de mim o astral cruzeiro
Do vosso grande amor alvissareiro.

Por isso, ó sombras, sombras impolutas,
Eu ando a perguntar às formas brutas.

E ao vento e ao mar e aos temporais que ululam
Onde é que esses perfis se crepusculam.

Caminho, a perguntar, em vão, a tudo,
E só vejo um luar soturno e mudo.

Só contemplo um luar de sacrifícios,
De angústias, de tormentas, de cilícios.

E sem ninguém, ninguém que me responda
Tudo a minh’alma nos abismos sonda.

Tudo, sedenta, quer saber, sedenta
Na febre da Ilusão que mais aumenta.

Tudo, mas tudo quer saber, não cessa
De perscrutar e a perscrutar começa.

De novo sobe e desce escadarias
D’estrelas, de mistérios, de harmonias.

Sobe e não cansa, sobe sempre, austera,
Pelas escadarias da Quimera.

Volta, circula, abrindo as asas volta
E os vôos de águia nas Estrelas solta.
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Cada vez mais os vôos no alto apruma
Para as etéreas amplidões da Bruma.

E tanta força na ascensão desprende
Da envergadura, à proporção que ascende...

Tamanho impulso, colossal, tamanho
Ganha na Altura, no Esplendor estranho.

Tanto os esforços em subir concentra,
Em tantas zonas de Prodígios entra.

Nas duas asas tal vigor supremo
Leva, através de todo o Azul extremo,

Que parece cem águias de atras garras
Com asas gigantescas e bizarras.

Cem águias soberanas, poderosas
Levantando as cabeças fabulosas.

E voa, voa, voa, voa imersa
Na grande luz dos Páramos dispersa.

E voa, voa, voa, voa, voa
Nas Esferas sem fim perdida à toa.

Até que exausta de fadiga e sonho
Nessa vertigem, nesse errar medonho.

Até que tonta de abranger Espaços,
Da Luz nos fulgidíssimos abraços.

Depois de voar a tão sutis Encantos,
Vendo que as Ilusões a abandonaram,

Chora o luar das lágrimas, os prantos
Que pelos Astros se cristalizaram!
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ÉBRIOS E CEGOS

Fim de tarde sombria.
Torvo e pressago todo o céu nevoento.

Densamente chovia.
Na estrada o lodo e pelo espaço o vento.

Monótonos gemidos
Do vento, mornos, lânguidos, sensíveis:

Plangentes ais perdidos
De solitários seres invisíveis...

Dous secretos mendigos
Vinham, bambos, os dous, de braço dado,

Como estranhos amigos
Que se houvessem nos tempos encontrado.

Parecia que a bruma
Crepuscular os envolvia, absortos

Numa visão, nalguma
Visão fatal de vivos ou de mortos.

E de ambos o andar lasso
Tinha talvez algum sonambulismo,

Como através do espaço
Duas sombras volteando num abismo.

Era tateante, vago
De ambos o andar, aquele andar tateante

De ondulação de lago,
Tardo, arrastado, trêmulo, oscilante.

E tardo, lento, tardo,
Mais tardo cada vez, mais vagaroso,

No torvo aspecto pardo
Da tarde, mais o andar era brumoso.
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Bamboleando no lodo,
Como que juntos resvalando aéreos,

Todo o mistério, todo
Se desvendava desses dous mistérios:

Ambos ébrios e cegos,
No caos da embriaguez e da cegueira,

Vinham cruzando pegos
De braço dado, a sua vida inteira.

Ninguém diria, entanto,
O sentimento trágico, tremendo,

A convulsão de pranto
Que aquelas almas iam turvescendo.

Ninguém sabia, certos,
Quantos os desesperos mais agudos

Dos mendigos desertos,
Ébrios e cegos, caminhando mudos.

Ninguém lembrava as ânsias
Daqueles dous estados meio gêmeos,

Presos nas inconstâncias
De sofrimentos quase que boêmios.

Ninguém diria nunca,
Ébrios e cegos, todos dous tateando,

A que atroz espelunca
Tinham, sem vista, ido beber, bambeando.

Que negro álcool profundo
Turvou-lhes a cabeça e que sudário

Mais pesado que o mundo
Pôs-lhes nos olhos tal horror mortuário.

E em tudo, em tudo aquilo,
Naqueles sentimentos tão estranhos,

De tamanho sigilo,
Como esses entes vis eram tamanhos!
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Que tão fundas cavernas
Aquelas duas dores enjaularam,

Miseráveis e eternas
Nos horríveis destinos que as geraram.

Que medonho mar largo,
Sem lei, sem rumo, sem visão, sem norte,

Que absurdo tédio amargo
De almas que apostam duelar com a morte!

Nas suas naturezas,
Entre si tão opostas, tão diversas,

Monstruosas grandezas
Medravam, já unidas, já dispersas.

Onde a noite acabava
Da cegueira feral de atros espasmos,

A embriaguez começava
Rasgada de ridículos sarcasmos.

E bêbadas, sem vista,
Na mais que trovejante tempestade,

Caminhando à conquista
Do desdém das esmolas sem piedade,

Lá iam, juntas, bambas,
– Acorrentadas convulsões atrozes –,

Ambas as vidas, ambas
Já meio alucinadas e ferozes.

E entre a chuva e entre a lama
E soluços e lágrimas secretas,

Presas na mesma trama,
Turvas, flutuavam, trêmulas, inquietas.

Mas ah! torpe matéria!
Se as atritassem, como pedras brutas,

Que chispas de miséria
Romperiam de tais almas corruptas!
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Tão grande, tanta treva,
Tão terrível, tão trágica, tão triste,

Os sentidos subleva,
Cava outro horror, fora do horror que existe.

Pois do sinistro sonho
Da embriaguez e da cegueira enorme,

Erguia-se, medonho,
Da loucura o fantasma desconforme.





Últimos SonetosÚltimos SonetosÚltimos SonetosÚltimos SonetosÚltimos Sonetos
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PIEDADE

O coração de todo o ser humano
Foi concebido para ter piedade,
Para olhar e sentir com caridade
Ficar mais doce o eterno desengano.

Para da vida em cada rude oceano
Arrojar, através da imensidade,
Tábuas de salvação, de suavidade,
De consolo e de afeto soberano.

Sim! Que não ter um coração profundo
É os olhos fechar à dor do mundo,
Ficar inútil nos amargos trilhos.

É como se o meu ser compadecido
Não tivesse um soluço comovido
Para sentir e para amar meus filhos!

CAMINHO DA GLÓRIA

Este caminho é cor-de-rosa e é de ouro,
Estranhos roseirais nele florescem,
Folhas augustas, nobres reverdecem
De acanto, mirto e sempiterno louro.

Neste caminho encontra-se o tesouro
Pelo qual tantas almas estremecem;
É por aqui que tantas almas descem
Ao divino e fremente sorvedouro.

É por aqui que passam meditando,
Que cruzam, descem, trêmulos, sonhando,
Neste celeste, límpido caminho,

Os seres virginais que vêm da Terra,
Ensangüentados da tremenda guerra,
Embebedados do sinistro vinho.
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PRESA DO ÓDIO

Da tu’alma na funda galeria
Descendo às vezes, eu às vezes sinto
Que como o mais feroz lobo faminto
Teu ódio baixo de alcatéia espia.

Do Desespero a noite cava e fria,
De boêmias vis o pérfido absinto
Pôs no teu ser um negro labirinto,
Desencadeou sinistra ventania.

Desencadeou a ventania rouca,
Surda, tremenda, desvairada, louca,
Que a tu’alma abalou de lado a lado.

Que te inflamou de cóleras supremas
E deixou-te nas trágicas algemas
Do teu ódio sangrento acorrentado!

ALUCINAÇÃO

Ó solidão do Mar, ó amargor das vagas,
Ondas em convulsões, ondas em rebeldia,
Desespero do Mar, furiosa ventania,
Boca em fel dos tritões engasgada de pragas.

Velhas chagas do sol, ensangüentadas chagas
De ocasos purpurais de atroz melancolia,
Luas tristes, fatais, da atra mudez sombria
De trágica ruína em vastidões pressagas.

Para onde tudo vai, para onde tudo voa,
Sumido, confundido, esboroado, à toa,
No caos tremendo e nu dos tempos a rolar?

Que Nirvana genial há de engolir tudo isto
– Mundos de Inferno e Céu, de Judas e de Cristo,
Luas, chagas do sol e turbilhões do Mar?!
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VIDA OBSCURA

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro,
Ó ser humilde entre os humildes seres.
Embriagado, tonto dos prazeres,
O mundo para ti foi negro e duro.

Atravessaste num silêncio escuro
A vida presa a trágicos deveres
E chegaste ao saber de altos saberes
Tornando-te mais simples e mais puro.

Ninguém te viu o sentimento inquieto,
Magoado, oculto e aterrador, secreto,
Que o coração te apunhalou no mundo.

Mas eu que sempre te segui os passos
Sei que cruz infernal prendeu-te os braços
E o teu suspiro como foi profundo!

CONCILIAÇÃO

Se essa angústia de amar te crucifica,
Não és da Dor um simples fugitivo:
Ela marcou-te com o sinete vivo
Da sua estranha majestade rica.

És sempre o Assinalado ideal que fica
Sorrindo e contemplando o céu altivo;
Dos Compassivos és o Compassivo,
Na Transfiguração que glorifica.

Nunca mais de tremer terás direito...
Da Natureza todo o Amor perfeito
Adorarás, venerarás contrito.

Ah! Basta encher, eternamente basta
Encher, encher toda esta Esfera vasta
Da convulsão do teu soluço aflito!
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GLÓRIA!

Florescimentos e florescimentos!
Glória às estrelas, glória às aves, glória
À natureza! Que a minh’alma flórea
Em mais flores flori de sentimentos.

Glória ao Deus invisível dos nevoentos
Espaços! glória à lua merencória,
Glória à esfera dos sonhos, à ilusória
Esfera dos profundos pensamentos.

Glória ao céu, glória à terra, glória ao mundo!
Todo o meu ser é roseiral fecundo
De grandes rosas de divino brilho.

Almas que floresceis no Amor eterno!
Vinde gozar comigo este falerno,
Esta emoção de ver nascer um filho!

A PERFEIÇÃO

A Perfeição é a celeste ciência
Da cristalização de almos encantos,
De abandonar os mórbidos quebrantos
E viver de uma oculta florescência.

Noss’alma fica da clarividência
Dos astros e dos anjos e dos santos,
Fica lavada na lustral dos prantos,
E dos prantos divina e pura essência.

Noss’alma fica como o ser que às lutas
As mãos conserva limpas, impolutas,
Sem as manchas do sangue mau da guerra.

A Perfeição é a alma estar sonhando
Em soluços, soluços, soluçando
As agonias que encontrou na Terra!
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MADONA DA TRISTEZA

Quando te escuto e te olho reverente
E sinto a tua graça triste e bela
De ave medrosa, tímida, singela,
Fico a cismar enternecidamente.

Tua voz, teu olhar, teu ar dolente
Toda a delicadeza ideal revela
E de sonhos e lágrimas estrela
O meu ser comovido e penitente.

Com que mágoa te adoro e te contemplo,
Ó da Piedade soberano exemplo,
Flor divina e secreta da Beleza.

Os meus soluços enchem os espaços
Quando te aperto nos estreitos braços,
Solitária madona da Tristeza!

DE ALMA EM ALMA

Tu andas de alma em alma errando, errando,
Como de santuário em santuário.
És o secreto e místico templário
As almas, em silêncio, contemplando.

Não sei que de harpas há em ti vibrando,
Que sons de peregrino Estradivarius
Que lembras reverências de sacrário
E de vozes celestes murmurando.

Mas sei que de alma em alma andas perdido
Atrás de um belo mundo indefinido
De Silêncio, de Amor, de Maravilha.

Vai! Sonhador das nobres reverências!
A alma da Fé tem dessas florescências,
Mesmo da Morte ressuscita e brilha!
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IRONIA DE LÁGRIMAS

Junto da Morte é que floresce a Vida!
Andamos rindo junto à sepultura.
A boca aberta, escancarada, escura
Da cova é como flor apodrecida.

A Morte lembra a estranha Margarida
Do nosso corpo, Fausto sem ventura...
Ela anda em torno a toda a criatura
Numa dança macabra indefinida.

Vem revestida em suas negras sedas
E a marteladas lúgubres e tredas
Das Ilusões o eterno esquife prega.

E adeus, caminhos vãos, mundos risonhos!
Lá vem a loba que devora os sonhos,
Faminta, absconsa, imponderada, cega!

O GRANDE MOMENTO

Inicia-te, enfim, Alma imprevista,
Entra no seio dos Iniciados.
Esperam-te de luz maravilhados
Os Dons que vão te consagrar Artista.

Toda uma Esfera te deslumbra a vista,
Os ativos sentidos requintados.
Céus e mais céus e céus transfigurados
Abrem-te as portas da imortal Conquista.

Eis o grande Momento prodigioso
Para entrares sereno e majestoso
Num mundo estranho d’esplendor sidéreo.

Borboleta de sol, surge da lesma...
Oh! vai, entra na posse de ti mesma,
Quebra os selos augustos do Mistério!
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PRODÍGIO!

Como o Rei Lear não sentes a tormenta
Que te desaba na fatal cabeça!
(Que o céu d’estrelas todo resplandeça.)
A tua alma, na Dor, mais nobre aumenta.

A Desventura mais sanguinolenta
Sobre os teus ombros impiedosa desça,
Seja a treva mais funda e mais espessa,
Todo o teu ser em músicas rebenta.

Em músicas e em flores infinitas
De aromas e de formas esquisitas
E de um mistério singular, nevoento...

Ah! só da Dor o alto farol supremo
Consegue iluminar, de extremo a extremo,
O estranho mar genial do Sentimento!

COGITAÇÃO

Ah! mas então tudo será baldado?!
Tudo desfeito e tudo consumido?!
No Ergástulo d’ergástulos perdido
Tanto desejo e sonho soluçado?!

Tudo se abismará desesperado,
Do desespero do Viver batido,
Na convulsão de um único Gemido
Nas entranhas da Terra concentrado?!

Nas espirais tremendas dos suspiros
A alma congelará nos grandes giros,
Rastejará e rugirá rolando?!

Ou entre estranhas sensações sombrias,
Melancolias e melancolias,
No eixo da alma de Hamlet irá girando?!
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GRANDEZA OCULTA

Estes vão para as guerras inclementes,
Os absurdos heróis sanguinolentos,
Alvoroçados, tontos e sedentos
Do clamor e dos ecos estridentes.

Aqueles para os frívolos e ardentes
Prazeres de acres inebriamentos:
Vinhos, mulheres, arrebatamentos
De luxúrias carnais, impenitentes.

Mas Tu, que na alma a imensidade fechas,
Que abriste com teu Gênio fundas brechas
No mundo vil onde a maldade exulta,

Ó delicado espírito de Lendas!
Fica nas tuas Graças estupendas,
No sentimento da grandeza oculta!

VOZ FUGITIVA

Às vezes na tu’alma que adormece
Tanto e tão fundo, alguma voz escuto
De timbre emocional, claro, impoluto
Que uma voz bem amiga me parece.

E fico mudo a ouvi-la como a prece
De um meigo coração que está de luto
E livre, já, de todo o mal corrupto,
Mesmo as afrontas mais cruéis esquece.

Mas outras vezes, sempre em vão, procuro
Dessa voz singular o timbre puro,
As essências do céu maravilhosas.

Procuro ansioso, inquieto, alvoroçado,
Mas tudo na tu’alma está calado,
No silêncio fatal das nebulosas.
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QUANDO SERÁ?!

Quando será que tantas almas duras
Em tudo, já libertas, já lavadas
Nas águas imortais, iluminadas
Do sol do Amor, hão de ficar bem puras?

Quando será que as límpidas frescuras
Dos claros rios de ondas estreladas
Dos céus do Bem hão de deixar clareadas
Almas vis, almas vãs, almas escuras?

Quando será que toda a vasta Esfera,
Toda esta constelada e azul Quimera,
Todo este firmamento estranho e mudo,

Tudo que nos abraça e nos esmaga,
Quando será que uma resposta vaga,
Mas tremenda, hão de dar de tudo, tudo?!

IMORTAL ATITUDE

Abre os olhos à Vida e fica mudo!
Oh! Basta crer indefinidamente
Para ficar iluminado tudo
De uma luz imortal e transcendente.

Crer é sentir, como secreto escudo,
A alma risonha, lúcida, vidente...
E abandonar o sujo deus cornudo,
O sátiro da Carne impenitente.

Abandonar os lânguidos rugidos,
O infinito gemido dos gemidos
Que vai no lodo a carne chafurdando.

Erguer os olhos, levantar os braços
Para o eterno Silêncio dos Espaços
E no Silêncio emudecer olhando...
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LIVRE!

Livre! Ser livre da matéria escrava,
Arrancar os grilhões que nos flagelam
E livre, penetrar nos Dons que selam
A alma e lhe emprestam toda a etérea lava.

Livre da humana, da terrestre bava
Dos corações daninhos que regelam,
Quando os nossos sentidos se rebelam
Contra a Infâmia bifronte que deprava.

Livre! bem livre para andar mais puro,
Mais junto à Natureza e mais seguro
Do seu amor, de todas as justiças.

Livre! para sentir a Natureza,
Para gozar, na universal Grandeza,
Fecundas e arcangélicas preguiças.

CÁRCERE DAS ALMAS

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa,
Soluçando nas trevas, entre as grades
Do calabouço olhando imensidades,
Mares, estrelas, tardes, natureza.

Tudo se veste de uma igual grandeza
Quando a alma entre grilhões as liberdades
Sonha e, sonhando, as imortalidades
Rasga no etéreo Espaço da Pureza.

Ó almas presas, mudas e fechadas
Nas prisões colossais e abandonadas,
Da Dor no calabouço atroz, funéreo!

Nesses silêncios solitários, graves,
Que chaveiro do Céu possui as chaves
Para abrir-vos as portas do Mistério?!
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SUPREMO VERBO

– Vai, Peregrino do caminho santo,
Faz da tu’alma lâmpada do cego,
Iluminando, pego sobre pego,
As invisíveis amplidões do Pranto.

Ei-lo, do Amor o cálix sacrossanto!
Bebe-o, feliz, nas tuas mãos o entrego...
És o filho leal, que eu não renego,
Que defendo nas dobras do meu manto.

Assim ao Poeta a Natureza fala!
Enquanto ele estremece ao escutá-la,
Transfigurado de emoção, sorrindo...

Sorrindo a céus que vão se desvendando,
A mundos que se vão multiplicando,
A portas de ouro que se vão abrindo!

VÃO ARREBATAMENTO

Partes um dia das Curiosidades
Do teu ser singular, partes em busca
De almas irmãs, cujo esplendor ofusca
As celestes, divinas claridades.

Rasgas terras e céus, imensidades,
Dos perigos da Vida a vaga brusca,
Queima-te o sol que na Amplidão corusca
E consola-te a lua das saudades.

Andas por toda a parte, em toda a parte
A sedução das almas a falar-te,
Como da Terra luminosos marcos.

E a sorrir e a gemer e soluçando
Ah! sempre em busca de almas vais andando,
Mas em vez delas encontrando charcos!
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BENDITAS CADEIAS!

Quando vou pela Luz arrebatado,
Escravo dos mais puros sentimentos,
Levo secretos estremecimentos
Como quem entra em mágico Noivado.

Cerca-me o mundo mais transfigurado
Nesses sutis e cândidos momentos...
Meus olhos, minha boca vão sedentos
De luz, todo o meu ser iluminado.

Fico feliz por me sentir escravo
De um Encanto maior entre os Encantos,
Livre, na Culpa, do mais leve travo.

De ver minh’alma com tais sonhos, tantos,
E que por fim me purifico e lavo
Na água do mais consolador dos prantos!

ÚNICO REMÉDIO

Como a chama que sobe e que se apaga
Sobem as vidas a espiral do Inferno.
O desespero é como o fogo eterno
Que o campo quieto em convulsões alaga...

Tudo é veneno, tudo cardo e praga!
E as almas que têm sede de falerno
Bebem apenas o licor moderno
Do tédio pessimista que as esmaga.

Mas a Caveira vem se aproximando,
Vem exótica e nua, vem dançando,
No estrambotismo lúgubre vem vindo.

E tudo acaba então no horror insano
– Desespero do Inferno e tédio humano –
Quando, d’esguelha, a Morte surge, rindo...
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FLORESCE!

Floresce, vive para a Natureza,
Para o Amor imortal, largo e profundo.
O Bem supremo de esquecer o mundo
Reside nessa límpida grandeza.

Floresce para a Fé, para a Beleza
Da Luz que é como um vasto mar sem fundo,
Amplo, inflamado, mágico, fecundo,
De ondas de resplendor e de pureza.

Andas em vão na Terra, apodrecendo
À toa pelas trevas, esquecendo
A Natureza e os seus aspectos calmos.

Diante da luz que a Natureza encerra
Andas a apodrecer por sobre a Terra,
Antes de apodrecer nos sete palmos!

DEUS DO MAL

Espírito do Mal, ó deus perverso
Que tantas almas dúbias acalentas,
Veneno tentador na luz disperso
Que a própria luz e a própria sombra tentas.

Símbolo atroz das culpas do Universo,
Espelho fiel das convulsões violentas
Do gasto coração no lodo imerso
Das tormentas vulcânicas, sangrentas.

Toda a tua sinistra trajetória
Tem um brilho de lágrima ilusória,
As melodias mórbidas do Inferno...

És Mal, mas sendo Mal és soluçante,
Sem a graça divina e consolante,
Réprobo estranho do Perdão eterno!
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A HARPA

Prende, arrebata, enleva, atrai, consola
A harpa tangida por convulsos dedos,
Vivem nela mistérios e segredos,
É berceuse, é balada, é barcarola.

Harmonia nervosa que desola,
Vento noturno dentre os arvoredos
A erguer fantasmas e secretos medos,
Nas suas cordas um soluço rola...

Tu’alma é como esta harpa peregrina
Que tem sabor de música divina
E só pelos eleitos é tangida.

Harpa dos céus que pelos céus murmura
E que enche os céus da música mais pura,
Como de uma saudade indefinida.

ALMAS INDECISAS...

Almas ansiosas, trêmulas, inquietas,
Fugitivas abelhas delicadas
Das colméias de luz das alvoradas,
Almas de melancólicos poetas.

Que dor fatal e que emoções secretas
Vos tornam sempre assim desconsoladas,
Na pungência de todas as espadas,
Na dolência de todos os ascetas?!

Nessa esfera em que andais, sempre indecisa,
Que tormento cruel vos nirvaniza,
Que agonias titânicas são essas?!

Por que não vindes, Almas imprevistas,
Para a missão das límpidas Conquistas
E das augustas, imortais Promessas?!
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ABRIGO CELESTE

Estrela triste a refletir na lama,
Raio de luz a cintilar na poeira,
Tens a graça sutil e feiticeira,
A doçura das curvas e da chama.

Do teu olhar um fluido se derrama
De tão suave, cândida maneira
Que és a sagrada pomba alvissareira
Que para o Amor toda a minh’alma chama.

Meu ser anseia por teu doce apoio,
Nos outros seres só encontra joio
Mas só no teu todo o divino trigo.

Sou como um cego sem bordão de arrimo
Que do teu ser, tateando, me aproximo
Como de um céu de carinhoso abrigo.

MUDEZ PERVERSA

Que mudez infernal teus lábios cerra
Que ficas vago, para mim olhando,
Na atitude da pedra, concentrando
No entanto, n’alma, convulsões de guerra!

A mim tal fel essa mudez encerra,
Tais demônios revéis a estão forjando
Que antes te visse morto, desabando
Sobre o teu corpo grossas pás de terra.

Não te quisera nesse atroz e sumo
mutismo horrível que não gera nada,
Que não diz nada, não tem fundo e rumo.

Mutismo de tal dor desesperada,
Que quando o vou medir com o estranho prumo
Da alma fico com a alma alucinada!
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CORAÇÃO CONFIANTE

O Coração que sente vai sozinho,
Arrebatado, sem pavor, sem medo...
Leva dentro de si raro segredo
Que lhe serve de guia no Caminho.

Vai no alvoroço, no celeste vinho
Da luz, os bosques acordando cedo,
Quando de cada trêmulo arvoredo
Parte o sonoro e matinal carinho.

E o Coração vai nobre e vai confiante,
Festivo como a flâmula radiante
Agitada bizarra pelos ventos...

Vai palpitando, ardente, emocionado,
O velho Coração arrebatado,
Preso por loucos arrebatamentos!

ESPÍRITO IMORTAL

Espírito imortal que me fecundas
Com a chama dos viris entusiasmos,
Que transformas em gládios os sarcasmos
Para punir as multidões profundas!

Ó alma que transbordas, que me inundas
De brilhos, de ecos, de emoções, de pasmos,
E fazes acordar de atros marasmos
Minh’alma, em tédios por charnecas fundas.

Força genial e sacrossanta e augusta,
Divino Alerta para o Esquecimento,
Voz companheira, carinhosa e justa.

Tens minha Mão, num doce movimento,
Sobre essa Mão angélica e robusta,
Espírito imortal do Sentimento!
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CRÊ!

Vê como a Dor te transcendentaliza!
Mas do fundo da Dor crê nobremente.
Transfigura o teu ser na força crente
Que tudo torna belo e diviniza.

Que seja a Crença uma celeste brisa
Inflando as velas dos batéis do Oriente
Do teu Sonho supremo, onipotente,
Que nos astros do céu se cristaliza.

Tua alma e coração fiquem mais graves,
Iluminados por carinhos suaves,
Na doçura imortal sorrindo e crendo...

Oh! Crê! Toda a alma humana necessita
De uma Esfera de cânticos, bendita,
Para andar crendo e para andar gemendo!

ALMA FATIGADA

Nem dormir nem morrer na fria Eternidade!
Mas repousar um pouco e repousar um tanto,
Os olhos enxugar das convulsões do pranto,
Enxugar e sentir a ideal serenidade.

A graça do consolo e da tranqüilidade
De um céu de carinhoso e perfumado encanto,
Mas sem nenhum carnal e mórbido quebranto,
Sem o tédio senil da vã perpetuidade.

Um sonho lirial d’estrelas desoladas
Onde as almas febris, exaustas, fatigadas
Possam se recordar e repousar tranqüilas!

Um descanso de Amor, de celestes miragens,
Onde eu goze outra luz de místicas paisagens
E nunca mais pressinta o remexer de argilas!
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FLOR NIRVANIZADA

Ó cegos corações, surdos ouvidos,
Bocas inúteis, sem clamor, fechadas,
Almas para os mistérios apagadas,
Sem segredos, sem eco e sem gemidos;

Consciências hirsutas, de bandidos,
Vesgas, nefandas e desmanteladas,
Portas de ferro, com furor trancadas,
Dos ócios maus histéricos Vencidos.

Desenterrai-vos das sangrentas furnas
Sinistras, cabalísticas, noturnas,
Onde ruge o Pecado caudaloso...

Fazei da Dor, do triste Gozo humano,
A Flor do Sentimento soberano,
A Flor nirvanizada de outro Gozo!

FELIZ!

Ser de beleza, de melancolia,
Espírito de graça e de quebranto,
Deus te bendiga o doloroso pranto,
Enxugue as tuas lágrimas um dia.

Se a tu’alma é d’estrela e d’harmonia,
Se o que vem dela tem divino encanto,
Deus a proteja no sagrado manto,
No céu, que é o vale azul da Nostalgia.

Deus a proteja na Felicidade
Do sonho, do mistério, da saudade,
De cânticos, de aroma e luz ardente.

E sê feliz e sê feliz subindo,
Subindo, a Perfeição na alma sentindo
Florir e alvorecer libertamente!
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CRUZADA NOVA

Vamos saber das almas os segredos,
Os círculos patéticos da Vida,
Dar-lhes a luz do Amor compadecida
E defendê-las dos secretos medos.

Vamos fazer dos áridos rochedos
Manar a água lustral e apetecida,
Pelos ansiosos corações bebida
No silêncio e na sombra d’arvoredos.

Essas irmãs furtivas das estrelas,
Se não formos depressa defendê-las,
Morrerão sem encanto e sem carinho.

Paladinos da límpida Cruzada!
Conquistemos, sem lança e sem espada,
As almas que encontrarmos no Caminho.

O SONETO

Nas formas voluptuosas o Soneto
Tem fascinante, cálida fragrância
E as leves, langues curvas de elegância
De extravagante e mórbido esqueleto.

A graça nobre e grave do quarteto
Recebe a original intolerância,
Toda a sutil, secreta extravagância
Que transborda terceto por terceto.

E como um singular polichinelo
Ondula, ondeia, curioso e belo,
O Soneto, nas formas caprichosas.

As rimas dão-lhe a púrpura vetusta
E na mais rara procissão augusta
Surge o Sonho das almas dolorosas...
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FOGOS-FÁTUOS

Há certas almas vãs, galvanizadas
De emoção, de pureza, de bondade,
Que como toda a azul imensidade
Chegam a ser de súbito estreladas.

E ficam como que transfiguradas
Por momentos, na vaga suavidade
De quem se eleva com serenidade
As risonhas, celestes madrugadas.

Mas nada às vezes nelas corresponde
Ao Sonho e ninguém sabe mais por onde
Anda essa falsa e fugitiva chama...

É que no fundo, na secreta essência,
Essas almas de triste decadência
São lama sempre e sempre serão lama.

MUNDO INACESSÍVEL

Tu’alma lembra um mundo inacessível
Onde só astros e águias vão pairando,
Onde se escuta, trágica, cantando,
A sinfonia da Amplidão terrível!

Toda a Alma que não seja alta e sensível,
Que asas não tenha para as ir vibrando,
Nessa Região secreta penetrando,
Falece, morre, dum pavor incrível!

É preciso ter asas e ter garras
Para atingir aos ruídos de fanfarras
Do mundo da tu’alma augusta e forte.

É preciso subir ígneas montanhas
E emudecer, entre visões estranhas,
Num sentimento mais sutil que a Morte!
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CONSOLO AMARGO

Mortos e mortos, tudo vai passando,
Tudo pelos abismos se sumindo...
Enquanto sobre a Terra ficam rindo
Uns, e já outros, pálidos, chorando...

Todos vão trêmulos finalizando,
Para os gelados túmulos partindo,
Descendo ao tremedal eterno, infindo,
Mortos e mortos, num sinistro bando.

Tudo passa espectral e doloroso,
Pulverulentamente nebuloso
Como num sonho, num fatal letargo...

Mas, de quem chora os mortos, entretanto,
O Esquecimento vem e enxuga o pranto,
E é esse apenas o consolo amargo!

VINHO NEGRO

O vinho negro do imortal pecado
Envenenou nossas humanas veias
Como fascinações de atras sereias
De um inferno sinistro e perfumado.

O sangue canta, o sol maravilhado
Do nosso corpo, em ondas fartas, cheias,
Como que quer rasgar essas cadeias
Em que a carne o retém acorrentado.

E o sangue chama o vinho negro e quente
Do pecado letal, impenitente,
O vinho negro do pecado inquieto.

E tudo nesse vinho mais se apura,
Ganha outra graça, forma e formosura,
Grave beleza d’esplendor secreto.
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ETERNOS ATALAIAS

Os sentimentos servem de atalaias
Para guiar as multidões errantes
Que caminham tremendo, vacilantes
Pelas desertas, infinitas praias...

Abrangendo da Terra as fundas raias,
Atingindo as esferas mais distantes,
São como incensos, mirras odorantes,
Miraculosas, fúlgidas alfaias.

Tudo em que tocam logo transfiguram,
Encantam tudo, tudo em torno apuram,
Penetram, sem cessar, por toda a parte.

Alma por alma em toda a parte inflamam
E grandes, largos, imortais, derramam
As melancólicas estrelas d’Arte!

PERANTE A MORTE

Perante a Morte empalidece e treme,
Treme perante a Morte, empalidece.
Coroa-te de lágrimas, esquece
O Mal cruel que nos abismos geme.

Ah! longe o Inferno que flameja e freme,
Longe a Paixão que só no horror floresce...
A alma precisa de silêncio e prece,
Pois na prece e silêncio nada teme.

Silêncio e prece no fatal segredo,
Perante o pasmo do sombrio medo
Da Morte e os seus aspectos reverentes.

Silêncio para o desespero insano,
O furor gigantesco e sobre-humano,
A dor sinistra de ranger os dentes!
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O ASSINALADO

Tu és o louco da imortal loucura,
O louco da loucura mais suprema.
A Terra é sempre a tua negra algema,
Prende-te nela a extrema Desventura.

Mas essa mesma algema de amargura,
Mas essa mesma Desventura extrema
Faz que tu’alma suplicando gema
E rebente em estrelas de ternura.

Tu és o Poeta, o grande Assinalado
Que povoas o mundo despovoado,
De belezas eternas, pouco a pouco...

Na Natureza prodigiosa e rica
Toda a audácia dos nervos justifica
Os teus espasmos imortais de louco!

ACIMA DE TUDO

Da gota d’água de um carinho agreste
Geram-se os oceanos da Bondade.
O coração que é livre e bom reveste
Tudo d’encanto e simples majestade.

Ascender para a Luz é ser celeste,
Novos astros sentir na imensidade
Da alma e ficar nessa inconsútil veste
Da divina e serena claridade.

O que é consolador e o que é supremo
Cada alma encontra no caminho extremo,
Quando atinge as estrelas da pureza.

É apenas trazer o Ser liberto
De tudo e transformar cada deserto
Num sonho virginal da Natureza!
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IMORTAL FALERNO

Quando as Esferas da Ilusão transponho
Vejo sempre tu’alma – essa galera
Feita das rosas brancas da Quimera,
Sempre a vagar no estranho mar do Sonho.

Nem aspecto nublado nem tristonho!
Sempre uma doce e constelada Esfera,
Sempre uma voz clamando: – espera, espera,
Lá do fundo de um céu sempre risonho.

Sempre uma voz dos Ermos, das Distâncias!
Sempre as longínquas, mágicas fragrâncias
De uma voz imortal, divina, pura...

E tua boca, Sonhador eterno,
Sempre sequiosa desse azul falerno
Da Esperança do céu que te procura!

LUZ DA NATUREZA

Luz que eu adoro, grande Luz que eu amo,
Movimento vital da Natureza,
Ensina-me os segredos da Beleza
E de todas as vozes por quem chamo.

Mostra-me a Raça, o peregrino Ramo
Dos Fortes e dos Justos da Grandeza,
Ilumina e suaviza esta rudeza
Da vida humana, onde combato e clamo.

Desta minh’alma a solidão de prantos
Cerca com os teus leões de brava crença,
Defende com os teus gládios sacrossantos.

Dá-me enlevos, deslumbra-me, da imensa
Porta esferal, dos constelados mantos
Onde a Fé do meu Sonho se condensa!
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ASAS ABERTAS

As asas da minh’alma estão abertas!
Podes te agasalhar no meu Carinho,
Abrigar-te de frios no meu Ninho
Com as tuas asas trêmulas, incertas.

Tu’alma lembra vastidões desertas
Onde tudo é gelado e é só espinho.
Mas na minh’alma encontrarás o Vinho
E as graças todas do Conforto certas.

Vem! Há em mim o eterno Amor imenso
Que vai tudo florindo e fecundando
E sobe aos céus como sagrado incenso.

Eis a minh’alma, as asas palpitando
Como a saudade de agitado lenço
O segredo dos longes procurando...

VELHO

Estás morto, estás velho, estás cansado!
Como um sulco de lágrimas pungidas,
Ei-las, as rugas, as indefinidas
Noites do ser vencido e fatigado.

Envolve-te o crepúsculo gelado
Onde vai soturno amortalhando as vidas
Ante o responso em músicas gemidas
No fundo coração dilacerado.

A cabeça pendida de fadiga,
Sentes a morte taciturna e amiga
Que os teus nervosos círculos governa.

Estás velho, estás morto! Ó dor, delírio,
Alma despedaçada de martírio,
Ó desespero da Desgraça eterna!



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  545

ETERNIDADE RETROSPECTIVA

Eu me recordo de já ter vivido,
Mudo e só, por olímpicas Esferas,
Onde era tudo velhas primaveras
E tudo um vago aroma indefinido.

Fundas regiões do Pranto e do Gemido
Onde as almas mais graves, mais austeras
Erravam como trêmulas quimeras
Num sentimento estranho e comovido.

As estrelas, longínquas e veladas,
Recordavam violáceas madrugadas,
Um clarão muito leve de saudade.

Eu me recordo d’imaginativos
Luares liriais, contemplativos
Por onde eu já vivi na Eternidade!

ALMA MATER

Alma da Dor, do Amor e da Bondade,
Alma purificada no Infinito,
Perdão Santo de tudo o que é maldito,
Harpa consoladora da Saudade!

Das estrelas serena virgindade,
Caminho dos rosais do Azul bendito,
Alma sem um soluço e sem um grito,
Da alta Resignação, da alta Piedade!

Tu, que as profundas lágrimas estancas
E sabes levantar Imagens brancas
No silêncio e na sombra mais velada...

Derrama os lírios, os teus lírios castos,
Em Jordões imortais, vastos e vastos,
No fundo da minh’alma lacerada!
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O CORAÇÃO

O coração é a sagrada pira
Onde o mistério do sentir flameja.
A vida da emoção ele a deseja
Como a harmonia as cordas de uma lira.

Um anjo meigo e cândido suspira
No coração e o purifica e beija...
E o que ele, o coração, aspira, almeja
É sonho que de lágrimas delira.

É sempre sonho e também é piedade,
Doçura, compaixão e suavidade
E graça e bem, misericórdia pura.

Uma harmonia que dos anjos desce,
Que como estrela e flor e som floresce
Maravilhando toda a criatura!

INVULNERÁVEL

Quando dos carnavais da raça humana
Forem caindo as máscaras grotescas
E as atitudes mais funambulescas
Se desfizerem no feroz Nirvana;

Quando tudo ruir na febre insana,
Nas vertigens bizarras, pitorescas
De um mundo de emoções carnavalescas
Que ri da Fé profunda e soberana,

Vendo passar a lúgubre, funérea
Galeria sinistra da Miséria,
Com as máscaras do rosto descoladas,

Tu que és o deus, o deus invulnerável,
Resiste a tudo e fica formidável,
No Silêncio das noites estreladas!
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LÍRIO LUTUOSO

Essência das essências delicadas,
Meu perfumoso e tenebroso lírio,
Oh! dá-me a glória de celeste Empíreo
Da tu’alma nas sombras encantadas.

Subindo lento escadas por escadas,
Nas espirais nervosas do Martírio,
Das Ânsias, da Vertigem, do Delírio,
Vou em busca de mágicas estradas.

Acompanha-me sempre o teu perfume.
Lírio da Dor que o Mal e o Bem resume,
Estrela negra, tenebroso fruto.

Oh! dá-me a glória do teu ser nevoento
Para que eu possa haurir o sentimento
Das lágrimas acerbas do teu luto!

A GRANDE SEDE

Se tens sede de Paz e d’Esperança,
Se estás cego de Dor e de Pecado,
Valha-te o Amor, ó grande abandonado,
Sacia a sede com amor, descansa.

Ah! volta-te a esta zona fresca e mansa
Do Amor e ficarás desafogado,
Hás de ver tudo claro, iluminado
Da luz que uma alma que tem fé alcança.

O coração que é puro e que é contrito,
Se sabe ter doçura e ter dolência
Revive nas estrelas do Infinito.

Revive, sim, fica imortal, na essência
Dos Anjos paira, não desprende um grito
E fica, como os Anjos, na Existência.
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DOMUS AUREA

De bom amor e de bom fogo claro
Uma casa feliz se acaricia...
Basta-lhe luz e basta-lhe harmonia
Para ela não ficar ao desamparo.

O Sentimento, quando é nobre e raro,
Veste tudo de cândida poesia...
Um bem celestial dele irradia,
Um doce bem, que não é parco e avaro.

Um doce bem que se derrama em tudo,
Um segredo imortal, risonho e mudo,
Que nos leva debaixo da sua asa.

E os nossos olhos ficam rasos d’água
Quando, rebentos de uma oculta mágoa,
São nossos filhos todo o céu da casa.

UM SER

Um ser na placidez da Luz habita,
Entre os mistérios inefáveis mora.
Sente florir nas lágrimas que chora
A alma serena, celestial, bendita.

Um ser pertence à música infinita
Das Esferas, pertence à luz sonora
Das estrelas do Azul e hora por hora
Na Natureza virginal palpita.

Um ser desdenha das fatais poeiras,
Dos miseráveis ouropéis mundanos
E de todas as frívolas cegueiras...

Ele passa, atravessa entre os humanos,
Como a vida das vidas forasteiras
Fecundada nos próprios desenganos.
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O GRANDE SONHO

Sonho profundo, ó Sonho doloroso,
Doloroso e profundo Sentimento!
Vai, vai nas harpas trêmulas do vento
Chorar o teu mistério tenebroso.

Sobe dos astros ao clarão radioso,
Aos leves fluidos do luar nevoento,
Às urnas de cristal do firmamento,
Ó velho Sonho amargo e majestoso!

Sobe às estrelas rútilas e frias,
Brancas e virginais eucaristias
De onde uma luz de eterna paz escorre.

Nessa Amplidão das Amplidões austeras
Chora o Sonho profundo das Esferas
Que nas azuis Melancolias morre...

CONDENAÇÃO FATAL

Ó mundo, que és o exílio dos exílios,
Um monturo de fezes putrefato,
Onde o ser mais gentil, mais timorato
Dos seres vis circula nos concílios.

Onde de almas em pálidos idílios
O lânguido perfume mais ingrato
Magoa tudo e é triste, como o tato
De um cego embalde levantando os cílios.

Mundo de peste, de sangrenta fúria
E de flores leprosas da luxúria,
De flores negras, infernais, medonhas.

Oh! como são sinistramente feios
Teus aspectos de fera, os teus meneios
Pantéricos, ó Mundo, que não sonhas!
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ALMA FERIDA

Alma ferida pelas negras lanças
Da Desgraça, ferida do Destino,
Alma [de] que as amarguras tecem o hino
Sombrio das cruéis desesperanças,

Não desças, Alma feita das heranças
Da Dor, não desças do teu céu divino.
Cintila como o espelho cristalino
Das sagradas, serenas esperanças.

Mesmo na Dor espera com clemência
E sobe à sideral resplandecência,
Longe de um mundo que só tem peçonha.

Das ruínas de tudo ergue-te pura
E eternamente, na suprema Altura,
Suspira, sofre, cisma, sente, sonha!

ALMA SOLITÁRIA

Ó Alma doce e triste e palpitante!
Que cítaras soluçam solitárias
Pelas Regiões longínquas, visionárias
Do teu Sonho secreto e fascinante!

Quantas zonas de luz purificante,
Quantos silêncios, quantas sombras várias
De esferas imortais, imaginárias
Falam contigo, ó Alma cativante!

Que chama acende os teus faróis noturnos
E veste os teus mistérios taciturnos
Dos esplendores do arco de aliança?

Por que és assim, melancolicamente,
Como um arcanjo infante, adolescente,
Esquecido nos vales da Esperança?!
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VISIONÁRIOS

Armam batalhas pelo mundo adiante
Os que vagam no mundo, visionários,
Abrindo as áureas portas de sacrários
Do Mistério soturno e palpitante.

O coração flameja a cada instante
Com brilho estranho, com fervores vários,
Sente a febre dos bons missionários
Da ardente catequese fecundante.

Os visionários vão buscar frescura
De água celeste na cisterna pura
Da Esperança, por horas nebulosas...

Buscam frescura, um outro novo encanto...
E livres, belos através do pranto,
Falam baixo com as almas misteriosas!

DEMÔNIOS

A língua vil, ignívoma, purpúrea
Dos pecados mortais bava e braveja,
Com os seres impoluídos mercadeja,
Mordendo-os fundo, injúria sobre injúria.

É um grito infernal de atroz luxúria,
Dor de danados, dor do Caos que almeja
A toda alma serena que viceja,
Só fúria, fúria, fúria, fúria, fúria!

São pecados mortais feitos hirsutos
Demônios maus que os venenosos frutos
Morderam com volúpias de quem ama...

Vermes da Inveja, a lesma verde e oleosa,
Anões da Dor torcida e cancerosa,
Abortos de almas a sangrar na lama!
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ÓDIO SAGRADO

Ó meu ódio, meu ódio majestoso,
Meu ódio santo e puro e benfazejo,
Unge-me a fronte com teu grande beijo,
Torna-me humilde e torna-me orgulhoso.

Humilde, com os humildes generoso,
Orgulhoso com os seres sem Desejo,
Sem Bondade, sem Fé e sem lampejo
De sol fecundador e carinhoso.

Ó meu ódio, meu lábaro bendito,
Da minh’alma agitado no infinito,
Através de outros lábaros sagrados.

Ódio são, ódio bom! sê meu escudo
Contra os vilões do Amor, que infamam tudo,
Das sete torres dos mortais Pecados!

EXORTAÇÃO

Corpo crivado de sangrentas chagas,
Que atravessas o mundo soluçando,
Que as carnes vais ferindo e vais rasgando
Do fundo d’Ilusões velhas e vagas.

Grande isolado das terrestres plagas,
Que vives as Esferas contemplando,
Braços erguidos, olhos no ar, olhando
A etérea chama das Conquistas magas.

Se é de silêncio e sombra passageira,
De cinza, desengano e de poeira
Este mundo feroz que te condena,

Embora ansiosamente, amargamente
Revela tudo o que tu’alma sente
Para ela então poder ficar serena!
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BONDADE

É a bondade que te faz formosa,
Que a alma te diviniza e transfigura;
É a bondade, a rosa da ternura,
Que te perfuma com perfume à rosa.

Teu ser angelical de luz bondosa
Verte em meu ser a mais sutil doçura,
Uma celeste, límpida frescura,
Um encanto, uma paz maravilhosa.

Eu afronto contigo os vampirismos,
Os corruptos e mórbidos abismos
Que em vão busquem tentar-me no Caminho.

Na suave, na doce claridade,
No consolo de amor dessa bondade
Bebo a tu’alma como etéreo vinho.

NA LUZ

De soluço em soluço a alma gravita,
De soluço em soluço a alma estremece,
Anseia, sonha, se recorda, esquece
E no centro da Luz dorme contrita.

Dorme na paz sacramental, bendita,
Onde tudo mais puro resplandece,
Onde a Imortalidade refloresce
Em tudo, e tudo em cânticos palpita.

Sereia celestial entre as sereias,
Ela só quer despedaçar cadeias,
De soluço em soluço, a alma nervosa.

Ela só quer despedaçar algemas
E respirar nas Amplidões supremas,
Respirar, respirar na Luz radiosa.
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CAVADOR DO INFINITO

Com a lâmpada do Sonho desce aflito
E sobe aos mundos mais imponderáveis,
Vai abafando as queixas implacáveis,
Da alma o profundo e soluçado grito.

Ânsias, Desejos, tudo a fogo, escrito
Sente, em redor, nos astros inefáveis.
Cava nas fundas eras insondáveis
O cavador do trágico Infinito.

E quanto mais pelo Infinito cava
Mais o Infinito se transforma em lava
E o cavador se perde nas distâncias...

Alto levanta a lâmpada do Sonho
E com seu vulto pálido e tristonho
Cava os abismos das eternas ânsias!

SANTOS ÓLEOS

Com os santos óleos de que vens ungido
Podes andar no mundo sem receio.
Quem veio para a Luz, por certo veio
Para ser valoroso e ser temido.

Que tudo é embalde, tudo em vão, perdido
Quando se traz esse divino anseio,
Esse doce transporte ou doce enleio
Que deixa tudo e tudo confundido.

A Alma que como a vela chega ao porto
Sente o melhor consolador conforto
E a asa nas asas dos Arcanjos toca...

Os santos óleos são a luz guiadora
Que vigia por ti na pecadora
Terra e o teu mundo celestial evoca!
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SORRISO INTERIOR

O ser que é ser e que jamais vacila
Nas guerras imortais entra sem susto,
Leva consigo esse brasão augusto
Do grande amor, da nobre fé tranqüila.

Os abismos carnais da triste argila
Ele os vence sem ânsias e sem custo...
Fica sereno, num sorriso justo,
Enquanto tudo em derredor oscila.

Ondas interiores de grandeza
Dão-lhe essa glória em frente à Natureza,
Esse esplendor, todo esse largo eflúvio.

O ser que é ser transforma tudo em flores...
E para ironizar as próprias dores
Canta por entre as águas do Dilúvio!

MEALHEIRO DE ALMAS

Lá das colheitas do celeste trigo,
Deus ainda escolhe a mais louçã colheita:
É a alma mais serena e mais perfeita
Que ele destina conservar consigo.

Fica lá, livre, isenta de perigo,
Tranqüila, pura, límpida, direita
A alma sagrada que resume a seita
Dos que fazem do Amor eterno Abrigo.

Ele quer essas almas, os pães alvos
Das aras celestiais, claros e salvos
Da Terra, em busca das Esferas calmas.

Ele quer delas todo o amor primeiro
Para formar o cândido mealheiro
Que há de estrelar todo o Infinito de almas.
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ESPASMOS...

Alma das gerações, alma lendária
Que tens tanto de Hamlet, tanto de Ofélia,
A candidez da rórida camélia
E as lágrimas da Sede hereditária;

Alma dormente, tumultuosa, vária,
Acorde de harpa misteriosa e célia,
Virgindade selvagem de bromélia,
Alma do Eleito, do Plebeu, do Pária;

És a chama do Amor, negro-vermelha,
De onde rompeu a fúlgida centelha
Que a Flor de fogo fez gerar no Dante.

Com teus espasmos e delicadezas,
Nervosas e secretas sutilezas,
Enches todo este Abismo soluçante!

EVOCAÇÃO

Oh Lua voluptuosa e tentadora,
Ao mesmo tempo trágica e funesta,
Lua em fundo revolto de floresta
E de sonho de vaga embaladora;

Langue visão mortal e sedutora,
Dos Vergéis siderais pálida giesta,
Divindade sutil da morna sesta
Da lasciva paixão fascinadora;

Flor fria, flor algente, flor gelada
Do desconsolo e dos esquecimentos
E do anseio, da febre atormentada,

Tu, que soluças pelos céus nevoentos
Longo soluço mágico de fada,
Dá-me os teus doces acalentamentos!
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NO SEIO DA TERRA

Do pélago dos pélagos sombrios,
Cá do seio da Terra, olhando as vidas,
Escuto o murmurar de almas perdidas,
Como o secreto murmurar dos rios.

Trazem-me os ventos negros calafrios
E os soluços das almas doloridas
Que têm sede das Terras prometidas
E morrem como abutres erradios.

As ânsias sobem, as tremendas ânsias!
Velhices, mocidades e as infâncias
Humanas entre a Dor se despedaçam...

Mas, sobre tantos convulsivos gritos,
Passam horas, espaços, infinitos,
Esferas, gerações, sonhando, passam!

ANIMA MEA

Ó minh’alma, ó minh’alma, ó meu Abrigo,
Meu sol e minha sombra peregrina,
Luz imortal que os mundos ilumina
Do velho Sonho, meu fiel Amigo!

Estrada ideal de São Tiago, antigo
Templo da minha Fé casta e divina,
De onde é que vem toda esta mágoa fina
Que é, no entanto, consolo e que eu bendigo?

De onde é que vem tanta esperança vaga,
De onde vem tanto anseio que me alaga,
Tanta diluída e sempiterna mágoa?

Ah! de onde vem toda essa estranha essência
De tanta misteriosa Transcendência
Que estes olhos me deixa rasos de água?!
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SEMPRE O SONHO

Para encantar os círculos da Vida
É ser tranqüilo, sonhador, confiante,
Sempre trazer o coração radiante
Como um rio e rosais junto de ermida.

Beber na vinha celestial, garrida
Das estrelas o vinho flamejante
E caminhar vitorioso e ovante
Como um deus, com a cabeça enflorescida.

Sorrir, amar para alargar os mundos
Do Sentimento e para ter profundos
Momentos e momentos soberanos.

Para sentir em torno à terra ondeando
Um sonho, sempre um sonho além rolando
Vagas e vagas de imortais oceanos.

ASPIRAÇÃO SUPREMA

Como os cegos e os nus pede um abrigo
A alma que vive a tiritar de frio.
Lembra um arbusto frágil e sombrio
Que necessita do bom sol amigo.

Tem ais de dor de trêmulo mendigo
Oscilante, sonâmbulo, erradio.
É como um tênue, cristalino fio
D’estrelas, como etéreo e louro trigo.

E a alma aspira ao celestial orvalho,
Aspira ao céu, ao límpido agasalho,
Sonha, deseja e anseia a luz do Oriente...

Tudo ela inflama de um estranho beijo.
E este Anseio, este Sonho, este Desejo
Enche as Esferas soluçantemente!
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INEFÁVEL!

Nada há que me domine e que me vença
Quando a minh’alma mudamente acorda...
Ela rebenta em flor, ela transborda
Nos alvoroços da emoção imensa.

Sou como um Réu de celestial Sentença,
Condenado do Amor, que se recorda
Do Amor e sempre no Silêncio borda
D’estrelas todo o céu em que erra e pensa.

Claros, meus olhos tornam-se mais claros
E tudo vejo dos encantos raros
E de outras mais serenas madrugadas!

Todas as vozes que procuro e chamo
Ouço-as dentro de mim, porque eu as amo
Na minh’alma volteando arrebatadas!

SER DOS SERES

No teu ser de silêncio e d’esperança
A doce luz das Amplidões flameja.
Ele sente, ele aspira, ele deseja
A grande zona da imortal Bonança.

Pelos largos espaços se balança
Como a estrela infinita que dardeja,
Sempre isento da Treva que troveja
O clamor inflamado da Vingança.

Por entre enlevos e deslumbramentos
Entra na Força astral dos Sentimentos
E do Poder nos mágicos poderes.

E traz, mau grado os íntimos cansaços,
Ânsias secretas para abrir os braços
Na generosa comunhão dos Seres!
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SEXTA-FEIRA SANTA

Lua absíntica, verde, feiticeira,
Pasmada como um vício monstruoso...
Um cão estranho fuça na esterqueira,
Uivando para o espaço fabuloso.

É esta a negra e santa Sexta-Feira!
Cristo está morto, como um vil leproso,
Chagado e frio, na feroz cegueira
Da Morte, o sangue roxo e tenebroso.

A serpente do mal e do pecado
Um sinistro veneno esverdeado
Verte do Morto na mudez serena.

Mas da sagrada Redenção do Cristo,
Em vez do grande Amor, puro, imprevisto,
Brotam fosforescências de gangrena!

SENTIMENTO ESQUISITO

Ó céu estéril dos desesperados,
Forma impassível de cristal sidéreo,
Dos cemitérios velho cemitério
Onde dormem os astros delicados.

Pátria d’estrelas dos abandonados,
Casulo azul do anseio vago, aéreo,
Formidável muralha de mistério
Que deixa os corações desconsolados.

Céu imóvel milênios e milênios,
Tu que iluminas a visão dos Gênios
E ergues das almas o sagrado acorde.

Céu estéril, absurdo, céu imoto,
Faz dormir no teu seio o Sonho ignoto,
Esta serpente que alucina e morde...
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CLAMOR SUPREMO

Vem comigo por estas cordilheiras!
Põe teu manto e bordão e vem comigo,
Atravessa as montanhas sobranceiras
E nada temas do mortal Perigo!

Sigamos para as guerras condoreiras!
Vem, resoluto, que eu irei contigo
Dentre as águias e as chamas feiticeiras,
Só tendo a Natureza por abrigo.

Rasga florestas, bebe o sangue todo
Da Terra e transfigura em astros lodo,
O próprio lodo torna mais fecundo.

Basta trazer um coração perfeito,
Alma de eleito, Sentimento eleito
Para abalar de lado a lado o mundo!

ANSIEDADE

Esta ansiedade que nos enche o peito
Enche o céu, enche o mar, fecunda a terra.
Ela os germens puríssimos encerra
Do Sentimento límpido, perfeito.

Em jorros cristalinos o direito,
A paz vencendo as convulsões da guerra,
A liberdade que abre as asas e erra
Pelos caminhos do Infinito eleito.

Tudo na mesma ansiedade gira,
Rola no Espaço, dentre a luz suspira
E chora, chora, amargamente chora...

Tudo nos turbilhões da Imensidade
Se confunde na trágica ansiedade
Que almas, estrelas, amplidões devora.
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GRANDE AMOR

Grande amor, grande amor, grande mistério
Que as nossas almas trêmulas enlaça...
Céu que nos beija, céu que nos abraça
Num abismo de luz profundo e sério.

Eterno espasmo de um desejo etéreo
E bálsamo dos bálsamos da graça,
Chama secreta que nas almas passa
E deixa nelas um clarão sidéreo.

Cântico de anjos e de arcanjos vagos
Junto às águas sonâmbulas de lagos,
Sob as claras estrelas desprendido...

Selo perpétuo, puro e peregrino
Que prende as almas num igual destino,
Num beijo fecundado num gemido.

SILÊNCIOS

Largos Silêncios interpretativos,
Adoçados por funda nostalgia,
Balada de consolo e simpatia
Que os sentimentos meus torna cativos;

Harmonia de doces lenitivos,
Sombra, segredo, lágrima, harmonia
Da alma serena, da alma fugidia
Nos seus vagos espasmos sugestivos.

Ó Silêncios! ó cândidos desmaios,
Vácuos fecundos de celestes raios
De sonhos, no mais límpido cortejo...

Eu vos sinto os mistérios insondáveis
Como de estranhos anjos inefáveis
O glorioso esplendor de um grande beijo!
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A MORTE

Oh! que doce tristeza e que ternura
No olhar ansioso, aflito dos que morrem...
De que âncoras profundas se socorrem
Os que penetram nessa noite escura!

Da vida aos frios véus da sepultura
Vagos momentos trêmulos decorrem...
E dos olhos as lágrimas escorrem
Como faróis da humana Desventura.

Descem então aos golfos congelados
Os que na terra vagam suspirando,
Com os velhos corações tantalizados.

Tudo negro e sinistro vai rolando
Báratro abaixo, aos ecos soluçados
Do vendaval da Morte ondeando, uivando...

SÓ!

Muito embora as estrelas do Infinito
Lá de cima me acenem carinhosas
E desça das esferas luminosas
A doce graça de um clarão bendito;

Embora o mar, como um revel proscrito,
Chame por mim nas vagas ondulosas
E o vento venha em cóleras medrosas
O meu destino proclamar num grito,

Neste mundo tão trágico, tamanho,
Como eu me sinto fundamente estranho
E o amor e tudo para mim avaro...

Ah! como eu sinto compungidamente,
Por entre tanto horror indiferente,
Um frio sepulcral de desamparo!
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FRUTO ENVELHECIDO

Do coração no envelhecido fruto
É só desolação e é só tortura.
O frio soluçante da amargura
Envolve o coração num fundo luto.

O fantasma da Dor pérfido e astuto
Caminha junto a toda a criatura.
A alma por mais feliz e por mais pura
Tem de sofrer o esmagamento bruto.

É preciso humildade, é necessário
Fazer do coração branco sacrário
E a hóstia elevar do Sentimento eterno.

Em tudo derramar o amor profundo,
Derramar o perdão no caos do mundo,
Sorrir ao céu e bendizer o Inferno!

ÊXTASE BÚDICO

Abre-me os braços, Solidão profunda,
Reverência do céu, solenidade
Dos astros, tenebrosa majestade,
Ó planetária comunhão fecunda!

Óleo da noite, sacrossanto, inunda
Todo o meu ser, dá-me essa castidade,
As azuis florescências da saudade,
Graça das Graças imortais oriunda!

As estrelas cativas no teu seio
Dão-me um tocante e fugitivo enleio,
Embalam-me na luz consoladora!

Abre-me os braços, Solidão radiante,
Funda, fenomenal e soluçante,
Larga e búdica Noite redentora!
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TRIUNFO SUPREMO

Quem anda pelas lágrimas perdido,
Sonâmbulo dos trágicos flagelos,
É quem deixou para sempre esquecido
O mundo e os fúteis ouropéis mais belos!

É quem ficou do mundo redimido,
Expurgado dos vícios mais singelos
E disse a tudo o adeus indefinido
E desprendeu-se dos carnais anelos!

É quem entrou por todas as batalhas,
As mãos e os pés e o flanco ensangüentando,
Amortalhado em todas as mortalhas.

Quem florestas e mares foi rasgando
E entre raios, pedradas e metralhas,
Ficou gemendo mas ficou sonhando!

ASSIM SEJA!

Fecha os olhos e morre calmamente!
Morre sereno do Dever cumprido!
Nem o mais leve, nem um só gemido
Traia, sequer, o teu Sentir latente.

Morre com a alma leal, clarividente,
Da Crença errando no Vergel florido
E o Pensamento pelos céus, brandido
Como um gládio soberbo e refulgente.

Vai abrindo sacrário por sacrário
Do teu Sonho no templo imaginário,
Na hora glacial da negra Morte imensa...

Morre com o teu Dever! Na alta confiança
De quem triunfou e sabe que descansa,
Desdenhando de toda a Recompensa!
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RENASCIMENTO

A Alma não fica inteiramente morta!
Vagas Ressurreições do Sentimento
Abrem já, devagar, porta por porta,
Os palácios reais do Encantamento!

Morrer! Findar! Desfalecer! que importa
Para o secreto e fundo movimento
Que a alma transporta, sublimiza e exorta,
Ao grande Bem do grande Pensamento!

Chamas novas e belas vão raiando,
Vão se acendendo os límpidos altares
E as almas vão sorrindo e vão orando...

E pela curva dos longínquos ares
Ei-las que vêm, como o imprevisto bando
Dos albatrozes dos estranhos mares...
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PACTO DE ALMAS
A Nestor Vítor
Por devotamento e admiração.

12 de outubro de 1897.

I

PARA SEMPRE!

Ah! para sempre! para sempre! Agora
Não nos separaremos nem um dia...
Nunca mais, nunca mais, nesta harmonia
Das nossas almas de divina aurora.

A voz do céu pode vibrar sonora
Ou do Inferno a sinistra sinfonia,
Que num fundo de astral melancolia
Minh’alma com a tu’alma goza e chora.

Para sempre está feito o augusto pacto!
Cegos serenos do celeste tato,
Do Sonho envoltos na estrelada rede.

E perdidas, perdidas no Infinito
As nossas almas, no Clarão bendito,
Hão de enfim saciar toda esta sede...

II

LONGE DE TUDO

É livre, livre desta vã matéria,
Longe, nos claros astros peregrinos
Que havemos de encontrar os dons divinos
E a grande paz, a grande paz sidérea.
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Cá nesta humana e trágica miséria,
Nestes surdos abismos assassinos
Teremos de colher de atros destinos
A flor apodrecida e deletéria.

O baixo mundo que troveja e brama
Só nos mostra a caveira e só a lama,
Ah! só a lama e movimentos lassos...

Mas as almas irmãs, almas perfeitas,
Hão de trocar, nas Regiões eleitas,
Largos, profundos, imortais abraços!

III

ALMA DAS ALMAS

Alma das almas, minha irmã gloriosa,
Divina irradiação do Sentimento,
Quando estarás no azul Deslumbramento,
Perto de mim, na grande Paz radiosa?!

Tu que és a lua da Mansão de rosa
Da Graça e do supremo Encantamento,
O círio astral do augusto Pensamento
Velando eternamente a Fé chorosa;

Almas das almas, meu consolo amigo,
Seio celeste, sacrossanto abrigo,
Serena e constelada imensidade;

Entre os teus beijos de etereal carícia,
Sorrindo e soluçando de delícia,
Quando te abraçarei na Eternidade?!
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[A Alma de Juvêncio] LD 358
A Borboleta Azul LD 154
A Dor BQ 396
A Ermida LD 96
A Espada LD 262
A Flor do Diabo FR 431
[A Fonte] LD 95
A Freira Morta LD 122
À Giulietta Dionesi LD 367
A Grande Sede US 547
A Harpa US 533
A Idéia ao Infinito LD 372
A Imprensa LD 184
A Ironia dos Vermes FR 496
A Morte US 563
A Partida LD 117
À Pátria Livre LD 139
A Perfeição US 523
A Piedade LD 145
À Que Está Morta LD 320
À Revolta LD 69
[À Sombra Espessa] LD 226
A Volta LD 141
Abelhas LD 156
Abrigo Celeste US 534
Abstração LD 137
Acima de Tudo US 542
Acrobata da Dor BQ 414
Adalziza LD 212
Afra BQ 401
Água-Forte LD 96
Águia do Ideal LD 149
[Alçando o Livro] LD 78
Alda BQ 414
Aleluia! Aleluia! LD 127
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Alma Antiga LD 114
Alma das Almas US 568
Alma do Pensamento LD 360
Alma Fatigada US 536
Alma Ferida US 550
Alma Mater US 545
Alma que Chora LD 97
Alma Solitária US 550
Almas Indecisas... US 533
Alucinação US 521
Alvorada da Indústria LD 359
Ambos LD 89
Amor LD 67
Amor!!... LD 224
[Anda-me a Alma] LD 85
Angelus... BQ 415
Anima Mea US 557
Anjo Gabriel LD 288
Ansiedade US 561
Antífona BQ 386
Ao Ar Livre LD 150
Ao Decênio de Castro Alves LD 191
[Ao Estrídulo] LD 376
Aos Mortos LD 92
Aos Pobres LD 143
Aos Professores do Liceu de Artes e Ofícios do Desterro
LD 337
[Aos Relâmpagos] LD 226
Aparição BQ 404
Após o Noivado LD 65
Arte LD 253
Arte LD 256
As Devotas LD 205
As Estrelas FR 433
As Ondas LD 146
Asas Abertas US 544
Asas de Ouro LD 138
Asas de Ouro LD 366
Asas Perdidas LD 286
Aspiração LD 120
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Aspiração LD 137
Aspiração Suprema US 558
Assim Seja! US 565
Auréola Equatorial LD 85
Auréolas LD 334
Ausência Misteriosa FR 481
Ave! Maria... LD 106
Away! LD 177
Balada Matinal LD 141
Bandolim do Luar LD 324
Beijos LD 203
Beleza Morta BQ 400
Benditas Cadeias! US 531
Besouros... LD 158
Boca FR 491
Boca Imortal LD 124
Bom Dia LD 144
Bondade US 553
Braços BQ 392
[Brancas Aparições] LD 134
Brumosa LD 276
Cabelos FR 490
Cabelos e Olhos LD 332
Caminho da Glória US 520
Campesinas LD 161
Canção da Formosura BQ 395
Canção de Abril LD 117
Canção do Bêbado FR 429
Canção Negra FR 494
Cantiga da Miséria LD 364
Cárcere das Almas US 529
Carnal e Místico BQ 396
Castelã  LD 352
Cavador do Infinito US 554
Caveira FR 447
Cega LD 95
Celeste LD 91
Celeste LD 116
Chuva de Ouro LD 97
Clamando... BQ 391



572  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

Clamor Supremo US 561
Clarim!  LD 345
Claro e Escuro LD 122
Clarões Apagados LD 282
Cogitação US 526
Colar de Pérolas LD 83
[Como Fortes] LD 231
[Como um Assombro] LD 231
[Como um Cisne] LD 221
Conciliação US 522
Condenação Fatal US 549
Confidências LD 316
Consolo Amargo US 540
Coração Confiante US 535
Corpo FR 493
Crê! US 536
Crença LD 99
Crianças Negras LD 290
Cristais BQ 411
Cristo LD 104
Cristo de Bronze BQ 391
Cristo e a Adúltera LD 100
Cruzada Nova US 538
[Da Bruma] LD 231
[Da Idéia] LD 230
[Da Lua aos Raios] LD 211
[Da Mundana Lida] LD 72
Da Senzala... LD 68
Dança do Ventre BQ 406
De Alma em Alma US 524
[De Claque] LD 206
[De Mayseder Gentil] LD 73
Decadentes LD 109
[Deixai] LD 222
[Deixai que Deste Álbum] LD 77
[Deixemo-nos Ficar...]   LD 144
Delírio do Som LD 103
Demônios US 551
Desmoronamento LD 280
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Deus do Mal US 532
[Deus Esculturou-te] LD 136
Deusa Serena BQ 403
Diante do Mar LD 273
Dilacerações BQ 409
Dilema LD 68
Divina FR 489
[Dizem que a Arte] LD 376
Doce Abismo LD 130
Doente LD 110
[Dois Zoilus] LD 74
Domus Aurea US 548
Dormindo... LD 66
Dupla Via-Láctea LD 131
[É Delicada] LD 377
[É um Pensar] LD 82
Ébrios e Cegos FR 514
[Em Maio] LD 252
Em Sonhos... BQ 389
[Embora] LD 225
Encarnação BQ 397
Enclausurada FR 460
Enlevo FR 475
[Enquanto este Sangue] LD 220
Entre Chamas... LD 132
Entre Luz e Sombra LD 194
Envelhecer FR 438
[Epitáfio] LD 231
Escárnio Perfumado LD 69
Escravocratas LD 67
Espasmos... US 556
Espírito Imortal US 535
Espiritualismo LD 113
Esquecimento FR 449
[Estas Risadas] LD 92
[Estoure Como] LD 207
Eternidade Retrospectiva US 545
Eterno Sonho LD 105
Eternos Atalaias US 541
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Evocação US 556
Exilada LD 108
Exortação US 552
Êxtase LD 115
Êxtase Búdico US 564
Êxtase de Mármore LD 100
Extremos LD 64
Falando ao Céu LD 101
Feia LD 322
Feliz! US 537
Filetes LD 70
Filetes LD 241
Filosofando LD 143
Flor do Mar BQ 409
Flor Espiritual LD 367
Flor Nirvanizada US 537
Flor Perigosa FR 500
Flores da Lua FR 440
Flores de Maio LD 366
Floresce! US 532
Floripes LD 125
Flowers LD 329
Foederis Arca BQ 406
Fogos-Fátuos US 539
Fonte de Amor LD 245
Frêmitos LD 234
Frutas de Maio LD 105
Frutas e Flores LD 145
Fruto Envelhecido US 564
Fuzis LD 327
Giulietta Dionesi LD 240
Glória! US 523
Glórias Antigas LD 121
Gloriosa LD 102
Grande Amor US 562
Grandeza Oculta US 527
Grito de Guerra LD 209
Guerra Junqueiro LD 135
Gusla da Saudade LD 237
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Harpas Eternas LD 131
História Gentil LD 305
Horas de Sombra LD 126
Hóstias LD 123
Humildade Secreta FR 499
Ideal Comum LD 119
Idealizações LD 315
Idéia-Mãe LD 80
Ignota dea LD 356
Ilusões Mortas LD 103
[Imaginai] LD 378
Imortal Atitude US 528
Imortal Falerno US 543
Impassível LD 107
Imutável LD 268
Incensos BQ 419
Inefável! US 559
Inês FR 498
Inexorável FR 465
Inverno LD 101
Invulnerável US 546
Iramaway-coração LD 341
Ironia de Lágrimas US 525
Irradiações LD 89
Jesus LD 138
Jóia LD 140
Judia BQ 402
Julieta dos Santos LD 380
Lágrimas LD 369
Lágrimas LD 142
[Lágrimas da Aurora] LD 379
Lembranças Apagadas BQ 416
Lésbia BQ 388
[Levantem esta Bandeira] LD 207
Libertas LD 148
Light and Shade LD 311
Lirial LD 111
Lírio Astral FR 444
Lírio Lutuoso US 547
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Litania dos Pobres FR 485
Livre! US 529
Longe de Tudo US 567
Lua BQ 398
Luar LD 93
Luar LD 116
Luar de Lágrimas FR 507
Lubricidade BQ 390
Luz da Natureza US 543
Luz Dolorosa... BQ 420
Madona da Tristeza US 524
Mãe e Filho LD 87
Mães LD 147
Magnólia dos Trópicos LD 123
Majestade Caída BQ 419
Manhã LD 118
Mãos FR 492
Marche aux Flambeaux LD 297
Mealheiro de Almas US 555
Mendigos LD 284
[Merece o Bom] LD 221
Metamorfose LD 84
Metempsicose FR 501
Meu Filho FR 481
[Meus Esplêndidos] LD 206
[Minh’alma Está] LD 75
Mocidade LD 93
Monja BQ 390
Monja Negra FR 461
[Morena dos Olhos Pretos] LD 225
Mudez Perversa US 534
Múmia BQ 389
Mundo Inacessível US 539
Música da Morte FR 461
Música Misteriosa... BQ 412
Na Fonte LD 94
Na Luz US 553
Na Mazurka LD 79
Na Vila LD 170
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[Nas Explosões] LD 208
Natureza LD 88
Naufrágios LD 246
Nerah LD 66
Ninho Abandonado LD 99
No Campo LD 112
No Egito LD 128
No Seio da Terra US 557
Noiva da Agonia BQ 398
Noiva e Triste LD 87
Nos Campos LD 152
Num Baile LD 354
[Nunca se Cala] LD 206
[Ó Adalziza] LD 220
[Ó Alzira] LD 226
O Anjo da Redenção LD 133
O Assinalado US 542
O Botão de Rosa LD 214
O Cão do Fidalgo LD 146
O Cego do Harmonium LD 126
[Ó Cintilante Quiquia] LD 222
O Chalé LD 102
O Coração US 546
O Desembarque de Julieta dos Santos LD 79
O Duque LD 260
O Final do Guarani LD 80
[Ó Flora] LD 225
O Grande Momento US 525
O Grande Sonho US 549
O Mar LD 118
O Órgão LD 303
O Pomar LD 342
O Que é o Inferno LD 365
O Rio LD 140
O Seu Boné LD 81
O Sol e o Coração LD 269
O Soneto US 538
O Sonho do Astrólogo LD 104
Ocasos LD 129
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Ódio Sagrado US 552
Oiseaux de Passage LD 83
Olavo Bilac LD 110
Olhares LD 208
Olhos FR 490
Olhos do Sonho FR 459
[Olhos Pretos] LD 223
Os Dois LD 90
Os Monges FR 502
Os Mortos LD 125
Os Risonhos LD 172
Pacto de Almas US 567
Pandemonium FR 434
Papoula LD 159
Paranaguadas LD 202
Para Sempre  US 567
[Parece Que] LD 378
[Parece um Céu] LD 207
Pássaro Marinho LD 121
Perante a Morte US 541
Pés FR 492
Piedade US 520
Piedosa FR 476
[Pinto, pinta] LD 204
Piruetas LD 204
Plangência da Tarde LD 114
Plenilúnio LD 90
Poesia LD 179
“Porque o amor uma vez interrompido” LD 338
Post Mortem BQ 413
Presa do Ódio US 521
[Preso ao Trapézio] LD 208
Pressago FR 469
Primavera a Fora LD 98
Primeira Comunhão BQ 401
Prodígio! US 526
Psicologia Humana LD 124
[Quando Apareces] LD 379
[Quando Ela] LD 222
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[Quando Estás] LD 230
[Quando eu Partir] LD 86
Quando Será?! US 528
Questão Brocardo LD 202
Questão Brocardo LD 204
Que Venha o Duque Normando” LD 344
Rebelado BQ 412
Recolta de Estrelas FR 422
Recorda! FR 426
Recordação LD 142
Recordações LD 308
Regenerada BQ 410
Regina Coeli BQ 393
Renascimento LD 155
Renascimento US 566
Repouso LD 129
Requiem FR 467
Requiem do Sol FR 448
Requiescat... LD 130
Ressurreição FR 472
Rir! LD 119
Risadas LD 106
Ritmos LD 307
Roma Pagã LD 113
[Rompeu-se o Denso Véu] LD 76
Rosa LD 227
Rosa LD 304
Rosa Negra LD 127
Salve! Rainha!... LD 133
Santos Óleos US 554
Sapo Humano LD 271
Satã BQ 400
Satanismo LD 84
Saudação LD 181
Saudação LD 232
[Se Estala a Estrofe] LD 223
Seios FR 491
Sem Esperança FR 447
Sempre LD 202
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Sempre e... Sempre LD 86
Sempre o Sonho US 558
[Senhor de Nobre]  LD 71
Sensibilidade LD 120
Sentimento Esquisito US 560
Sentimentos Carnais BQ 410
Ser dos Seres US 559
Ser Pássaro LD 213
Serenata LD 370
Serenata & Outros Poemas LD 354
Serpente de Cabelos BQ 413
Sete de Setembro LD 197
Sexta-Feira Santa US 560
Sganarelo LD 277
Siderações BQ 388
Silêncios US 562
Símiles LD 108
Sinfonias do Ocaso BQ 411
Smorzando LD 239
Só! US 563
Sob as Árvores LD 339
Sombra Adorada LD 309
Sonata BQ 418
Sonetos LD 109
Sonhador BQ 397
Sonho Branco BQ 394
Sorriso Interior US 555
Spleen de Deuses FR 489
Supremo Anseio LD 65
Supremo Desejo BQ 417
Supremo Verbo US 530
Surdinas LD 88
Tédio FR 441
Tédio e Riso LD 330
[Teus Olhos Belos] LD 211
[Teus Olhos] LD 212
Titãs Negros LD 132
To Sleep, To Dream LD 111
Torre de Ouro BQ 395
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Tortura Eterna BQ 420
Três Pensamentos LD 201
Triste LD 91
Triste LD 244
Tristeza do Infinito FR 505
Triunfo Supremo US 565
Trompa de Roldão LD 139
Trovas LD 336
Tuberculosa BQ 407
Tulipa Real BQ 404
[Um Dia] LD 377
Um Ser US 548
Único Remédio US 531
Vanda LD 115
Vão Arrebatamento US 530
[Vão-se de Todo] LD 94
Velhas Tristezas BQ 402
Velho US 544
Velho Vento LD 293
Verão LD 326
Verônica LD 107
Versos LD 187
Versos à Dorvalina LD 349
Versos à Infância LD 242
Vesperal  BQ 405
Vida Obscura US 522
Vinho Negro US 540
25 de Março LD 98
Violinos LD 134
Violões que Choram FR 454
Visão FR 469
Visão da Morte BQ 403
Visão Guiadora FR 484
Visão Medieva LD 112
Visionários US 551
Voz Fugitiva US 527
Vozinha LD 128
Willis LD 368
[Zulmira] LD 221
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 Obras do Poeta

Julieta dos Santos – Homenagem ao gênio dramático brasileiro
(colaboração com Virgílio Várzea e Santos Lostada). Desterro:
Typ. Commercial, 1883.

Tropos e Fantasias (colaboração com Virgílio Várzea). Desterro:
Tip. da Regeneração, 1885.

Missal. Rio de Janeiro: Magalhães & Cia., 1893.
Broquéis. Rio de Janeiro: Magalhães & Cia., 1893.
Evocações. Rio de Janeiro: Tip. Aldina, 1898 (com fac-símile da

assinatura, um retrato de Cruz e Sousa, por Maurício Jubim,
e outro de Cruz e Sousa, morto, do mesmo autor).

Faróis. Rio de Janeiro: Tip. do Instituto Profissional, 1900 (com
uma nota de Nestor Vítor).

Últimos Sonetos. Paris: Aillaud & Cia., 1905 (com um desenho de
Maurício Jubim e um prólogo de Nestor Vítor).

Obras Completas. 1 Poesias: Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos. Rio
de Janeiro: Anuário do Brasil, 1923 (com Introdução e
anotações de Nestor Vítor, um fac-símile de autógrafo e um
desenho de Maurício Jubim). II Prosa: Missal, Evocações. Rio
de Janeiro: Anuário do Brasil, 1924 (com fac-símile de
autógrafo e retrato de Cruz e Sousa reproduzido em
fotografia).

Obras. Tomo I – Versos: Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos, Poemas
Avulsos. São Paulo: Edições Cultura, 1943. (com uma Síntese
Biobibliográficae Introdução de Fernando Goés. Tomo II –
Prosa: Missal, Evocações. São Paulo: Edições Cultura, 1943.

Poesias Completas. Rio de Janeiro: Editora Zélio Valverde, 1944.
(com Introdução de Tasso da Silveira).

Obras Poéticas. I Broquéis e Faróis. Rio de Janeiro: Instituto
Nacional do Livro, 1945. (com Prefácio, Biografia, Bibliografia
e Fontes para estudo, por Andrade Muricy). II Últimos sonetos/
Inéditos e Dispersos. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do
Livro, 1945 (com Nota de Andrade Muricy).

Sonetos da Noite. Seleção de Silveira de Sousa, Edições do Livro
de Arte, Florianópolis: 1958 (com xilogravuras de H. Mund
Jr.).

Obra Completa. Organização geral, Introdução, Notas, Cronologia
e Bibliografia por Andrade Muricy. Edição comemorativa do
Centenário. Rio de Janeiro: Editora José Aguilar, 1961.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  583

Poesia Completa. Introdução de Maria Helena Camargo Régis.
Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura, 1981.

Últimos Sonetos. Edição crítica por Adriano da Gama Kury. Rio de
Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa; Florianópolis:
Universidade Federal de Santa Catarina e Fundação
Catarinense de Cultura, 1984. (Com um estudo de Júlio
Castañon Guimarães).

Evocações. Edição fac-similar. Apresentação de Esperidião Amin
Helou Filho. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura,
1986.

Histórias Simples, Iaponan Soares. Ao redor de Cruz e Sousa.
Florianópolis: Editora da UFSC, 1988.

Julieta dos Santos – Homenagem ao gênio dramático brasileiro. Com
Virgílio Várzea e Santos Lostada. Edição fac-similar.
Apresentação de Ubiratan Machado e Iaponan Soares.
Florianópolis: Editora da UFSC, 1990.

Poesia Completa. Org., pesquisa de inéditos, introdução e
bibliografia por Zahidé Lupinacci Muzart. Florianópolis:
Fundação Catarinense de Cultura e Fundação Banco do
Brasil, 1993.

Cartas de Cruz e Sousa. Org. Zahidé Lupinacci Muzart.
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1993.

Broquéis. Edição fac-similar. Prefácio de Ivan Teixeira. São Paulo:
Edusp, 1994.

Tropos e Fantasias. Edição fac-similar. Rio de Janeiro: FCRB;
Florianópolis: FCC, 1994.

Obra Completa.Org. Andrade Muricy. Atualização e notas de Alexei
Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.

Poemas Inéditos. Pesquisa , org., introd. e notas por Uelinton
Farias Alves. Florianópolis: Papa-Livro, 1996.

Faróis. Edição fac-similar. Apresentação de Ivan Teixeira. São
Paulo: Ateliê Editorial; Florianópolis: FCC, 1998.

Poemas. Seleção, Introdução e notas de Eglê Malheiros.
Florianópolis: Comissão de Celebração do Centenário de
Morte de Cruz e Sousa, 1998.

Dispersos. Poesia e Prosa. Org. Iaponan Soares e Zilma Gesser
Nunes. São Paulo: Giordano e UNESP, 1998.

Os Melhores Poemas. Seleção de Flávio Aguiar. São Paulo: Global,
1998.

Poemas. Trad. para o espanhol Javier Soluguren. Apresentação
de Carlos Germán Belli. Florianópolis: Editora da UFSC,
1998.



584  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

Bibliografia Sobre o Poeta

ADONIAS FILHO. Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, Rio de
Janeiro: 19 nov., 1961.

AGUIAR, Flávio. A Secreta malícia. In Os Melhores Poemas de
Cruz e Sousa. São Paulo: Global, 1998.

ALBUQUERQUE, Moacir de. Cruz e Sousa. O Jornal. Rio de Janeiro,
30 set., 1956.

ALMEIDA, Carlos Henrique. Poeta negro de luminoso rastro. Cem
Anos sem Cruz e Sousa. MEDEIROS, Celso Luiz Ramos
de.(Org.). Brasília: Congresso Nacional, 1998.

ALPHONSUS, João. Cruz e Sousa. Autores e Livros. Suplemento.
de A Manhã. Rio de Janeiro, 11 out., 1942.

ALVES, Henrique. Cruz e Sousa: o Dante negro. São Paulo:
Associação Cultural do Negro, 1961.

————. Cruz e Sousa: o Dante negro. A Gazeta. Florianópolis,
11 ago., 1961.

________.Cruz e Sousa – o Papa Negro do Simbolismo. Leitura,
dez., 1960.

________. Sete revisitas a Cruz e Sousa. In ALVES, Uelinton
Farias. Reencontro com Cruz e Sousa. Florianópolis: Papa-
Livro, 1998.

ALVES, Uelinton Farias. Reencontro com Cruz e Sousa.
Florianópolis: Papa-Livro Editora, 1990.

AMADO, Gilberto. A Dança Sobre o Abismo. Rio de Janeiro: Ariel,
1932.

AMARAL, Glória Carneiro do. Trajetos do baudelairianismo
brasileiro: Teófilo Dias e Cruz e Sousa. Anais – v. Ill: 2°
Congresso ABRALIC. Belo Horizonte: 8 a 10 ago. 1990.

______. Cruz e Sousa, leitor de Baudelaire. Travessia, n. 26, edição
especial dedicada a Cruz e Sousa, Florianópolis, UFSC, 1993.

______. Aclimatando Baudelaire. São Paulo: Annablume, 1996.
AMORA, António Soares. História da literatura brasileira. São

Paulo: Saraiva, 1955; 2a ed. 1958.
AMPARO, Jairo Santos. Cruz e Sousa: Vida e obra de um gênio

negro. Cem anos sem Cruz e Sousa. MEDEIROS, Celso Luiz
Ramos de.(Org.). Brasília: Congresso Nacional, 1998.

ANDRADE, J. M. Goulart de. A justiça que se vai fazendo ao negro
de ouro. O Globo. Rio de Janeiro, 22 mar., 1926.

_______. A poesia de Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e
Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL,
1979.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  585

ANGORAN , Anasthasie Adjoua. Cruz e Sousa no foco da Tradução
Poética. 1996. Dissertação (Mestrado em Letras).
Universidade Federal de Santa Catarina.

ANGORAN, Adjoua Anasthasie. Gonçalves de Magalhães, Cruz e
Sousa e Solano Trindade : três manifestações da presença
francesa na Literatura Brasileira : um olhar africano. 2004. Tese
(Doutoramento em Letras). Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

ANTELO, Raul. Literaturas sincrônicas: Cruz e Sousa em Jaimes
Freyre. Boletim Bibliográfico Biblioteca Mário de Andrade. Sec.
de Cultura de São Paulo, São Paulo, v. 49, n. 1/4, p. 65-175,
1988.

_______. Cruz e Sousa, a imagem e o zapping. Continente Sul
Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto 1998, p. 55-61.

APÓSTOLO, Nicolau. Da impossibilidade de Cruz e Sousa ter
sido aluno de Fritz Müller. A Gazeta. Florianópolis, 25 nov.,
1961.

ARARIPE JÚNIOR, T. de A. Literatura brasileira. Movimento de
1893. O crepúsculo dos povos. Rio de Janeiro: Empresa
Democrática Editora, 1896.

ARAÚJO, Murilo. Cruz e Sousa: simbolista essencial. Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 26 nov., 1961.

ARROYO, Leonardo. Vida literária – O poeta Cruz e Sousa. O
Estado de São Paulo. 19 nov., 1961.

ARRIGUCCI, Davi. A noite de Cruz e Sousa. Poesia Sempre, Rio
de Janeiro, ano 5, n. 8, junho 1997, p.207-225.

ASSUNÇÃO, Ronaldo. Uma leitura polifônica de Cruz e Sousa.
Travessia, n. 26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa,
Florianópolis, UFSC, 1993.

ATHAYDE, Austregésilo. Reafirmação de Cruz e Sousa. Jornal
do Commercio. Rio de Janeiro, 7 set., 1975.

ATHAYDE, Tristão de. Anacronismo e precaução. Jornal do Brasil.
Rio de Janeiro, 9 jun., 1961.

————. O Laocoonte negro. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 9
out., 1975.

_______. O Laocoonte negro. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa.
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p.
27-30.

ATHOS. Missal. Gazeta do Sport. Rio de Janeiro, 12 mar., 1893.
______. Missal. O Estado. Desterro, 23 mar., 1893.
______. Os Livros (Missal por Cruz e Sousa). In  A Geração. Rio de

Janeiro, 12 abr., 1893.



586  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

AUGUSTO, José. Cruz e Sousa. Diário do Paraná.  Curitiba, 26
out., 1961.

AUSTREGÉSILO, António. Reminiscências do Simbolismo. Autores
e Livros. Suplemento de A Manhã. Rio de Janeiro, 18 out.,
1942.

________. Cruz e Sousa e o Simbolismo. Jornal do Commercio. Rio
de Janeiro, 24 out., 1948.

————. Cruz e Sousa. Conferência na Academia Brasileira de
Letras, 7 out., 1948. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24
out., 1948.

AUTORES E LIVROS. Suplemento Literário de A Manhã. Número
especial dedicado a Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, 11 out.,
1942.

AYALA, Walmir. Letras e Artes — Homenagem a Cruz e Sousa.
A Marcha. Rio de Janeiro, 8 nov., 1961.

________. Cruz e Sousa, obra completa. Correio da Manhã. Rio de
Janeiro:, 11 nov., 1961.

________. Ainda Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de
Janeiro, 14 nov., 1961.

AZEVEDO, Arthur. Missal. O Álbum. Rio de Janeiro, março, 1893.
AZEVEDO, Sânzio de. Desarticulação rítmica e irregularidades

métricas no Simbolismo brasileiro. Revista de Cultura Vozes,
n. 8, Rio de Janeiro, out., 1977.

_______. Cruz e Sousa e a teoria do verso. Florianópolis: Museu/
Arquivo da Poesia Manuscrita, 1999.

BACK, Sylvio. Cruz e Sousa o poeta do Desterro. Rio de Janeiro:
Setteletras, 2000.

BALAKIAN, Anna. O Simbolismo. São Paulo: Perspectiva, 1985, p.
88.

BALLSTAEDT. Élio. A Idéia Nova de Cruz e Sousa e Virgílio Várzea.
Sul, n. 23. Florianópolis, dez., 1954.

BANDEIRA, Manuel. Uma pergunta por dia. O Globo. Rio de
Janeiro, 15 set., 1948.

________. Recordação de Cruz e Sousa. Discurso na Academia
Brasileira de Letras, 1 abr., 1948. Letras e Artes. Suplemento
de A Manhã. Rio de Janeiro, 11 abr., 1948.

________. Apresentação da poesia brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora Casa do Estudante do Brasil, 1954.

_______.Cruz e Sousa. Correio da Manhã. Rio, 19 nov., 1961.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  587

_______. Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 153-
154.

BARBOSA, Walter M. Aspectos metafísicos no simbolismo de Cruz
e Sousa. Correio Brasiliense. Brasília, 10 mar., 1972.

_______. Aspectos metafísicos no simbolismo de Cruz e Sousa.
COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira; Brasília, INL, 1979, p.350-354.

BASTOS, Cassiano Tavares. Como surgiram os místicos da Rosa-
Cruz. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro. 14 mar., 1937.

_______. Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 19
mar., 1937.

BASTIDE, Roger. A poesia noturna de Cruz e Sousa. Dom
Casmurro. Rio de Janeiro, 9 ago., 1941.

_______. Cruz e Sousa. A Gazeta. São Paulo, 24 nov., 194l.
_______. A poesia afro-brasileira. A nostalgia do branco, A poesia

noturna de Cruz e Sousa, Cruz e Sousa e Baudelaire, O lugar
de Cruz e Sousa no movimento simbolista. São Paulo:
Martins, 1943.

_______. Poetas do Brasil. Curitiba: Editora Guairá, [1946].
_______. De Anchieta a Cruz e Sousa. Diário de São Paulo. São

Paulo, 9 jun., 1946.
_______. Le Symbolisme brésilien. Mercure de France. Paris, 1

nov., 1953.
_______. Brésil/ Terre des contrastes. Paris: Hachette, 1957.
_______. Littérature, théâtre, cinéma. Le monde em couleurs.

L´Amérique du Sud. Tome 1: le Brésil, Venezuela, Colombie,
Equateur, Guyanes. [Paris, 1958].

_______. Quatro estudos sobre Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio.
Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília,
INL, 1979, p. 157-189.

BERNARDI, Mansueto. Os três ases do Simbolismo.Correio do
Povo. Porto Alegre, 25 abr., 1958.

BERND, Zilá. Cruz e Sousa: a exceção que confirma a regra.
Continente Sul Sur, n. 8. Porto Alegre, agosto, 1998, p. 135-
142.

BIBLIOTECA NACIONAL. Cruz e Sousa 1861 - 1898.
BOI DE MAMÃO. Número especial dedicado a Cruz e Sousa.

Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura/IOESC,

1980.
BOITEUX, Lucas Alexandre. Cruz e Sousa, o aedo negro. A

Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 26 nov., 1961.



588  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

BORBA, Helena Caminha. Cruz e Sousa. O Estado. Florianópolis:
22 nov., 1961.

BOSI, Alfredo. Cruz e Sousa. História concisa da literatura
brasileira. São Paulo: Cultrix, 1975, p. 302- 310.

_______. Sob o signo de Cam. Dialética da colonização. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, p.246-272.

BRASIL, Assis. O negro na literatura brasileira. Jornal do Brasil.
Rio de Janeiro: 5 out., 1958.

BRAYNER, Sônia. Cruz e Sousa: Missal e Evocações. Labirinto do
espaço romanesco. Tradição e renovação da literatura
brasileira: 1880-1920. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
Brasília: INL, 1979.

_______. Esoterismo e estética: Evocações de Cruz e Sousa.
Travessia, n. 26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa,
Florianópolis: UFSC, 1993, p. 171-183.

_______. Cruz e Sousa expressionista. SOARES, Iaponan e
MUZART, Zahidé L.. Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e
Missal. Florianópolis: Editora da UFSC; FCC Editora, 1994, p.
105-109.

_______. Esoterismo e estética: Evocações de Cruz e Sousa.
Continente Sul Sur. Porto Alegre: n. 8, agosto, 1998, p. 63-75.

BROOKSHAW, David. Raça e cor na literatura brasileira. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1983, p.155- 160.

BRUNO, Haroldo. Onde o crítico completa o biógrafo. O Globo. Rio,
21 set., 1975.

BUENO, Alexei. Broquéis de Cruz e Sousa sai em fac-símile. O
Estado de São Paulo. São Paulo, 27 nov., 1994.

CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Cruz e Sousa. Nossa Senhora do
Desterro. Florianópolis: Editora Lunardelli, 1979, p.142-144.

CALLADO JUNIOR, Martinho. Cruz e Sousa: o Negro.
Interpretações. Florianópolis: Ed. Comissão Oficial de Festejos,
1962.

CAMINHA, Adolfo. Cartas Literárias. Rio de Janeiro: Aldina, 1895.
CAMPOS, Augusto de. Simbolismo: retraio sem retoque. Correio

da Manhã. Rio, 27 abr., 1957.
CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da

literatura brasileira. São Paulo: Difel, 1976, v.2 (Realismo e
Simbolismo), p. 239-250.

CARDOSO, Zélia de Almeida. A lua musical de Cruz e Sousa.
Língua e Literatura. V.9, São Paulo, Revista dos Departamentos



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  589

de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP, 1980.

CARPEAUX, Otto Maria. Valores da poesia brasileira O Jornal.
Rio de Janeiro, 30 set., 1956.

_______. Períodos da História Literária Brasileira. O Jornal. Rio
de Janeiro, 22 jul., 1956.

________. A literatura brasileira vista por um europeu. SENNA,
Homero. República das letras. Rio de Janeiro: Livraria São
José, 1957.

________. Final de viagem: Brasil. Jornal de Letras. Rio de Janeiro,
jun., 1958.

________. Estrada larga. O Estado de São Paulo. São Paulo, 4 abr.,
1959.

________. Livros americanos. Correio da Manhã. Rio de Janeiro,
12 nov., 1960.

CARVALHO, Ronald de. Pequena história da literatura brasileira.
7ª ed. Rio de Janeiro: Briguiet Editora, 1944.

CASTELLO, José Aderaldo. Dois críticos de Cruz e Sousa.
Suplemento Literário do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20
dez., 1956.

CASTRO. Nestor de. Cruz e Sousa. Gazeta do Povo. Curitiba, 31
mar., 1898.

CASTRO, Sílvio. Cruz e Sousa, Poesia e Centenário. Cadernos
Brasileiros, Rio, 1961.

_______. Cruz e Sousa, poesia e centenário. COUTINHO, Afrânio.
Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília,
INL, 1979, p.307-314.

CÉSAR, Guilhermino. Literatura $ Cifrão. Caderno de Sábado
Correio do Povo, Porto Alegre, 29 nov., 1980.

________. Inéditos de Cruz e Sousa. Caderno de Sábado Correio
do Povo, Porto Alegre, 6 jul., 1974.

_______ .Variantes de Cruz e Sousa. Caderno de Sábado. Correio
do Povo, Porto Alegre, 13 jul., 1974.

CIDADE DO RIO. Diretor: José do Patrocínio (Número especial
dedicado a Cruz e Sousa por ocasião de sua morte). Rio de
Janeiro, 20 abr., 1898.

CLEMENTE, Ir. Elvo. Elementos simbolistas em Missal e Broquéis.
Travessia, n. 26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa,
Florianópolis, UFSC, 1993, p. 45-51.

CONDÉ, José. Meio século. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 28
mar., 1948.



590  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

CONTINENTE SUL SUR. Número especial sobre Cruz e Sousa.
Porto Alegre, n. 8, agosto 1998 (Revista do Instituto Estadual
do Livro).

CORRÊA, Nereu. Cruz e Sousa visto por um crítico francês. Temas
de Nosso Tempo. Rio de Janeiro: Editora A Noite, 1953.

________. O Canto do Cisne Negro e outros estudos. Florianópolis:
Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e
Cultura de Santa Catarina, 1964, p. 15-49.

________. Novos inéditos de Cruz e Sousa. Cultura. O Estado de
São Paulo. São Paulo, 14 nov.,1982.

________. O amigo de Cruz e Sousa. O Estado. Florianópolis, 22
jul., 1984.

________. Os amigos de Cruz e Sousa. Jornal de Letras. n. 398,
nov., 1984.

________. Dois poetas, dois destinos. Jornal de Letras, jul., 1981.
________. Uma biografia de Cruz e Sousa (R. Magalhães Júnior).

A tapeçaria lingüística d’Os Sertões e outros estudos. São Paulo:
Quíron; Brasília: INL, 1978, p. 58-64.

________. Cruz e Sousa: o homem e a poesia. Jornal de Letras,
jun., 1974.

________. O Canto do Cisne Negro. Interpretações. Florianópolis:
Ed. Comissão Oficial de Festejos, 1962.

CORRÊA, Carlos da M. Azevedo. Cruz e Sousa. Conferência.
Florianópolis, 24 nov., 1941.

COSTA, Licurgo. Cruz e Sousa. Revista da Academia Catarinense
de Letras. Florianópolis, n. 15, 1999.

COSTA, Nelson. Vida Cultural: o centenário do poeta negro.
Correio da Manhã. Rio, 24 nov., 1961.

COSTA, Walter Carlos. O inexato lugar de Cruz e Sousa.
Continente Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998, p. 119-
126.

COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira; Brasília, INL, 1979 (Col. Fortuna Crítica, v. 4).

CRESPO, Ángel. Muestrario de Poemas Simbolistas Brasileños.
Revista de Cultura Brasileira. Tomo VI, n. 22, set., 1967.

CRISPIM, António [pseud. de Carlos Drummond de Andrade].
Quatro sonetos (esquecidos) de Cruz e Sousa. Leitura, mai.,
1958.

_______. Cruz e Sousa e o Correio. Correio da Manhã, Rio de
Janeiro, 31 jan., 1959.

_______. Quatro poesias esquecidas de Cruz e Sousa. Correio da
Manhã. Rio de Janeiro, 31 jan., 1959.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  591

CRUZ, Dinis Ferreira. Cruz e Sousa no elogio cívico de Santa
Catarina (Conferência). Santos: s.e.m, 1977.

CRUZ, Flávio da. Cruz e Sousa poeta laureado e homem
esquecido. In ALVES, Uelinton Farias. Reencontro com Cruz e
Sousa. Florianópolis: Papa-Livro, 1998.

CUNHA, Fernando Whitaker. A seara de bronze. São Paulo: Editora
Cupolo, 1960.

D’EÇA, Othon. Cruz e Sousa. Interpretações. Florianópolis: Ed.
Comissão Oficial de Festejos, 1962.

DELGADO, Luiz. Revelações sobre Cruz e Sousa. Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 29 abr., 1962.

DEL-PINO, Nestor Omar. O poeta que ia de luto. Travessia, n. 26,
edição especial dedicada a Cruz e Sousa, Florianópolis: UFSC,
1993, p. 193-201.

Diário Catarinense, número especial, Cruz e Sousa: 90 anos sem
o gigante do simbolismo. Florianópolis, 20 mar., 1988.

ECKERT, Ivo. Cruz e Sousa: um simbolista que marcou época. A
Gazeta, Florianópolis, 1 out., 1961, p.6.

EDITORIAL. O Simbolismo no Brasil. O Estado de São Paulo. São
Paulo, 25 nov., 1961.

ESPEZIM, Rossana. Cruz e Sousa, trágico e requintado. O Estado.
Florianópolis, 19 mar., 1988.

ESPÍNDOLA, Elizabete Maria. Cruz e Sousa. Modernidade e
Mobilidade social nas duas últimas décadas do século
XIX..2006. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.

FERNANDES, Carlos Dias. Cruz e Sousa. Vera Cruz. Rio de
Janeiro, jan., 1898.

_______. Cruz e Sousa. A Tarde. Rio de Janeiro, 20 mar., 1899.
_______. Os nossos grandes figurantes da arte e da literatura de

ontem. O Pais. Rio de Janeiro, 28 dez., 1925.
_______. Fretana. Rio: Alba [1936]
_______. Funerais de Cruz e Sousa. In MURICY, José Cândido de

Andrade. Panorama do movimento simbolista brasileiro. V. II.
Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1952.

_______. Funerais de Cruz e Sousa. A Tribuna. Rio de Janeiro,
19-20 de mar., 1955; também in MURICY, José Cândido de
Andrade. Panorama do movimento simbolista brasileiro. V. 1.

Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1952.



592  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

FERREIRA, Samuel. Cruz e Sousa. O País. Rio de Janeiro, 24 de
mar., 1923.

FIGUEIREDO, Jackson. Pascal e a inquietação moderna. Rio de
Janeiro: Anuário do Brasil, 1922.

________. A coluna de fogo. Rio de janeiro: Anuário do Brasil,
1925.

FIRMINO, Carmen Lúcia Zambon. Pessanha e Cruz e Sousa:
Divergência temática. Anais 10 e 20 Simpósios de Literatura
Comparada. Org. Eneida M. de Sousa e Júlio C. M. Pinto.
Belo Horizonte: UFMG, 1987,v.2.

________. Singularidades fônicas em Pessanha e Cruz e Sousa.
Travessia, n. 26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa,
Florianópolis: UFSC, 1993.

FIRMO, José. Críticos. O Jornal. Rio de Janeiro, 28 ago., 1955.
______. José. Os escritores do passado precisam ser melhor

estudados. Jornal do Brasil. Rio de janeiro, 11 mar., 1956.
FISCHER,  Luís Augusto. Simbolistas & Parnasianos. Continente

Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998.
FLORES, Altino. A mocidade de Cruz e Sousa. A Gazeta.

Florianópolis, 1961.
______. Cruz e Sousa e a crítica nacional. Textos críticos. (Org.

Lauro Junkes). Florianópolis: Academia Catarinense de
Letras, 2006.

______. Cruz e Sousa incompreendido. Textos críticos. (Org. Lauro
Junkes). Florianópolis: Academia Catarinense de Letras,
2006.

______. A sombra de Cruz e Sousa. Textos críticos. (Org. Lauro
Junkes). Florianópolis: Academia Catarinense de Letras,
2006.

FONTES, Henrique da Silva. Os primeiros versos de Cruz e Sousa
e os versos de circunstância. Temas Catarinenses.
Florianópolis: Ed. do Autor, 1962.

_______. O nosso Cruz e Sousa. Florianópolis: Ed. do Autor, 1961.

_______. A companhia dramática Julieta dos Santos e o meio
intelectual desterrense e outros ensaios. Organização,
introdução e notas Zilma Gesser Nunes. Florianópolis:
Fundação Franklin Cascaes, 1998.

FREITAS, Dúnia Anjos de. O olhar do historiador garimpando o
léxico na prosa de Cruz e Sousa.1996. Dissertação (Mestrado
em História). Universidade Federal do Paraná.

FREITAS, José João de Oliveira. A cosmovisão poética de Cruz e
Sousa. Diário de Notícias. Porto Alegre, 18 nov., 1973.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  593

FRETANA. O anão das pedras negras. Autores e Livros. Suplemento
Literário de A Manhã. Rio de Janeiro, 13 dez., 1942.

________. Não foi um méneur. Autores e Livros. Suplemento
Literário de A Manhã. Rio de Janeiro, 13 dez., 1942.

FREIRE, Ricardo Jaime. Cruz y Sousa. Conferência leída em El
Ateneo de Buenos Aires. El Mercúrio de América. Set/out.
1899.

FISCHER, Luís Augusto. Simbolistas & Parnasianos. Continente
Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998, p. 77-87.

FROTA PESSOA, Cruz e Sousa. O País. Rio de Janeiro, 19 mar.,
1899.

_______. Cruz e Sousa. O País. Rio, mar., 1900.
_______. Cruz e Souza. A Imprensa. Rio, 19 mar., 1900.

GAUZ, Emmanuel. Biografias sintéticas - Cruz e Sousa. Biblioteca
Circulante dos Empregados nos Serviços de Carris, Luz, Força,
Gás e Telefone, do R.J., set/out., 1961.

GÓES, Fernando. Panorama da poesia brasileira. V. IV. O
Simbolismo. São Paulo: Civilização Brasileira, 1959.

______. Cruz e Sousa. O Globo. Rio de Janeiro, 24 de nov., 1966.
______. Cruz e Sousa ou o carrasco de si mesmo. O Espelho Infiel.

São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1966, p. 63-94.
_______. Tabela: Cruz e Sousa. Suplemento do. Jornal do Brasil.

Rio de Janeiro, 26 nov., 1961.
_______. Centenário de Cruz e Sousa. Jornal do Comércio. Rio de

Janeiro, 26 nov., 1961.
_______. Cruz e Sousa ou o carrasco de si mesmo. COUTINHO,

Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira;
Brasília, INL, 1979, p.322-349.

GOMES, Álvaro Cardoso. A estética Simbolista. São Paulo: Cultrix,
1985, p. 112-115.

GOMES, Eugênio. Cruz e Sousa na Bahia. Jornal do Commércio.
Rio de Janeiro, 19 nov., 1961

________. Cruz e Sousa e o mundo shakespeariano. Revista do
Livro. Rio de Janeiro, MEC/INL, dez., 1956.

_______. Cruz e Souza na Bahia. Correio da Manhã, Rio de janeiro,
14 mai. 1955.

_______. Cruz e Sousa na Bahia. Visões e Revisões. Rio de Janeiro:

INL,1958. (Biblioteca de Divulgação Cultural).
_______. Cruz e Sousa e o mundo shakespeariano.

Shakespeare no Brasil. Rio de Janeiro: MEC, 1961.



594  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

GONÇALVES, Aguinaldo José (org.). Cruz e Sousa (Seleção de
textos, notas, estudos biográficos, históricos e críticos e
exercícios por)´. São Paulo: Abril, 1982. (Col. Literatura
Comentada).

GONZAGA DUQUE. O poeta negro. Dom Casmurro. Rio de Janeiro,
8 mar., 1941.

_______. O poeta negro. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL, 1979, p. 97-
103.

GOUVÊA, Paulo de. O cisne negro do Desterro. Correio do Povo.
Porto Alegre, 16 set., 1981.

GUIDARINI, Mário. Bromélias. Cem anos sem Cruz e Sousa.
MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de.(Org.). Brasília: Congresso
Nacional, 1998.

GRIECO, Agripino. O sol dos mortos. O Jornal. Rio de janeiro, 4
dez., 1924.

_______. Evolução da poesia brasileira.  Rio de Janeiro: Ariel, 1932..
GUIMARÃES, Júlio Castañon. Simbolismo e Cruz e Sousa. Últimos

Sonetos. Rio de Janeiro: Fundação da Casa Rui Barbosa;
Florianópolis: Ed. da UFSC; Fundação Catarinense de Cultura
1984, p. XIII-XXVII.

GUIMARÃES, Torrieri. Bilhete a Evaldo Pauli. Folha da Tarde.
São Paulo, 17 ago., 1973.

GUIMARÃES FILHO, Luiz. As (Evocações) de Cruz e Sousa . In : A
Gazeta. Rio de Janeiro, 2 abr., 1899.

HADDAD, Jamil Almansur. Baudelaire. As flores do mal. São
Paulo: Clássicos Garnier da Difusão Européia do Livro, 1958.

HARO, Rodrigo de. Até os anos cincoenta a cidade... Continente
Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998, p. 37-39.

HELOU Filho, Espiridião Amim. Apresentação. Cruz e Sousa.
Evocações. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura,
1986.

HORTA, Anderson Braga. Cruz e Sousa: o longo aprendizado.
Suplemento Literário Minas Gerais. Belo Horizonte, 6 out.,
1977.

_______. Cruz e Sousa: o longo aprendizado. COUTINHO, Afrânio.
Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília,
INL, 1979, p.358-362.

J. M. Missal. O Figaro. Rio de Janeiro, 28 fev., 1893.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  595

JAHN, Janheinz. La Literatura Afroamericana del siglo XIX. Las
Literaturas Neoafricanas. Madrid: Ediciones Guadarrama,
1971.

JORGE, Fernando. Aspectos inéditos de Cruz e Sousa. Revista
Brasiliense. n. 11, São Paulo, mai-jun., 1957.

JUNKES, Lauro. Cruz e Sousa: oitenta anos da morte. Suplemento
Literário Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 637, 16 dez., 1978.

_______. Presença da poesia em Santa Catarina. Florianópolis:
Lunardelli, 1979, p. 82-96.

_______. Cruz e Sousa: a existência e a transcendência.
Suplemento Literário Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 959, 16
fev., 1985.

_______. Cruz e Sousa: da vida obscura ao triunfo supremo. O
mito e o rito. Florianópolis: Editora da UFSC, 1987, p.17-29.

_______. Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola. Revista
da Academia Catarinense de Letras. Florianópolis, n. 15, 1999.

_______. Roteiro da Poesia Brasileira – Simbolismo. São Paulo:
Global, 2006.

JUVENAL, Ildefonso. Cruz e Sousa e a sua gloriosa via-crucis. A
Gazeta. Florianópolis, 1941.

________. Fritz Müller e seu discípulo Cruz e Sousa. O Estado.
Florianópolis, 5 nov., 1961.

KURY, Adriano da Gama. Texto estabelecido pelo manuscrito
autógrafo e Nota Introdutória. Últimos Sonetos. Rio de Janeiro:
Fundação Casa de Rui Barbosa; Florianópolis: Editora da
UFSC e Fundação Catarinense de Cultura, 1984.

LACERDA, Virgínia Cortes. SOUSA, João da Cruz e. Leitores e
livros, 30, out/dez., 1957.

L.M. Crônica. O Estado de São Paulo. São Paulo, 04 dez., 1975.
LEÃO, Múcio. Notícia sobre Cruz e Sousa. A Manhã. Rio de

Janeiro, 11 out., 1942.
_______. Vida dos livros. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 25 jul.,

1957.
_______. Saudação a Álvaro Moreyra. Discurso na Academia

Brasileira de Letras. Jornal do Brasil  e Jornal do Comércio,
Rio de Janeiro, 29 nov., 1959.

LEDO IVO. As diatomáceas da Lagoa. Revista do Livro. Rio de
Janeiro, Instituto Nacional do Livro, dez., 1960.

_______. Sobre Cruz e Sousa. Revista da Academia Catarinense
de Letras. Florianópolis, n. 15, 1999.



596  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

LEITE, Ilka Boaventura. Identidade negra e expressão literária:
o visível e o invisível em Cruz e Sousa. SOARES, Iaponan e
MUZART, Zahidé L. Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e
Missal. Florianópolis: Editora da UFSC; FCC Editora, 1994, p.
97-101.

LEMINSKI, Paulo. Cruz e Sousa, o negro branco. São Paulo:
Brasiliense, 1983.

_______. Vida, Cruz e Sousa, Bashô, Jesus e Trotski. Porto Alegre:
Sulina, 1990, p.13-68.

LIMA, Ronaldo Cunha. Legado poético Edição comemotativa ao
Centenário de Morte do Poeta Cruz e Sousa. Florianópolis:
Ed. Graf. Agnus/Fundação Franklin Cascaes, 1998.

LINHARES, Temístocles. O Simbolismo. Suplemento Literário O
Estado de São Paulo. São Paulo, 12 mai., 1974.

LISBOA, Henriqueta. Vida e Obra de Alphonsus de Guimaraens.
Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 9 jan., 1938.

_______. Galeria Poética I e II. Diário de Minas. Belo Horizonte,
13 e 16 out., 1949.

_______.Convívio poético. Belo Horizonte: Secretaria da Educação,
1955.

_______. Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 224-
236.

LOBO, Danilo. Cruz e Sousa: o Assinalado. Travessia, n. 26, edição
especial dedicada a Cruz e Sousa. Florianópolis: UFSC, 1993,
p. 11-23.

LOPES, Oneide. Cruz e Sousa, um poeta discriminado. Diário da
Manhã. Goiânia, 25 nov., 1982.

LUZ PINTO, Edmundo da. O túmulo de Cruz e Sousa. Jornal do
Commercio, Rio de Janeiro, 6 ago., 1943.

MACHADO, Ubiratan. O poeta e os parnasianos. Travessia, n.
26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa. Florianópolis:
UFSC, 1993, p. 53-58.

MAFRA, Inês da Silva. Herói esquivo: Cruz e Sousa. 2003 Tese
(Doutoramento em Letras). Universidade Federal de Santa
Catarina.

MAGALHÃES, Adelino. Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de
Janeiro, 19 nov., 1961.

MAGALHÃES Jr. R. Poesia e Vida de Cruz e Sousa. 3. ed. refundida
e aum.. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL,
1975.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  597

_______. Revelações sobre Cruz e Sousa, nas memórias inéditas
de Araújo Figueiredo. Revista Brasileira de Cultura. MEC;
Conselho Federal de Cultura, Ano III, jan./mar., 1971, n. 7.

MAIA, Jorge. Desencontro com Cruz e Sousa. Correio da Manhã.
Rio de Janeiro, 30 dez., 1961.

MALHEIROS, Eglê. Cruz e Sousa - Uma interpretação.
Interpretações. Florianópolis: Comissão Oficial de Festejos,
1962.

_______. Vingança poética. SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé
L.. Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e Missal.
Florianópolis: Editora da UFSC; FCC Editora, 1994, p.73-77.

_______. Vozes veladas. Porto Alegre: Movimento, 1995.
_______. Os elos de uma cadeia. Continente Sul Sur. Porto Alegre,

n. 8, agosto, 1998.
MARTINS, Carlos Alberto Shimote. Cruz e Sousa: Sol Negro. Cem

anos sem Cruz e Sousa. MEDEIROS, Celso Luiz Ramos
de.(Org.). Brasília: Congresso Nacional, 1998.

MARTINS, Luis. Um clichê do simbolismo. O Estado de São Paulo.
São Paulo, 4 jun., 1960.

_______. Página dos Poetas Temperantes. Brasil Temperante. set.,
1960.

MARTINS, Heitor. As ‘canções sem metro’: cosmologia do malogro.
O Estado de São Paulo. São Paulo, 16 jun., 1990.

MARTINS, Wilson. Sobre o simbolismo Brasileiro. O Estado de
São Paulo. São Paulo, 30 ago., 1953.

_______. Um Parnasiano I e II. Suplemento Literário de O Estado
de São Paulo, São Paulo, 5 e 12 ago., 1961.

_______. O Simbolismo Brasileiro. O Estado de São Paulo. São
Paulo, 10 fev., 1974.

_______. Cruz e Sousa - O Dante Negro. Leitura. out., 1961.
_______. Floresta de símbolos. O Estado de São Paulo. São Paulo,

22 jul., 1967.
_______. O cisne negro. Suplemento Literário de O Estado de

São Paulo. São Paulo, 24 fev., 1962.
_______. O cisne negro. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio

de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p.315-
321.

_______. História da inteligência brasileira vol. IV. São Paulo:
Cultrix, 1987.

MÁS Y PI, Juan. Ideaciones. Barcelona, s.d..
_______. Leopoldo Lugones y su obra. Buenos Aires, 1911.



598  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

MATTOS, Delton de. Raízes do Simbolismo de Novalis a Cruz e
Sousa. Humanidades, n.16, Brasília, 1988.

MIBIELLI, Sérgio. Cruz e Sousa além do horizonte da poesia.
Florianópolis: Papa-Livro, 1998.

MEDEIROS E ALBUQUERQUE. Missal. Figaro. Rio de Janeiro, 28
fev., 1893.

MEDEIROS, Estácio. O maior mea-culpa do Brasil, reabilitação
de Cruz e Sousa. Leitura, dez., 1961.

MEIRELES, Cecília. O Espírito Vitorioso. [Tese apresentada ao
concurso da cadeira de literatura na Escola Normal do Distrito
Federal]. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1929.

_______. Cruz e Sousa, o poeta negro. Conferência na Pro-Arte.
Rio de Janeiro, 18 mai., 1933.

MELLO , Jefferson Agostini. Um Poeta Simbolista na República
Velha: Literatura e Sociedade em Missal de Cruz e Sousa. 2004.
Tese (Doutoramento em Letras). Universidade de São Paulo.

MELOT DU DY. Cecília Meireles et la poésie au Brésil.
Conferência, Bruxelas, 12 nov., 1948.

MELO, Osvaldo Ferreira de. Cruz e Sousa – o estilista.
Interpretações. Florianópolis: Comissão Oficial de Festejos,
1962.

________. Cruz e Sousa e o mais alto vôo das letras catarinenses.
Introdução à História da Literatura Catarinense. Porto Alegre:
Editora Movimento, 1980, p. 86-93.

MERQUIOR, João Guilherme. O poeta pensador. Suplemento
Dominical Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 fev., 1961.

_______. O que vamos ler. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 13
mai., 1961.

MIGUEL, Salim. Informação literária. O Estado. Florianópolis, 6
jul., 1961.

MIGUEL, Salim (org.). Interpretações. Florianópolis: Comissão
Oficial de Festejos, 1962.

_______. O pretinho da antiga Desterro. O Castelo de Frankenstein,
Anotações sobre autores e livros. Florianópolis: Editora da UFSC;
Lunardelli, 1990,v. 2, p. 31-35.

_______. O pretinho da antiga Desterro. Correio da Manhã. Rio de
Janeiro, 9 dez., 1961.

_______. Cruz e Sousa: um companheiro de viagem. Continente
Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998.

_______. O filho do Desterro. Cult Revista Brasileira de Literatura.
São Paulo: Lemos Editorial, n.8, 1998.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  599

MILLIET, Sérgio. O elemento negro na poesia brasileira. Diário
de Notícias. Rio de Janeiro, 14 abr., 1946.

________. Estudos Afro-Brasileiros. Diário Carioca. Rio de Janeiro,
30 mar., 1947.

MIRANDA, Arthur de. Missal. Revista Ilustrada. Rio de Janeiro,
mar., 1893.

________. Missal. A Capital. Rio de Janeiro, 4 mar., 1893.
MOISÉS, Massaud. O Simbolismo. São Paulo: Editora Cultrix.,

1973, p. 105-120 e p. 217-224.
_______. Três estudos sobre Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio.

Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília,
INL, 1979, p. 255-268.

MONTENEGRO, Abelardo F. Cruz e Sousa e o movimento simbolista.
3 ed., Florianópolis: FFC Edições; Fortaleza: EUFC, 1998.

MOOG, Vianna. Thank you. Mr. Putnam. Correio da Manhã. Rio
de Janeiro, 20 jun., 1948.

MORAES, Carlos Dante de. Viagens interiores. Rio de Janeiro:
Schmidt Editor, 1931, p. 5-34.

_______. Cruz e Sousa e o Simbolismo (I e II). Correio do Povo.
Porto Alegre, 26 mai., 1949 e 2 jun. 1949.

_______. Três fases da poesia. Rio de Janeiro: Serviço de
Documentação, 1960, p. 67-79.

_______. Simbolismo: variações sobre um poeta negro.
COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 269-298.

MOREIRA, Álvaro. As amargas, não... Rio de Janeiro: Editora Lux,
1954.

MOSER, Geraldo. Alguns sonetos esquecidos de Cruz e Sousa.
Revista da Faculdade de Letras de Lisboa. III Série, n. 13,
1972.

MOURA, Magaly dos Santos. A dupla marginalidade de Cruz e
Sousa frente à sociedade branca e à racionalidade positiva.
Cem anos sem Cruz e Sousa. MEDEIROS, Celso Luiz Ramos
de.(Org.). Brasília: Congresso Nacional, 1998.

MOUTINHO, Nogueira. Nota prévia a Cruz e Sousa. Suplemento
Literário. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 nov., 1963.

MURICY, José Cândido de Andrade. Panorama do movimento
simbolista brasileiro. V. 1. Rio de Janeiro: Instituto Nacional
do Livro, 1952.

________. Para conhecer melhor Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Bloch,

1973.



600  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

________. A explosão Cruz e Sousa. A literatura no Brasil (org.
Afrânio Coutinho). 2 ed. Rio de Janeiro: Editorial Sul-
Americano, 1989, p. 85-95.

_______. Violões que choram. Jornal do Commercio, 1961.
_______. Retrato de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio, 19

nov., 1961.
_______. Atualidade de Cruz e Sousa. Introdução à Obra

Completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1961, p. 17-64.
_______. A propósito de Cruz e Sousa. Jornal de Letras, abr., 1962.
_______. O cisne negro Cruz e Sousa (1861-1961). Revista

Interamericana de Bibliografia. Washington, Jan./Jun., 1962.
_______. A exposição de Cruz e Sousa. Jornal do Commércio. Rio

de Janeiro, 20 dez., 1961.
_______. O cisne negro Cruz e Sousa (1861-1961). COUTINHO,

Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira;
Brasília, INL, 1979.

MUZART, Zahidé Lupinacci. Novo livro sobre Cruz e Sousa. Diário
Catarinense, 12 dez., 1988.

_____. Cruz e Sousa e a poesia do negro no Brasil. Letras de Hoje,
PUC/RS, Porto Alegre, junho, 1989, p.123-130.

_____. Defesa e luta: a poesia de Cruz e Sousa. Cruz e Sousa.
Série escritores catarinenses n. 3. Org. Iaponan Soares e
Flávio José Cardozo. Florianópolis: FCC, 1991, p. 4-10.

_____. Introduzindo Broquéis. Ô Catarina!, n. 4, Florianópolis,
Fundação Catarinense de Cultura, julho 1993.

_____. Pedradas, metralhas: Cruz e Sousa jornalista. Ô Catarina!,
n. 4, Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, julho,
1993.

_____. Imortais versus Cruz e Sousa. Diário Catarinense, n. 13,
jan. 1994, p.8-9.

_____. Vozes veladas, vozes sufocadas. Ô Catarina!, Florianópolis,
n° 17, maio/junho, 1996, p.10.

_____. O Moleque, um pasquim do século XIX. Ô Catarina!,
Florianópolis, n. 28, março/abril, 1998, p. 14.

_____ (org.). Cruz e Sousa. Poesia Completa. Florianópolis:
Fundação Catarinense de Cultura; Fundação Banco do Brasil,
1993.

_____. Cruz e Sousa e o trabalho da arte. Introdução a Cruz e
Sousa. Poesia Completa. Florianópolis: Fundação Catarinense
de Cultura; Fundação Banco do Brasil, 1993, p.23-27.

_____ (org.) Cartas de Cruz e Sousa. Florianópolis: Editora Letras
Contemporâneas, 1993.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  601

_____ e SOARES, Iaponan. No centenário de Broquéis e Missal.
Florianópolis: Editora da UFSC; Fundação Catarinense de
Cultura, 1994.

_____. O popular na poesia do jovem Cruz e Souza. ANTELO, Raúl
(org.). Identidade e Representação. Florianópolis: EDEME, 1994.

_____. Vozes Veladas, Vozes Sufocadas. Ô! Catarina. Florianópolis:
Fundação Catarinense de Cultura, n.17, 1996.

_____. Um Poeta do Século XX. Ô Catarina!. Florianópolis:
Fundação Catarinense de Cultura, v.25, 1997.

_____. Cruz e Sousa e a crítica. Cult Revista Brasileira de
Literatura. São Paulo: Lemos Editorial, n.8, 1998.

_____. Papel Branco, Tinta Negra: Cruz e Souza, Jornalista.
Continente Sul Sur. Porto Alegre: Instituto Estadual de Cultura,
v.8, 1998, p.101-106.

_____. Resgates de Cruz e Sousa. Ô! Catarina. Florianópolis,
Fundação Catarinense de Cultura, n.31, 1998.

_____. Piparotes: um intelectual no desterro PESAVENTO, Sandra
J. e LEENHARDT, Jacques. Discurso histórico narrativa literária.
Campinas: Editora da UNICAMP, 1998.

 _____. Pedradas, metralhas: Cruz e Sousa jornalista. Ô!
Catarina!. Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura,
n.50, 2001.

______.. Cruz e Sousa. Cruz e Sousa, Broquéis. Porto Alegre:
L&PM, 2002, p. 03-14.

NEVES, Gustavo. Cruz e Sousa: o preto de alma branca. A Gazeta.
Florianópolis, 12 nov., 1961.

______. O que diz do poeta catarinense o escritor cearense. A
Gazeta. Florianópolis, 19 nov., 1961.

______. Aos descendentes de Cruz e Sousa. A Gazeta.
Florianópolis, 10 dez., 1961, p. 8.

NUNES, Cassiano. Castro Alves ante a poesia do nosso tempo.
Correio Brasiliense. Brasília, 28 abr., 1972.

______. Cruz e Sousa e o mito do poeta como herói moral.
Travessia, n. 26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa,
Florianópolis: UFSC, 1993.

NUNES, Zilma Gesser. A retórica da consciência tranqüila.
Revista Morcego Cego. Florianópolis: Publicação do Museu/
Arquivo do Manuscrito Literário, 1999.

Ô CATARINA! Número especial dedicado a Cruz e Sousa.
Florianópolis, jul., 1993, n. 4.



602  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

OITICICA, José. O poeta negro. Correio da Manhã. Rio de Janeiro,
17 mar., 1923.

______. O poeta negro. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 146-
152..

OLIVEIRA, Alberto de. A propósito de Cruz e Sousa. COUTINHO,
Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira;
Brasília, INL, 1979, p. 57.

OLIVEIRA GOMES. Cruz e Sousa. Cidade do Rio. Rio de Janeiro,
20 abr., 1898.

OLIVEIRA, Franklin de. Teima com variações. Correio da Manhã.
Rio de Janeiro, 16 mar., 1957.

______. Beethoveniano: Cruz e Sousa. Correio da Manhã. Rio de
Janeiro, 14 set. 1957; transcrito em A fantasia exata. Ensaios
de literatura e de música. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1959.

______. Os Simbolistas. Literatura e Civilização. DIFEL/MEC, 1978.
______. Os Simbolistas (I). Correio da Manhã. Rio, 23 ago., 1971.
______. Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de

Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 248-
254.

______. A redescoberta de dois poetas do Simbolismo brasileiro.
Folha de São Paulo. 18 set., 1981.

______. Motivos e heranças do simbolismo brasileiro. Folha de
São Paulo. 7 mar., 1982.

OLIVEIRA. Anelito de. Cidade-símbolo: nota sobre Cruz Sousa .
Continente Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, ago., 1998, p. 17-19.

OLIVEIRA, Anelito Pereira de. O clamor da letra : elementos de
ontologia, mística e alteridade na obra de Cruz e Souza 2006.
Tese (Doutoramento em Letras). Universidade de São Paulo
- Literatura Brasileira

OLIVEIRA, José Osório de. História breve da literatura brasileira.
1ª ed., Lisboa, 1939; nova ed. revista e aumentada, São Paulo,
1946; 2ª ed. brasileira, São Paulo: Martins Editora, 1956.

_______. O poeta negro Cruz e Sousa. Atlântico. Lisboa, out., 1948.
OLIVEIRA GOMES. Cruz e Sousa. A Arte. Porto, 1898.
OLIVEIRA SILVEIRA. Cruz e Sousa: modelar. Continente Sul Sur.

Porto Alegre, n. 8, ago., 1998, p. 127-133.

PACHECO, Félix. Discurso de recepção na Academia Brasileira
de Letras. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do commercio, 1913.

PÁDUA, Antônio de. À margem do estilo de Cruz e Sousa. Rio de
Janeiro: MEC. Serviço de Documentação, 1946.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  603

______. À margem do estilo de Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio.
Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília,
INL, 1979, p. 190-219.

PARAGUASSU. João Academia Brasileira. Jornal do Commercio.
Rio de Janeiro, 18 out., 1942.

______. O repórter Cruz e Sousa. Correio da Manhã. Rio de
Janeiro, 4 nov., 1948.

______. Cruz e Sousa. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 26 jun.,
1967.

PAULI, Evaldo. Cruz e Sousa, poeta e pensador. São Paulo: Editora
do Escritor, 1973.

PEREIRA, Paulo. Cruz e Sousa e a linha de cor. Tempo Brasileiro,
92/93. O negro e a abolição, Rio de Janeiro, jan./jun., 1988.

PERNETA, Emiliano. Prosa. Curitiba: Edições Gerpa, 1945.
PICCHIO, Luciana Stegagno. História da Literatura Brasileira.

Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1997.
PIERRE, Arnaud. Cruz e Sousa e a sua época. Correio da Manhã.

Rio de Janeiro, 18 nov., 1961.
______. Centenário de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de

Janeiro, 24 nov., 1961.
PINHO, Luiz Cláudio Ribeiro. Cruz e Sousa. Simbolismo como

Transculturalismo. Cem anos sem Cruz e Sousa. MEDEIROS,
Celso Luiz Ramos de. (Org.). Brasília: Congresso Nacional,
1998.

PIRES, Aníbal Nunes. Cruz e Sousa - o poeta. Interpretações.
Florianópolis: Ed. Comissão Oficial de Festejos, 1962.

PIRES, Antonio Donizeti. Pela volúpia do Vago:O Simbolismo. O
poema em prosa nas literaturas portuguesa e brasileira. 2002
Tese (Doutoramento em Letras). Universidade Est.Paulista
Júlio de Mesquita Filho/Araraquara.

PÍTSICA, Paschoal Apóstolo. Ao redor de Cruz e Sousa. Palavras
e Registros. Florianópolis: ACL, 1993.

PÓLVORA, Hélio. Revendo Alphonsus. Jornal do Brasil. Rio, 19
ago., 1970.

______. Cruz e Sousa. Jornal do Brasil. Rio. 9 mai., 1973.
______. Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de

Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 355-
357.

PONTES, Elói. O mundo das letras. Poetas: Cruz e Sousa. O Globo.
Rio de Janeiro, 25 mar., 1936.

PORTELLA, Eduardo. A propósito do simbolismo. Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 2 jun., 1957.



604  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

______. Compreensão de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio Rio
de Janeiro, 29 mar., 1959.

______. Aventura e desengano da periodização literária (II). Jornal
do Commercio. Rio de Janeiro, 23 ago., 1959.

______. A poética simbolista de Alphonsus de Guimaraens. Jornal
do Commercio. Rio de Janeiro, 3 abr., 1960.

______. O geral e o específico de uma história literária. Jornal
do Commercio. Rio de Janeiro, 8 mai., 1960.

______. Sugestões de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de
Janeiro, 4 dez., 1960.

______. Configuração estilística de Cruz e Sousa (I). Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 8 out., 1961.

______. Configuração estilística de Cruz e Sousa (II). Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 15 out., 1961.

______. Obra Completa de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio.
Rio, 26 out., 1961.

______. Nota prévia a Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e
Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL,
1979, p. 299-306.

PROENÇA FILHO, Domício. A participação da literatura no
processo abolicionista. Tempo Brasileiro  92/93.  O negro e a
abolição. Rio de Janeiro, jan./jun., 1988.

PUTNAM, Samuel. Marvellous Journey, a Survey of Four Centuries
of Brazilian Literature. Nova Iorque: Knopf, 1948.

RABELLO, Ivone Daré. Um canto à margem. 1997. Tese
(Doutoramento em Letras). Universidade de São Paulo.

______. A poesia erótica de Cruz e Sousa. Continente Sul Sur.
Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998, p. 43-54.

______. Entre o inefável e o infando. Florianópolis: Fundação
Catarinense de Cultura, 1999.

RAMOS, Tânia Regina Oliveira. Cruz e Sousa: o Poeta das
intensas quimeras do desejo. Travessia, n. 26, edição especial
dedicada a Cruz e Sousa, Florianópolis: UFSC, 1993, p. 143-
147.

RÉGIS, Maria Helena C. Linguagem e versificação em Broquéis.
Porto Alegre: Editora Movimento; Florianópolis: Editora da
UDESC, 1976.

______. Introdução a Cruz e Sousa. Poesia Completa. Florianópolis:
FCC Edições, 1981, p. IX-XXIV.

______. Cruz e Sousa, poeta em prosa e verso. Pantanal, Revista
Cultural da ELASE, n. 16, Florianópolis, ago., 1987, p. 16.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  605

REIS, Roberto. Leitura do Poema Velho Vento, de Cruz e Sousa.
Revista Letras, n. 27, Curitiba, 1978.

RIBEIRO.. Joaquim. Vestígios da concordância bantu no estilo
de Cruz e Sousa. Autores e Livros Suplemento Literário de A
Manhã. Rio de Janeiro, 26 jan., 1947.

______. Vestígios da concordância bantu no estilo de Cruz e
Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 220-223.

RIO, João do. Palavras ao luar. Correio Paulistano. São Paulo, 5
out., 1905.

RODRIGUEZ, José Pereira. La poesía de Cruz e Sousa en su vida
y en su obra. Conferência. Instituto de Cultura Uruguaio
Brasileño. Publicaciones, 9 dez., 1950.

ROMERO, Sílvio. A literatura. Livro do centenário (1500-1900). Rio
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1900.

_______. Evolução do lirismo brasileiro. Recife: Typ de J.B.Edelbrook,
1905.

_______. História da literatura brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1943.

RUFINONI, Simone Rossinetti. O Satã negro. Cult, Revista
Brasileira de Literatura. São Paulo: Lemos Editorial, n.8,
1998.

SACHET, Celestino. Cruz e Sousa revisitado. Suplemento Literário
Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 615, 15 jul., 1978.

______. A literatura catarinense. Florianópolis: Lunardelli, 1985,
p. 58-62.

______. A obra de arte e o crítico. O Estado. Florianópolis, 17
mai., 1981.

______. Minha poesia (quase) completa. O Estado. Florianópolis,
13 set., 1981.

______. O “inditoso Cruz e Sousa” de Silvio Romero e o “malogrado
poeta negro de José Veríssimo”. Travessia, n. 26, edição
especial dedicada a Cruz e Sousa, Florianópolis, UFSC, 1993.

_______. A cruz de ser João e de estar Cruz e Sousa. SOARES,
Iaponan e MUZART, Zahidé L.. Cruz e Sousa: no centenário de
Broquéis e Missal. Florianópolis: Editora da UFSC; FCC Editora,
1994, p. 85-95.

SALLES, Heráclio. Cruz e Sousa completo e outros
acontecimentos. Jornal do Brasil. Rio, 26 out., 1961.

______. Convívio Poético. Jornal do Brasil. Rio, 1 nov., 1961.



606  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

______. Academia Brasileira de Letras. Mostra Brasileira em
Buenos Aires: Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de
Janeiro, 2 nov., 1962.

SANT´ANA, Cumplido de, Alfredo. Discurso de posse na Cadeira
“Cruz e Sousa”, da Academia Cariosa, 20 jun., 1931.

______. O Simbolismo. Conferência na Academia Carioca. Jornal
do Commercio, 30 mai., 1937.

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Aquele poeta negro. Jornal do
Brasil. Rio de Janeiro, 20 mar., 1988.

SANCHEZ-SÁENZ, Bráulio. Vieja y nueva literatura del Brasil.
Santiago de Chile: Ercilia, 1935.

SANTA RITA, J. H. Missal. A Capital. Rio de Janeiro, 27
mai.,1893.

______. Bibliographia. O Pais. Rio. 5 ago., 1893.
______. Cruz e Sousa. Gazeta do Povo. Curitiba, 23 mar., 1898.
SÃO THIAGO, Arnaldo. História da Literatura Catarinense. Rio de

Janeiro, 1957.
______. Cruz e Sousa - Êmulo dos maiores Poetas da

humanidade. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 24 nov.,
1961.

SANTOS, Fabiano Rodrigo da Silva. Flor de encantos esquisitos:
alguns aspectos do grotesco na lírica de Cruz e Sousa. 2005.
Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Est.Paulista
Júlio De Mesquita Filho/Araraquara.

SANTOS, Wellington de Almeida. Cruz e Sousa: campesinas e
campesinas inéditas. Travessia, n. 26, edição especial
dedicada a Cruz e Sousa, Florianópolis: UFSC, 1993, p.149-
162.

SAYERS, Raymond. The Black Poet in Brazil. The case of João
Cruz e Sousa. Luso-Brazilian Review. V. 15, Supplementary
Issue Summer, 1978.

______. O poeta negro no Brasil: O caso de João Cruz e Sousa.
Onze Estudos de Literatura Brasileira. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1983, p. 81-114.

SCHMIDT, Augusto Frederico. No cinqüentenário da morte de
Cruz e Sousa. Autores e Livros. Suplemento Literário de-A
Manhã.. Rio de Janeiro, 11 abr., 1948.

_______. Panorama do Simbolismo. Correio da Manhã. Rio de
Janeiro: Anuário do Brasil, 17 mai., 1953.

SCHÜLER, Donaldo. A prosa de Cruz e Sousa. Travessia, n. 26,
edição especial dedicada a Cruz e Sousa, Florianópolis: UFSC,
1993, p. 185-192.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  607

SEBEN, Paulo. Emparedado pela burrice. Continente Sul Sur. Porto
Alegre, n. 8, agosto, 1998, p. 27-31.

SECCHIN, Antônio Carlos. Cruz e Sousa, o desterro do corpo.
Florianópolis: Assembléia Legislativa, 1997.

SEIXAS NETTO, Amaro. Cruz e Sousa: poeta ou gênio na poesia?
A Gazeta. Florianópolis, 18 mai., 1961, p. 8.

SILVA , Maria Luiza Berwanger da. Cruz e Sousa e a busca da
voz plural. Continente Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998,
p. 89-99.

SILVA, A. J. Pereira da. Síntese de Cruz e Sousa. Autores e Livros.
Suplem. de A Manhã. Rio de Janeiro, 15 out., 1944.

SILVA, João Pinto da. Vultos do meu caminho. 2. ed. refundida. II
série, Porto Alegre: Livraria do Globo, 1927.

SILVA, J. Ferreira da. Fritz Muller, bibliografia de um grande
cientista. Rio de Janeiro: Edições Alba [1931].

SILVA, Luiz. A consciência do impacto nas obras de Cruz e Sousa e
de Lima Barreto. 2005. Tese (Doutoramento em Letras).
Universidade Estadual de Campinas.

SILVA, Rosane Cordeiro da. Entre missais e evocações: a
prosa desterrada de Cruz e Sousa. Florianópolis: Universidade
Federal de Santa Catarina (Tese de Doutoramento), 2006.
SILVA, Vieira da. Pensamento negro aos versos de Cruz e Sousa.

In ALVES, Uelinton Farias. Reencontro com Cruz e Sousa.
Florianópolis: Papa-Livro, 1998.

SILVEIRA NETO, M. A. da. Cruz e Sousa. Cidade do Rio. Rio de
Janeiro, dez., 1961.

_______. Cruz e Sousa. Conferência. Rio de Janeiro: Anuário do
Brasil, 1924.

_______. O Paraná e o Simbolismo. Conferência. Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 19 jun., 1938.

SILVEIRA, Tasso da. A igreja silenciosa. Rio de Janeiro: Anuário
do Brasil, 1922.

_______. O Poeta dos Broquéis. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro,
18 mar., 1923.

_______. O túmulo de Cruz e Sousa.  Jornal do Commercio. Rio de
Janeiro, 6 ago., 1943.

_______. Cruz e Sousa e a crítica. Revista Brasileira. Rio de Janeiro,
mar., 1946.

_______. Estilo de Cruz e Sousa. Autores e Livros. Supl. de A Manhã.
Rio de Janeiro, 15 set., 1946.

_______. Cruz e Sousa. Poesia. Coleção Nossos Clássicos. Rio de
Janeiro: Agir, 1957; 2ª ed. 1961.



608  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

_______. Intróito a um ensaio sobre Cruz e Sousa. Jornal do
Commercio, Rio de janeiro, 19 nov., 1961.

_______. Meditação sobre Cruz e Sousa. Jornal de Letras. Rio de
Janeiro, dez., 1961.

_______. Cruz e Sousa e a crítica. COUTINHO, Afrânio. Cruz e
Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília, INL,
1979.

SOARES, Iaponan. A prosa de Cruz e Sousa. Diário Catarinense.
Florianópolis, 25 ago., 1986.

_______. Os simbolistas catarinenses e os pseudônimos. Diário
Catarinense. Florianópolis, 2 mar., 1987.

_______. Uma musa para muitos poetas. Diário Catarinense.
Florianópolis, 7 set., 1987.

_______. Cruz e Sousa preso por Lauro Müller? Diário Catarinense.
Florianópolis, 13 out., 1987.

_______. Uma fotobiografia de Cruz e Sousa? Diário Catarinense.
Florianópolis, 02 nov., 1987.

_______. Uma aventura de Cruz e Sousa. Diário Catarinense.
Florianópolis, 10 nov., 1987.

_______. Cruz e Sousa personagem de romance. Diário
Catarinense. Florianópolis, 16 nov., 1987.

_______. Alguns amigos de Cruz e Sousa. Diário Catarinense.
Florianópolis, 30 nov., 1987.

_______. Outros amigos de Cruz e Sousa. Diário Catarinense.
Florianópolis, 14 dez., 1987.

_______. Cruz e Sousa e a abolição da escravatura. Diário
Catarinense. Florianópolis, 11 jan., 1987.

_______. Padre Paiva, uma admiração de Cruz e Sousa. Diário
Catarinense. Florianópolis, 18 jan., 1988.

_______. Componentes autobiográficos em Evocações. Diário
Catarinense. Florianópolis, 17 fev., 1988.

_______. Alguns amigos de Cruz e Sousa. Jornal de Santa Catarina.
Blumenau, 13 e 14 mar., 1988.

_______. Cruz e Sousa e seus últimos livros. Diário Catarinense.
Florianópolis, 16 mar., 1988.

_______. Cruz e Sousa levou a pior em briga de casal. Diário
Catarinense. Florianópolis, 30 mar., 1988.

_______. A edição de Tropos e Fantasias. Diário Catarinense.
Florianópolis, 27 abr., 1988.

_______. A carreira editorial de Cruz e Sousa. Diário Catarinense.
Florianópolis, 16 mai., 1988.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  609

_______. Ao redor de Cruz e Sousa, com inéditos de Cruz e Sousa.
Florianópolis: Editora da UFSC, 1988.

_______. e Nunes, Zilma Gesser (orgs.). Cruz e Sousa. Dispersos.
São Paulo: Fundação Editora da UNESP; Editora Giordano,
1998.

SODRE, Nelson Werneck. História da Literatura Brasileira; seus
fundamentos econômicos. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1976.

SOUZA, Silveira de. Cruz e Sousa e Schopenhauer. A Gazeta,
Florianópolis, 12 jul., 1961.

SOUZA, Márcio de. Cruz e Sousa e a questão do negro. SOARES,
Iaponan e MUZART, Zahidé L. Cruz e Sousa: no centenário de
Broquéis e Missal. Florianópolis: Editora da UFSC; FCC Editora,
1994, p. 103-104.

TAMAYO Y VARGAS, Augusto Literatura Peruana e Literatura
do Brasil. Trad. Bella Josef. Correio da Manhã. Rio de Janeiro,
2 jun., 1956.

TANGERINI, Nelson. A roupa branca, por favor. In ALVES, Uelinton
Farias. Reencontro com Cruz e Sousa. Florianópolis: Papa-
Livro, 1998.

TEIXEIRA, Hélio C. O Simbolismo e a poesia de Cruz e Sousa.
Jornal do Commercio, 29 mai., 1968.

TEIXEIRA, Ivan. Metafísica e exílio. São Paulo, Cult, n. 8, mar.,
1998, p. 46-53.

_______. Cem anos de Broquéis: sua modernidade. Broquéis, ed.
fac-similar, São Paulo: EDUSP, 1994.

_______. Notas para o centenário de Cruz e Sousa. Faróis, ed.
fac-similar.São Paulo: Ateliê Editorial; Florianópolis: FCC,
1998.

TELES, Gilberto Mendonça. Ondula, ondeia, curioso e belo.
Travessia, n. 26, edição especial dedicada a Cruz e Sousa,
Florianópolis: UFSC, 1993, p. 73-101.

_______. Do polichinelo ao arlequim ou de Cruz e Sousa a Mário
de Andrade. SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé L.. Cruz e
Sousa: no centenário de Broquéis e Missal. Florianópolis:
Editora da UFSC; FCC Editora, 1994, p. 19-64.

TILL, Enedy Rodrigues. Cruz e Sousa e o Rio Grande do Sul.
Florianópolis: FCC, 1981.

_______. Cruz e Sousa: Luz e sombra em sua biografia. Cem anos
sem Cruz e Sousa. MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de. (Org.).

Brasília: Congresso Nacional, 1998.



610  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

TORRES, Artur de Almeida. Cruz e Sousa, aspectos estilísticos.
Rio de Janeiro; Livraria São José, 1975.

TORRES, C. O Simbolismo no Brasil nasceu com Cruz e Sousa.
Diário de São Paulo. São Paulo, 18 jul., 1971.

TORRES, Marie-Helène-Catherine. O satanismo em Cruz e
Sousa e Baudelaire. Travessia, n. 26, edição especial dedicada
a Cruz e Sousa, Florianópolis: UFSC, 1993.

_______. Cruz e Sousa: satanismo poético. Florianópolis: Editora
da UFSC, 1998.

TRAVESSIA. Número especial dedicado a Cruz e Sousa.
Florianópolis, n. 26, 1993.

TRIDAPALLI, Yolanda Soares. Estudo do vocabulário de Cruz e
Sousa a partir de uma abordagem estatística. 1978. Dissertação
(Mestrado em Letras) Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Letras.

VALDES, Ildefonso Pereda. Um poeta mulato: Cruz e Sousa. Linea
de Color Ensaios Afro-Americanos. Santiago de Chile:
Ediciones Ercilla, 1938.

VALLADÃO, Tânia Cristina T. Corrêa. Arte e revolta em Cruz e
Poe. Jornal de Santa Catarina. Blumenau, 15 nov., 1987.

_______. De arte e de dor (Proposta nova para a leitura de
Evocações). 1989. Dissertação (Mestrado em Letras).
Universidade Federal de Santa Catarina.

VÁRZEA, Virgílio. Impressões da Província (1882-1889). A Tribuna
popular e a guerrilha literária catarinense. Correio da Manhã.
Rio de Janeiro, 3, 10, 17, 24 e 31 mai., e 2 jun., 1907.

_______. Cruz e Sousa. A Pátria. Rio de Janeiro, 18 mar., 1923.
_______. Cruz e Sousa: Na data da morte do poeta negro. A Noite.

Rio de Janeiro, 18 mar., 1923.
_______. Homenageando um gênio. O Debate. Rio de Janeiro, 19

mar., 1923.
VASCONCELLOS, Eliane. Cruz e Sousa: material para estudo.

SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé L.. Cruz e Sousa: no
centenário de Broquéis e Missal. Florianópolis: Editora da
UFSC; FCC, 1994, p.9-18.

VERÍSSIMO, José. Estudos de Literatura Brasileira. Primeira
série. Rio de Janeiro: Garnier, 1901.

_______. Estudos de Literatura Brasileira. Sexta série. Rio de
Janeiro: Garnier, 1907.

_______. Letras e literatos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936.



OBRA COMPLETA VOLUME 1  CRUZ E SOUSA   *  611

VIANA, Victor. Cruz e Sousa e sua influência. Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 20 mar., 1923.

VIEIRA LIMA, Ricardo. O desterro do poeta. Continente Sul Sur.
Porto Alegre, n. 8, ago., 1998, p. 33-36.

VÍTOR, Nestor. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: O Paiz, 20 mar.,
1898..

_______. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: [s. n.], 1899.
_______. Farias Brito. Rio de Janeiro: Editora Revista dos

Tribunais, 1917.
_______. A crítica de ontem. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro &

Maurílio, 1919.
_______. Cruz e Sousa. Rio-Jornal. Rio de Janeiro, 19 ago., 1921.
_______. O elogio do amigo. São Paulo: Edições Monteiro Lobato,

1921.
_______. Obras Completas de Cruz e Sousa. Introdução e Notas.

Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1923, 1924.
_______. Cruz e Sousa e a literatura brasileira. Rio-Jornal.  Rio

de Janeiro, 16 mar., 1923.
_______. O 25º aniversário da morte de Cruz e Sousa. Jornal do

Commercio. Rio de Janeiro, 20 mar., 1923.
_______. Cartas à gente nova. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil,

1924.
_______. A infantilidade de um príncipe. O Globo. Rio de Janeiro,

11 abr., 1927.
_______. A propósito de Cruz e Sousa. O Globo. Rio de Janeiro, 25

abr., 1927.
_______.Como nasceu o Simbolismo no Brasil. A propósito de Luar

de Inverno. O Globo. Rio de Janeiro, 26 mar., 1928.
_______. A crítica de arte na obra de Gonzaga Duque. O Globo.

Rio de Janeiro, 4 nov., 1929.
_______. Cruz e Sousa. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 27 dez.,

1929.
_______. Os de hoje. São Paulo: Cultura Moderna, 1936.
_______. A infantilidade de um príncipe. COUTINHO, Afrânio.

Cruz e Sousa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; Brasília,
INL, 1979, p. 50-56.

_______. Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p. 104-
145.

______. A propósito de Cruz e Sousa. COUTINHO, Afrânio. Cruz e
Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL,

1979, p. 58-60.



612  *  CRUZ E SOUSA  OBRA COMPLETA VOLUME 1

WAMBERTO, José. O Nordeste e o Simbolismo. Jornal de Letras,
nov., 1974.

_______. Cruz e Sousa. O Fluminense. Niterói, 20 abr., 1975.

XAVIER, Raul. Uma biografia de Cruz e Sousa. Jornal do
Commercio. Rio de Janeiro, 16 fev. ,1962.

ZILBERMAN, Regina. Poeta e acrobata: um artista moderno.
Continente Sul Sur. Porto Alegre, n. 8, agosto, 1998, p. 107-
117.




