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A CIGARRA QUE FICOU

epois de ouvir por tanto tempo, a fio,
As cigarras, bem perto ou nas distâncias,
Só me ficou no coração vazio
A saudade de antigas ressonâncias. . .
Todas se foram. . . Bando fugidio
Em busca do calor de outras estâncias,
Carregando nas asas como um rio
Leva nas águas — seus desejos e ânsias. .
E ainda cantaram na hora da partida :
Era um clamor dentro da madrugada. . .
Essa, entretanto desgarrou daquelas,
E entrou, tonta de luz, na minha vida,
Porque sabia que era a mais amada,
E cantava melhor que todas elas. . .
— 11

O SOL QUE CANTA

uando a cigarra canta é o sol que canta.
Por isso o canto dela acorda cedo
E vai rolando com veemência tanta
Que enche as grotas, os campos e o arvoredo.
Desce aos vales, penetra na garganta
Da serra e acorda a pedra do rochedo.
Parece que da terra se levanta
Um punhado de pássaros com medo.
Em chispas de ouro e vibrações estranhas
Vibram clarins nas notas derramadas. . .
Estilhaçam-se taças nas montanhas. . .
E o sol, seguindo o canto que se alteia,
Deita fogo na poeira das estradas
E põe pingos de luz nos grãos de areia.
— 13

A CIGARRA E A FORMIGA

ona Formiga, nesta redondeza
Rústica e solitária,
É tida
Como três vezes milionária,
Possuidora de esplêndida riqueza
Que levou a juntar durante toda a vida.
Acostumou-se desde criança à luta,
Ao sol de fogo e à ventura brava.
Vivia a trabalhar heróica e resoluta
Armazenando tudo o que ganhava. .
Hoje está bem, mas é geralmente malquista.
Faltam-lhe uns poucos sentimentos nobres.
É em demasia egoísta
E odeia as raparigas que são pobres.
Dona Cigarra, por exemplo, alheia
A tudo, vive como pode, à toa. . .
Canta os dias a f i o . . .
Tem a garganta quase sempre cheia
E quase sempre o estômago vazio. . .
Entretanto, coitada ! É humilde e boa.
Chega a passar misérias, mas que importa ?
Só quer que a sua vida não se acabe.
Anda de porta em porta. . .
Se não trabalha, é só porque não sabe.
15

UM LINDO FADÁRIO

^; uando Deus te plasmou, recompensou-te
Com o segredo da música divina
Que há no sol quando bate na colina,
Que há no luar quando esfróla o céu na noute.
Deu-te mel à garganta pequenina
E sondando o teu ser, humanizou-te :
— "Canta, cigarra, canta ! É a tua sina". . .
E entre os cedros do Líbano, atirou-te.
Vieste cantando pela vida em fora. . .
Os pastores da Grécia te escutaram
E a alma de Anakreonte, alta e sonora,
Fez de ti, minha suave e doce amiga,
Na legenda dos tempos que passaram,
A expressão musical da Grécia antiga.
— 19

ALMAS IRMÃS

\^ igarra ! Eu sou feliz quando imagino
Sermos os dois, irmãos do mesmo fado :
Canto as minhas canções desde menino. Quem canta, fica menos desgraçado.
De almas unidas e de braço dado,
Vamos de desatino em desatino. . .
Somos pobres os dois, mas o Destino
Deu-nos astros no céu e ouro no prado.
Cantas para dar vida à Natureza.
Eu canto para ver se a alma se esquece
Dessa a quem vive eternamente presa.
Somos iguais no sonho que enobrece :
Nosso único motivo de Beleza
Ê dar felicidade a quem merece. . .
— 21

TRONCO DESERTO

.£~_s rã um tronco florido entre o arvoredo :
Mal vinha a madrugada despontando,
Dele emanava um ruído muito brando
Como se fosse apenas um segredo.
Depois foi indo e se desenrolando,
Abriu-se em canto, e as árvores, com medo,
Quedaram-se, de súbito, escutando
Voz tão aguda, de manhã tão cedo.
Mas o tronco ficou abandonado
Porque a cigarra, ébria de firmamento,
Partiu cantando, boêmia e tagarela;
Hoje, que o dia é lindo e o céu doirado,
Ainda se escuta quando passa o vento,
O som longínquo da cantiga dela.
— 23

MADRUGADA

cristal da manhã iluminou-se. . .
Passou na mata um frêmito de anseio.
O sol, pastor de estrelas, hoje veio
Mais lírico, mais lânguido, mais doce.
Ficou mais cristalina a água do veio
E o próprio céu sem nuvens transmudou-se,
Como se tudo, o vale, a serra, fosse
Pela bênção do sol tocado ao meio.
Vibra o clarim de um galo e o dia acorda !
Anda pela amplidão quase deserta,
À harpa do vento ecoando, corda a corda.
E tudo, nessa orgia de fanfarras,
Não é mais do que a vida que desperta
Da invisível orquestra das cigarras. . .
— 25

A FESTA VERDE

1 ôdas chegaram. . . Todas. . . Principia
A festa verde das manhãs douradas :
Há um desespero de asas, uma orgia
De frautas e clarins pelas ramadas.

Só tu não vens, glória do meio-dia,
Amor das tardes e das madrugadas !. . .
Falta-me a deliciosa fantasia
Das tuas asas finas e rendadas.
Não vens, entanto, pelo espaço, chora
A saudade de todas as gargantas,
Numa canção que as árvores preferem.
É que à distância estás cantando agora,
E as notas da cantiga que tu cantas
Vêm procurar as folhas que te querem.
— 27

COMO AS ÁRVORES

ALMA DO ESTIO

Z?

Imã do estio ! Em ti palpita e canta
A vida nos seus múltiplos rumores,
Guardas, num canto estreito da garganta,
Dias melhores para os lavradores.
Se levantas a voz, de cada planta
Rompe, em volúpia, o espírito das flores. . .
A Natureza, a ouvir-te, se ataranta. . .
Calam-se as fontes. . . Quedam-se os pastores.

J j mbriagado de sol, na primavera,
Diante de uma amendoeira envelhecida,
Abro os braços e grito : "quem me dera,
Meu Deus, ser como as árvores na vida !"
Ter, no esplendor da mata que exubera,
Ninhos cantando ao vento que os convida.
E sentir como um bem que não s espera,
O consolo da sombra comovida. . .

És, sendo pobre e sendo humilde e mansa,
Com teu canto de eterna adolescência,
O prenuncio dos dias de abastança.

Inundar-me de sonho e claridade. . .
Cantar na voz do vento a mocidade
Eterna e em flor, o eterno desvario. . .

Que o sol, jorrando as madrugadas claras,
Quando te ouve cantar, com mais violência
Semeia os campos e amadura as searas. . .

E na calma da noite que me esconde,
Beber do luar no cálice da fronde
O beijo muito branco e muito frio. . .
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FILOSOFANDO.

D

esta janela eternamente aberta

Para a paisagem dúbia que se perde
Ao longe nos crepúsculos de bruma,
Sinto como a Saudade me desperta,
Dando-me aos olhos a tristeza verde
Das folhas a cair lentamente, uma a uma,
Trechos de vida extinta
Choram por essas árvores em fora
Nas f rondes pintalgadas de ouro-jalde. .
E, impetuosa, em contraste à meia-tinta,
Rompe a canção bucólica e sonora
De todas as cigarras do arrabalde.
31

Há um sussurro de vozes desgarradas

Entretanto, (ironia cruel da sorte !)

Pelas copas das árvores singelas. . .

Por todo tronco velho onde passava,

Azafamadas como raparigas,

Ouvia do alto a voz aguda e forte

Passam pelos atalhos, carregadas

De uma nova cigarra que cantava.

De fragmentos de folhas amarelas,
Num bando microscópico, as formigas,

Eu, da moldura da janela antiga,
Filosofava, acompanhando a esmo,

Uma delas, talvez a mais prudente

Do meu cigarro a alva espiral bizarra. . .

Que anda fazendo sempre pela vida,
Do seu cortejo, trêmula, desgarra,

Viver para si mesmo !
É sempre assim... O egoísmo da formiga

Carregando com fúria desmedida,

E a eterna imprevidência da cigarra.

Por entre ramos, apressadamente,
O rendado de uma asa de cigarra.
E lá vai ela pela estrada larga
Tropeçando nos íngremes desvios
Que encontra ao longo da peregrinagem
Bem sabe que ali vai, naquela carga,
A saudade vibrante dos estios,
A vagabunda boêmia da folhagem.
E a formiga feliz, pacata e honesta,
Com o pensamento na cigarra morta,
Vai murmurando : "pelo menos, esta
Nunca mais me virá bater à porta !"
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CANÇÃO DA FOLHA MORTA

olha ! Caiste ao meu lado,
Lágrima verde dos ramos !
És a cinza do passado,
De tudo que nós amamos.
Para a minha alma ferida
Por um velho dissabor,
Fôste a harmonia da vida
Hoje és a vida da dor.
À vida, que bem me importa ?
A vida és tu, folha morta.
Ao bater do último sino,
Por uma tarde sem fim,
Rolaste com o meu destino,
Levando um pouco de mim.
Ainda molhada de orvalho,
No abandono, causas dó.
Ontem tão verde no galho !
Hoje amarela no pó !
A vida, que bem me importa ? !
A vida és tu, folha morta !
Folha ! Caindo a meu lado,
Dás-me a triste sensação
De que o Amor do meu passado
Morreu contigo no chão.
A vida, que bem me importa ? !
A vida, és tu folha morta.
— 35

CONSELHO DE AMIGO

igarra ! Levo a ouvir-te o dia inteiro,
C
Gosto da tua frívola cantiga,
Mas vou dar-te um conselho, rapariga :
Trata de abastecer o teu celeiro.
Trabalha, segue o exemplo da formiga,
Aí vem o inverno, as chuvas, o nevoeiro,
E tu, não tendo um pouso hospitaleiro,
Pedirás... e é bem triste ser mendiga !
E ela, ouvindo os conselhos que eu lhe dava,
(Quem dá conselhos sempre se consome. . . )
Continuava cantando. . . continuava. . .
Parece que no canto ela dizia :
— Se eu deixar de cantar morro de fome. . .
Que a cantiga é o meu pão de cada dia.
— 37

BOÊMIA

Ia foi sempre assim. . . Boêmia e vadia.
Cigarra que cantou todo o verão
E anda agora perdida,
Ao vai-vem do destino, pela vida,
Sem uma única alegria,
Sem a mais simples emoção.
Tem legendas de angústia nas olheiras
E no poente que envolve o seu olhar,
Há o mistério das horas derradeiras
E qualquer cousa que me espanta;
Quando ela quer cantar,
Estrangula soluços na garganta.
Não fala. Apenas olha. É tão profundo
O seu olhar parado,
Que sinto que por ele se propaga
A sua história que é sombria e vaga,
Suave como as histórias do passado
Que são sempre as mais tristes deste mundo.
— 39

Perdeu-se quando amava. . . Veio o outono
Levou-lhe os nervos. . . Imprestável, sacudida
Em meio a estrada clara,
Deixou-se ir por aí, num profundo abandono
De vida, odiando a vida
E amando alguém que nunca amara.
E foi vivendo. . . Foi vivendo à toa. . .
Pelo gesto ritmado e sonolento
Compreendo como é triste o seu destino.
A sua voz que ecoa,
É traspassada de arrependimento
E dolorosa como a voz de um sino.
Quedo-me a ouvi-la. As notas perdem-se. . . Sumida
Fica-lhe a alma da voz pairando, ressonando,
Numa harmonia falha. . .
A sua voz é como a sua vida,
Vai passando. . . passando. . .
E o destino a esmigalha.
Folha ! É o vento da sorte que te guia !
A árvore de onde tu nasceste, alta e copada,
Talvez

Tenha morrido de desgosto e de agonia
Quando te fôste para a vida airada
Pela primeira vez.
Ouvindo a tua história triste, ouvindo
Teu grito de volúpia e de blasfêmia
Que ainda a vibrar nos meus ouvidos resta,
Jurei cantar teu corpo lindo
E confundir a tua vida boêmia,
Com a minha vida honesta.
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MANHÃ DE CHUVA

/° hove. Nas frondes insistentemente,
Penetra a poeira fluida da garoa. . .
Num galho de mangueira florescente
Canta a cigarra : "ai como a vida é boa !"
Espanejando as folhas de contente,
A árvore espalha a ramaria à toa;
— "Ai como a vida é boa !" — a água corrente
Diz e a montanha : -— "Ai como a vida é boa !"
O contacto da chuva enerva e gela. . .
O monte escuro, a terra num desmaio,
Tudo, ante a dor que vem do céu se inclina;
Só a cigarra canta e o canto dela,
Dá-me a impressão de ser o último raio
Do sol, bailando dentro da neblina. . .
41

TRANQÜILIDADE

im para o campo, para a aldeia quieta
E à sombra maternal e hospitaleira
Dessa dourada e lírica mangueira,
Gozo da vida a solidão discreta.
Surge, de encanto, a música irriquieta
De uma velha cigarra cantadeira
Que passou a cantar a vida inteira
E há de morrer à mingua como o poeta.
Som de cristais partidos que transborda
Pelas folhas de prata; e elas pressentem
Nele, a saudade do verão que acorda.
Esse canto é tão simples e tão doce,
Que eu sinto a sensação que os ramos sentem
Como se o ser humano árvore fosse.
43

A BENÇÃO DA VIDA

717
± V essas manhãs de céu profundo e arqueado,
De azul na terra e azul no firmamento,
Não me passa sequer no pensamento
Que haja na vida um poeta desgraçado.

A VOZ SOLITÁRIA

scondida num galho de arvoredo,
Vejo-a calada e triste perscrutando
O segredo da mata que é o segredo
Que as folhas vivem no alto segredando.

Porque, tudo, em redor, tem, de momento,
O ar feliz de quem foi recompensado :
Num lírio que se abriu, desabrochado,
Sinto um perfume de agradecimento.

Hoje a manhã desabrochou mais cedo :
Houve a festa dos pássaros em bando,
E ela, num misto de alegria e medo
Ficou, folha entre folhas, escutando.

Como murmura a água daquele veio !
Como agradece ao céu a benfazeja
Fonte materna e sã de onde proveio !

Quando a tarde cair, à hora dolente,
Hei de ouvi-la num canto enternecido
Com aquela voz de comover a gente,

E a cigarra, a cantar de monte em monte,
Grita ao céu, grita ao sol : — "Bendita seja
A Vida pela voz de Anakreonte !"

Apurar a canção sonora e cheia,
Para nos transmitir de ouvido a ouvido,
Tudo o que ouviu, na desventura alheia.

44 —
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ÁGUA CORRENTE

4

gua corrente ! Água de um rio quieto
Cortando a alma ignorada do sertão !
Levas à tona, aspecto por aspecto,
Os aspectos da vida em refracção.
Água que passa. . . Sonho predileto
Do lavrador que lavra o duro chão.
Trazes-me sempre a evocação de um teto.
Água ! Sangue da terra ! Religião . . .
Há na tua bondade humana e leal,
Quando a roda maior moves do Engenho,
Qualquer bafejo sobrenatural . . .
Ouvindo, ao longe, o teu maguado som,
Água corrente ! Eu me enterneço e tenho
Uma imensa vontade de ser bom. . .
— 47

BARCAROLA

flor d'água transparente,
Do rio na correnteza,
Baila um sol adolescente. . .
O cristal da água corrente
É o espelho da natureza,
Mas sem se ver, de repente,
Como uma folha caída,
À flor d'água transparente,
Uma cigarra suicida
Vai levada na corrente. . .
Era tão alegre a vida
Que a água se perde cantando,
Mas a voz que desconforta
É tão triste e comovente,
Que nela percebe a gente
A voz da cigarra morta
Cantando na água corrente.
— 49

ALEGRIA DA VIDA

p

arece que ando a sentir mais a vida.
Outono ! — Ê a suavidade da paisagem.
Há carícias na luz que anda esbatida
Em espasmos de cor pela folhagem.

Folhas rolando no húmido regaço
Da Terra; aromas de magnólias e de mirtos.
Árvores levantando para o espaço
Apostòlicamente os braços hirtos. . .
Noivados de papoulas e de ramos
Que ao longo das estradas vão florindo. . .
Foi assim, meu amor, que nos amamos
Neste silêncio evocativo e lindo.
Vegetação exuberante e acesa
Que vibra, que perfuma, que cintila.
Parece que no Outuno a Natureza
Tem mais fecundidade e clorofila.
No cenário da terra adolescente.
A paisagem de encantos se renova.
E a alma panteista delirantemente
Vibra numa explosão de vida nova.
Ô Natureza ! A ti me entrego, suplicante,
Braços para o trabalho e ânsia incontida
Para beber na tua seiva fecundante
O vinho, a graça, a formosura e a vida.
— 51

TRISTE CONTRASTE

MEIO-DIA

e inveja eu tenho da felicidade
Que vem da tua vida cancioneira !
Quem canta, mata o espinho da saudade,
Quem ama, sofre pela vida inteira. . .

Á FÃ eio-dia. A abrasada calmaria
No amplo manto de fogo a mata esconde,
Na fornalha que envolve o meio-dia
O ouro do sol tempera o ouro da fronde.

Tu, cigarra, na tua ingenuidade,
Sonhas. . . Olha : a ilusão é passageira;
Dentro de cada olhar que o Sonho invade
Dorme sempre uma lágrima traiçoeira. . .

Pesa o silêncio sobre a frondaria. . .
Desponta o rio não se sabe d'onde.
Só, como a voz da mata, em agonia,
Uma cigarra zine e outra responde. . .

Cantando vives e eu penando vivo. . .
Quando tu cantas, desabrocha o dia,
Sem nuvens, neste olímpico explendor.

É o grito humano que da natureza
Sobe ao tranqüilo azul da imensidade,
Ungido de amargura e de incerteza. . .

Da voz que canta, o canto é um lenitivo :
Cantas a luz do Sol, — Sonho e Alegria Eu canto a noite porque canto o Amor,

Querem chorar as árvores sem pranto
E as cigarras ao sol clamam piedade
Para as suas irmãs que sofrem tanto !
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VELHA AMIZADE

mie
miga ! Desde criança que eu te quero !
Quantas noites pensei na tua sorte !
Teu canto é emocional porque é sincero
E exprime a Terra na expressão mais forte.

Quando chegava o inverno horrendo e fero
Varrendo o canavial do sul a norte,
Não avalias tu meu desespero
Para te conseguir salvar da morte.
Tinha a loucura de te ouvir em tudo. . .
Tua cantiga vaga e transitória
Para os meus nervos era de veludo.
E em casa, numa evocação perene,
Lia, de olhos em pranto, a tua história
Por um velho senhor de La Fontaine.
— 55

UM BRINQUEDO NAS MÃOS DE UMA
CRIANÇA

,ecebi-a das mãos de uma criança :
Colhera-a a um galho de figueira brava
Quando ela, a coitadinha, mal cantava
O seu canto de Glória e de Esperança !
Dentro da mão sem alma que a apertava
Ela que andou a voar de frança em frança,
Abria a voz mais dolorosa e mansa,
Tão mansa que parece que chorava.

CREPÚSCULO

D

oloroso crepúsculo ! As colinas
Adormecidas pela imensidade,
Abrem o seio ao beijo das neblinas,
Tocadas de harmonia e de saudade.
Passa um corcel no vento abrindo as crinas. .
É o lamento das cousas, a ansiedade
Do Mar, do Céu, dos Vales, das Campinas
Tudo o que sofre pela Humanidade. . .
Enquanto, no alto, o Sol como um guerreiro,

Tomei-a comovido. . . Ela calou-se
E morreu, aos pedaços, como estava
Entre os meus dedos, doce, muito doce,

Só, na vasta amplidão dos horizontes,

Vendo, em delírio, na última agonia,
Tantas cigarras, que o jardim cantava,
E tantas fontes, que o jardim gemia. ..

Atenta o ouvido e escuta com tristeza
O canto da cigarra, o derradeiro
Adeus que vem da alma da Natureza.

56

Uma fonte desdobra-se em mil fontes. . .

57

ÚLTIMO CANTO

efronte à minha casa há um cajazeiro
Em cujo tronco carcomido e torto,
Horas de cinza, pelo poente morto,
Rompe das folhas a canção sonora
De uma velha cigarra que ali mora.

Lá está junto de um tronco, hirta e gelada.
As folhas vão caindo ao lado dela.
A asa de rendas ainda brilha iriada,
Folha mais do que as outras, amarela.
Tem na garganta, inanimada e fria,
A última nota estrangulada
Da canção que cantou quando morria. . .
E assim se acaba na maior pobreza,
Ante a expressão dos troncos comovidos,
A alegria maior da Natureza
E a melhor sensação dos meus ouvidos.

É uma canção que escuto há muito. Passa
Num frêmito sensual e enternecido.
Roça as folhas num beijo e sobe e esvoaça,
Dando a tudo o calor, a vida e a graça
De um madrigal dito a roçar o ouvido.
À hora de sempre, inevitavelmente,
Abro a janela e espero o canto dela.
Hoje que está maravilhoso o poente
Esbatido nuns toques de aquarela,
Por mais que no silêncio me recolha,
Só escuto o cair das folhas, folha a folha. . .
Há um silêncio mortal no jardim desolado,
Hora de cinza. . . A sombra desce, vagamente,
Como a saudade que o arvoredo sente
Cair com a noite lúgubre e agoureira. . .
Ai do canto glorioso e apaixonado
Que a cigarra cantava a tarde inteira !
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CÉU ESTRELADO

o

céu está todo estrelado. . . Um sonho
Para a gente sonhar de olhos abertos. . .
Há pouco, o luar mais branco e mais tristonho
Surgiu do alto dos montes descobertos. . .
Os caminhos ficaram mais desertos,
Mais triste a noite. Quando os olhos ponho
No alto, sinto nos astros mal despertos
Qualquer cousa de grave e de medonho.
Uma melancolia suave e boa
Baixa por sobre as árvores, à toa,
Na volúpia incontida de envolvê-las !. . .
E as árvores sombrias e bizarras
Olham o céu azul cheio de estrelas,
Julgando que as estrelas são cigarras. .
— 61

AS ALMAS DAS CIGARRAS

s cigarras morreram. . . Todavia
Sinto um leve rumor tranqüilo e lento
Que vai, de ramaria em ramaria,
Lento e tranqüilo como o pensamento.
As cigarras não são, porque, outro dia,
Vi que soltavam o último lamento. . .
E o vento ? Deve ser a alma do vento
Que entre os ramos das árvores cicia. .
Entretanto o rumor parece eterno. . .
Agora que as estrelas se acenderam,
Vibra num coro, em serenata, ao luar. .
Contam os lavradores que, no inverno,
As almas das cigarras que morreram
Ressuscitam nas folhas, a cantar.
- 63

ir
VELHAS ÁRVORES

elhas árvores ! Suaves companheiras
Das minhas horas de saudades e spleen,
O inverno deu-vos o ar das enfermeiras
E essa mantilha branca de cetim,
Sou como vós. Medito horas inteiras
Nesse que espero, doloroso fim. . .
Só não tenho cigarras cantadeiras
Nem abelhas douradas junto a mim.
Sinto entanto que somos infelizes. . .
Vossa dor vem do fundo das raízes,
A minha dor sobe do coração.
E enquanto vivo para compreender-vos,
Há uma crise de folhas e de nervos
Nas nossas vidas. . . Que desilusão !. . .
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A SUAVE RECOMPENSA

/

DORME.

brigado por tudo, minha amiga !
Pelo raio de luz que me tens dado,
Pelas notas vibrantes da cantiga
Que vives a cantar, muito obrigado !

orme, dorme cigarra cantadeira !
No teu berço de folhas que trescala,
O vento, acariciando a trepadeira,
O teu sono de poeta <— criança, embala. . .

Pela história sombria com a formiga
Que foi meu pão de espírito, sagrado;
Pelo sonho que urdiu a suave intriga
Neste meu coração desventurado;

Anda lá fora o luar, num céu de opala,
Purificando a natureza inteira. . .
E a fonte do jardim, vai de maneira
Tão suave, que parece que se cala.

Pela vida que pões em cada palma,
Pelas jóias que trazes no teu seio
Sempre aberto à pobreza de minh'alma;

O sono esquece tudo o que se sofre;
Quem vir teu ninho entregue ao duro fado,
Não presume que jóia há nesse cofre.

Por tudo, o pranto dos meus olhos rola.
Ai, o mundo, de ingratos está cheio :
Quantos riem dá mão que deu a esmola

Dorme que eu canto... O berço que te esconde,
É um palácio de fadas, encantado,
Abrindo, à noite, um sol, dentro da fronde. . .
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O SEU MAIOR SEGREDO

B

NOITE SONORA

asta de tanto sofrimento ! Agora,
Esbanjando o ouro puro da cantiga,
Não me quero lembrar mais da formiga
Que me fez sofrer tanto, vida em fora.

l. i noiteceu. Pelas montanhas veio
Lentamente o crepúsculo caindo. . .
O céu, redondo e claro como um seio,
Ficou, de lindo que era, inda mais lindo.

Sou como alguém que da desgraça antiga
Fez a felicidade mais sonora;
Chorar. . . Chorando nunca se mitiga
A dor que inda dói mais quando se chora.

O vale abriu-se em pirilampos cheio,
Luzindo aqui, e ali tremeluzindo. . .
No regaço da treva, húmido e feio,
A natureza adormeceu sorrindo. . .

Canto e procuro, em vez de recompensa,
Mostrar, por entre a humana indiferença,
O ar de quem a existência não maldiz.

As cigarras, na sombra, se calaram :
As árvores no bosque farfalharam
Na esperança de ouvi-las e de vê-las.

E a cantiga que eu canto à primavera,
Sendo alegre de mais por ser sincera,
Exprime a ânsia infeliz de ser feliz.

Caiu de todo a noite quieta. . . Agora,
O céu parece uma árvore sonora
De cigarras cantando nas estrelas. . .
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A CIGARRA MORTA

r

ntem, Cigarra, quando veio a aurora,
Acordei a vibrar com a tua vinda.
A tua voz tinha, de espaço fora,
Notas tão claras que eu a escuto ainda.
Glorificando a luz consoladora,
Cantaste, e enfim tua cantiga é finda.
Tenho nas minhas mãos, inerte agora,
Teu corpo cor de mel, Cigarra linda.
|

Fôste feliz, porque te deram esta
Garganta de ouro. Assim, de palma e palma,
Passou, num sonho, a tua Vida honesta. . .
Vendo-te, os meus sentidos se levantam,
Esperando a cantiga da tua alma,
Que as almas das Cigarras também cantam.
71

O ENTERRO DA CIGARRA

s formigas levavam-na. . . Chovia.
Era o fim. . . Triste outono fumarento !.
Perto, uma fonte, em suave movimento,
Cantigas de água trêmula carpia.
Quando eu a conheci, ela trazia
Na voz um triste e doloroso acento,
Era a cigarra de maior talento,
Mais cantadeira desta freguezia.
Passa o cortejo entre árvores amigas. . .
Que tristeza nas folhas. . . Que tristeza
Que alegria nos olhos das formigas !. . .
Pobre cigarra ! Quando te levavam,
Enquanto te chorava a Natureza,
Tuas irmãs e tua mãe cantavam. . .

CREPÚSCULO DE JUNHO

/l-, s audado do Sol vibra nas folhas tenras
E as alamedas têm restos de mocidade. . .
Ainda se ouve um rumor de asas que já fugiram
As árvores estão chorando de saudade
Pelas últimas folhas que caíram. . .
Há sombras na á g u a . . . O poente é ouro velho diluído.
E a paisagem perdida em meia tinta,
Tem sombras imperfeitas e bizarras. . .
Sente-se, muito ao longe, apagada, indistinta,
A música das últimas cigarras. . .
Com estas sugestões de crepúsculos tristes
Esta Elegia, trêmulo rascunho. . .
Dos meus olhos fugiu toda a Felicidade
Para sentir-vos, ó Crepúsculos de Junho,
Na vossa humana e intérmina saudade.
Foi preciso sentir e amar as árvores !. . .
Fui árvore também, vivi com elas,
Mas veio o outono, malsinado outono,
Deixando além de folhas amarelas,
A angústia da saudade e do abandono.
Por vós que humanisais a natureza,
Me ajoelho, me enterneço e me acabrunho.
Crepúsculos de Glória e de Beleza !
Que alegria sentir vossa tristeza
Por essas tardes lânguidas de Junho !

A CIGARRA DE NATAL

jL/ e quarto a dentro, hoje, de madrugada,
Uma cigarra entrou pela janela,
Trazendo na canção doida e estouvada
As cores da paisagem de aguarela.
E zinia e rodava, tresloucada,
Como no vendava! folha amarela,
De súbito, rolou despedaçada,
Sem que eu salvar pudesse as asas dela.
No vôo alucinado lá por fora,
Se entre as casas da rua entrou na minha,
Sua presença o coração me abrasa :
É a caixinha de música, sonora,
Que o amor mandou de uma árvore vizinha
À árvore de Natal da minha casa.
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A ÚLTIMA CIGARRA

A VOZ QUE SE CALOU

r,

unho. A primeira crispação nervosa
Do inverno toca as árvores douradas :
Desenrolam-se, no alto, as madrugadas
Cor de rosa em montanhas cor de rosa.

ôdas cantaram para mim. A ouvi-las,
Purifiquei meu sonho adolescente,
Quando a vida corria doidamente
Como um regato de águas intranquilas.

No coração da mata silenciosa,
Cruzam-se as melancólicas estradas.
E apascentando ovelhas tresmalhadas,
Canta o vento à flor d'água misteriosa

Diante da luz do sol que eu tinha em frente,
Escancarei os braços e as pupilas.
Cigarras que eu amei ! Para possui-las,
Sofri na vida como pouca gente.

Esse canto é de dor ou de alegria ?
É de saudade, é de melancolia,
Porque lhe falta o grito alucinado

E veio o outono. . . Por que veio o outono ?
Prata nos meus cabelos. . . Abandono. . .
Deserta a estrada. . . Quanta folha morta!

Daquela voz que despertava o dia;
Avena de um pastor apaixonado
Que morreu sem saber porque morria.

Mas, no esplendor do derradeiro poente,
Uma nova cigarra, diferente,
Como um raio de sol, bateu-me à porta.
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A ÚLTIMA CIGARRA

A VOZ QUE SE CALOU

r,

unho. A primeira crispação nervosa
Do inverno toca as árvores douradas :
Desenrolam-se, no alto, as madrugadas
Cor de rosa em montanhas cor de rosa.

ôdas cantaram para mim. A ouvi-las,
Purifiquei meu sonho adolescente,
Quando a vida corria doidamente
Como um regato de águas intranquilas.

No coração da mata silenciosa,
Cruzam-se as melancólicas estradas.
E apascentando ovelhas tresmalhadas,
Canta o vento à flor d'água misteriosa.

Diante da luz do sol que eu tinha em frente,
Escancarei os braços e as pupilas.
Cigarras que eu amei ! Para possui-las,
Sofri na vida como pouca gente.

Esse canto é de dor ou de alegria ?
É de saudade, é de melancolia,
Porque lhe falta o grito alucinado

E veio o outono. . . Por que veio o outono ?
Prata nos meus cabelos. . . Abandono. . .
Deserta a estrada. . . Quanta folha morta!

Daquela voz que despertava o dia;
Avena de um pastor apaixonado
Que morreu sem saber porque morria.

Mas, no esplendor do derradeiro poente,
Uma nova cigarra, diferente,
Como uni raio de sol, bateu-me à porta.
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Bateu-me à porta. Era o milagre ! Incerto
O passo, o olhar parado, a voz macia.
Na arca do velho coração deserto
Uma luz de esperança se acendia.
Tomo-lhe as mãos, beijo-lhe a boca fria.
Seu corpo inerte contra o peito aperto.
Tudo estava tão longe e eu mal sentia
Diante do sonho que me estava perto.
Vida ! Bem haja pelo que fizeste !
À graça que te dei foi muito pouca
Para pagar as bênçãos que me deste.
Encho as mãos dessa esmola derradeira :
Amor — primeiro beijo dessa boca,
Amor — última brasa da lareira.
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