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Esfa "Apresentação" me fora encomendada por
Simeão Leal quando Jorge de Lima ainda vivia, embora
acometido de terrível enfermidade e aguardando a morte com a tranqüilidade de um verdadeiro cristão.
Estava tudo em fase de impressão quando ocorreu
o falecimento do poeta. O número de depoimentos e
estudos que a respeito de Jorge foram publicados nestas poucas semanas que se seguiram à sua morte mostra
abundantemente que ele não precisa de "Apresentação". Sob esse nome convencional o que se procura é
oferecer uma pequena antologia de seus versos precedida de uma introdução na qual se estudam alguns aspectos de sua obra.
Presidiu à escolha dos versos um critério de gosto
pessoal e assim é possível, provável até que nem sempre minhas escolhas hajam sido as mais acertadas. Mas
confesso que tanto a introdução como a antologia foram
feitas com entusiasmo e amor. E não podia ser de outro
modo, pois quem conheceu de perto Jorge de Lima não
podia deixar de amá-lo.
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Ele foi, em nosso meio, a encarnação da bondade.
Outros serão ou terão sido maiores do que ele em erudição, cultura ou até importância literária. Ninguém poderá disputar-lhe a primazia em matéria de generosi3

dade d'alma, lhaneza no trato, simplicidade nas atitudes. Tudo em Jorge de Lima estava envolto num halo
de bondade, até a sua tristeza, até as suas fraquezas.
Convivi com ele mais de 20 anos nesta metrópole, em
contado ao mesmo tempo com outras figuras do nosso
mundo literário, científico e político, figuras, algumas
delas, que despertaram e ainda hoje despertam a minha
admiração. Mas ninguém encontrei tão bom quanto
Jorge de Lima, tão constaníe na sua bondade. Sempre
deu mais do que recebeu. Como isso era possível, não
sei. Deve necessariamente haver um equilíbrio nas nossas trocas, uma correlação entre o que se recebe de uns
e o que se gasta com outros. Mas a bondade de Jorgs
de Lima realizou esse milagre quotidiano de ter sempre
o que dar a todos os que dele se acercaram, recebendo
embora tão pouco.
Nunca tive com Jorge de Lima um só conflito, um
só mal-entendido, um momento ssqusr de mal-estar.
Bom, simples e sem orgulho. Era preciso uma ausência total de orgulho para ter começado a pintar
quando ele começou e como ele começou. Desejou entrar para a Academia de Letras. Mais de uma vez foi
derrotado, mas voltava a bater às portas da Academia
sem dar às derrotas mais importância do que elas realmente tinham, mas também sem arrogância e sobretudo
sem ressentimento. Porque um homem tão simples, tão
inteligente, tão bom quanto Jorge queria vestir o fardão
acadêmico, foi coisa que Bernanos nunca entendeu.
Talvez para ser fiel a algum sonho de infância, a algum
desejo de mocidade que nele seria bem mais atuante

que a consciência que a idade madura lhe terá dado,
sem dúvida, sobre o pouco valor das arcádias. José
Lins do Rego que tão bem o conheceu e tanto o amou,
explicava que Jorge queria entrar na Academia com o
mesmo entusiasmo e a mesma simplicidade d'alma de
seus conterrâneos menos letrados que, ao chegar ao
Rio, des&jam entrar no Batalhão Naval.
Um aspecto de Jorge de Lima que não posso esquecer era a graça com que sabia contar histórias, fossem
histórias de gente ou de bicho. Contou-me mil histórias,
algumas que ele lera, outras ouvidas, outras imaginadas. Cada qual a melhor. Sen mundo de seres imaginados era imsnso e só relativamente poucos de entre
eles foram chamados à vida romanesca.
Do bem que ele queria à humanidade, di-lo seu
'Poema do Cristão".
A saudade que ele nos deixa é enorme. Sua presença nos fazia acreditar em Deus porque era possível,
no seu caso, ver como o homem realmente foi feito à
imagem e semelhança de Deus. Um pecador feito à
imagem e semelhança de Deus! De todos os seus pecados, aliás, ele se humilhou em "Invenção de Orfeu",
poema que é o resumo de sua vida e de sua obra. O
talento de Jorge de Lima era grande, era mesmo surpreendente, mas os homens maus também têm talento
algumas vezes, e ninguém dirá que Satanás não seja
talentoso. Não era por causa dos seus talentos variudcs que Jorge de Lima nos fazia acreditar em Deus.
Era pela existência neste pecador de uma qualidade
ausente nos anjos maus: a bondade, o amor. Sem essa

qualidade os seres se tornam opacos e não é mais possível ver neles a marca da sua origem divina.
Jorge agora está no céu. Foi diretamente para lá.
Seu purgatório Deus lhe deu aqui mesmo, na terra, e
foi a doença final, a miséria orgânica, sua angústia infinita, tudo aliás previsto em "Invenção de Orfeu".
Jorge de Lima, que estais no céu, rogai pó/ nós e
pelo Brasil.
JOSÉ FERNANDO CARNFIEO

MA análise da poesia de Jorge de Lima não é
U,
tarefa simples. Segundo Murilo Mendes só a exegese de
Invenção de Orfeu exigirá o trabalho, feito com amor,
ciência e intuição de uma equipe de críticos. Se isso é
verdade do seu último livro, que dizer de uma análise
que visasse o conjunto de sua obra poética ? E de outra
que visasse não apenas o poeta mas o romancista, o crítico, o ensaísta, o tradutor, o pintor, o médico e ainda o
político que chegou a ser deputado em sua terra e vereador e presidente da Câmara Municipal aqui no
Distrito ?
Que homem variado ! Raimundo Magalhães Júnior
escreveu que não se espantaria se algum dia ouvisse
alguém anunciar: ^Meus amigos, agora vamos apresentar
Jorge de Lima como comedor de fogo e engulidor de
espadas". E como tinha tempo para tudo isso! Creio
que foi José Lins do Rego quem certa vez disse que os
dias de Jorge de Lima pareciam ter 48 horas e as horas
120 minutos.
Mas na sua atividade tão vária ]or,ge de Lima foi
acima de tudo um poeta e dizer isso é dizer bastante,
pois estamos a falar nada menos que do romancista de
Calunga, do ensaísta de Proust, do historiador de An-
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chieta, esse livro que toda gente no Brasil devia saber
de cor.
Poeta a um tempo, regional e cósmico, clássico e
modernista, profano e místico, Jorge de Lima foi talvez
o poeta mais versátil do Brasil e suas metamorfoses chegaram até a irritar a alguns críticos. Mas é necessário
reconhecer que em todas as metamorfoses Jorge de Lima
foi sempre grande poeta de verdade.
Limitar-me-ei a estudar alguns aspectos de sua
poesia, três principalmente: sua poesia negra, o problema do hermetismo em muitos dos seus poemas, a presença da Esperança em toda sua obra.
Meu primeiro contacto com Jorge de Lima se fez
através de Negra Fulô. Este poema e os outros que compõem sua "poesia negra" vieram trazer a esse gênero,
em nosso meio, sua nota de autenticidade.
É curioso, mas bem expressivo do entrelaçamento
de raças e de culturas no meio brasileiro que enquanto
o nosso grande e admirável poeta negro Cruz e Souza
jamais fez poesia negra, foram poetas como Castro Alves,
Raul Bopp e Jorge de Lima que sobretudo criaram nossa
"poesia negra". Por isso mesmo ela não tem caráter de
marginalidade nem nota de ressentimento. É, ou um
grito viril de protesto, no caso de Castro Alves, ou uma
poesia folclórica como no caso de Bopp, ou então, no
caso de Jorge de Lima, é a própria poesia da alma africana sem complexos de inferioridade e sem também
aquilo que Artur Ramos chamava o complexo de inferioridade supercompensado.
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Por isso mesmo sempre preferi a poesia negra de
Jorge de Lima àquela de Castro Alves. Embora devoto,
um humilde devoto do baiano que morreu com 24 anos
mas deixou versos danunzianos (danunzianos antes de
D'Annunzio, no dizer de Agripino), como sua boca era
um "pássaro escarlate" e shakespearianos como aquelas
duas linhas referentes à Inglaterra — compreendo que,
a rigor, Castro Alves jamais fez poesia negra.
Disse-o muito bem Roger Bastide no seu livro
Poetas do Brasil: "o que interessa a Castro Alves não é
o africano, é o escravo. Não é tanto uma raça, é o fato
social. O que há de original e quiçá de novidade poética
no âmago de um coração africano, Castro Alves não viu.
Suas negras, por exemplo, no fundo têm a alma de "Midinette" ou lembram as mulheres perdidas tão caras aos
românticos, que têm alma de santas".
Castro Alves não foi apenas um grande poeta, senão uma grande figura humana e política. Em 1863, com
16 anos de idade apenas, começou a sua pregação em
prol da Liberdade, um precursor, portanto, das grandes
figuras que vieram depois. Colocou seu estro a serviço
dos escravos que, no Brasil, acontecia serem pretos. Nesse
sentido social, unicamente, é que esteve identificado
com cs pretos. Sua poética é antinegra. Em seus
poemas acerca da escravidão fala em etrusca pira, em
barretes frígios, em harpas, em Medina e conseqüentemente em bizantina, em Himeto, em Eumênides, em
Lucano, em Corinto, em Fórum, em Haidéia e em Coliseu. Esse o seu mundo poético, de onde ele via o

Brasil e via os negros. Generosamente, bravamente, defendeu os negros, protestando contra o fato de a bandeira do Brasil servir para proteger navios negreiros:
"Meu Deus.' Meu Deus mas que bandeira é esta,
Que impudente na éávea tripudia ?
Silêncio, Musa. . . chora e chora tanto
Que o pavilhão se lave no teu pranto!. . ,
Auriverde pendão de minha terra
Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que a luz do sol encerra
B as promessas divinas da esperança. . .
Ta que, da liberdade após a guerra,
Poste hasteado dos heróis na lança,
Antes te houvessem roto na batalha !. . .
Qus servires a um povo de mortalha.'..."

Combatendo o bom combate e ao lado de versos
geniais, Castro Alves outras vezes fez versos bastante
inferiores, cheios de "Salve! Salve! Salve!" ou "cala
a boca furacão!" em estilo de "meeting", rimando fraguedos com silvedos, livores com estridores, tombadilho
com brilho e baunilha com granadilha.
"E as trancas muíheris da granadilha!. . .
E-os braços fogosos da baunilha.'. . ."

Ou então:
"Tu choras porque um ramo de baunilha
Não pudeste colher.
Ou pela flor gentil da granadilha ?"

E, por sinal, o que é granadilha ?

Enfim, na poesia de Castro Alves há por vezes a
presença lamentável da eloqüência, tal como existiu
aliás na obra de um Vítor Hugo ou de um Guerra
Junqueiro.
Em Jorge de Lima, no também jovem poeta Jorge
de Lima, porque neste tópico só nos serviremos dos
seus poemas anteriores a 1930, nada disso. Poeta moderno, dos grandes, dos genuínos, ele, como Carlos
Drummond de Andrade, "não rimará a palavra sono
com a incorrespondente palavra outono". E fará versos
não sobre a condição social dos negros, mas sobre os
negros, a alma dos negros, as superstições dos negros,
tornando-se então o poeta humano dos negros. Por isso,
porque os pôde arnar assim como eles são, Jorge de
Lima os apresentará como eles são, de cabelo pixaim
e não de cabelos anelados como Castro Alves quando
falava da sua Lúcia.
Jorge de Lima percebe tudo quanto a economia
brasileira ficou a dever ao negro e por isso diz:
"Pai João remou nas
cavou a
fez brotar do chão a
— café,
Pai João cavou mais

canoas,
terra,
esmeralda cias folhas:
cana, algodão.
esmeraldas que Pais Leme."

Mas não é por essa razão econômica ou. social que
Jorge canta o preto. Ele sentiu o preto e através do
preto chegou até aos aspectos sociais do trabalho es— 11
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cravo. Castro Alves olhou a condição social do preto
e mais ou menos se deteve por aí, não foi adiante, não
tocou na alma do preto, não se pôs em contacto com
esse subsolo riquíssimo da poesia e da sensibilidade
africanas.
Jorge sabe que exploravam o africano, sua mulher e sua filha e nos conta tudo isso desse Pai João
negro velho seco "como um pau sem raiz":
"A filha de Pai João tinha um peito de vaca
para os filhos de ioiô mamar.
Quando o peito secou a íilha de Pai João
também secou agarrada num ferro de engomar
A pele de Pai João ficou na ponta dos chicotes.
A força de Pai João ficou no cabo da enxada e da foice.
Pai João foi cavalo
para os filhos de ioiô montar:
Pai João sabia histórias tão bonitas
que davam vontade de chorar.
Pai João vai morrer
Há uma noite lá fora como a pele de Pai João,
Nem uma estrela no céu.
Parece até mandinga de Pai João."
/

Como isso é belo! Como a gente fica querendo
bem a Pai João e a todos os pretos velhos que nos contarem histórias, daqui por diante. A pele de Pai João
ficou na ponta dos chicotes. E Jorge de Lima não esbravejou contra esses chicotes. Não fez "meeting"
contra esse chicote que bateu tantas vezes na pele de
Pai João. Com que cólera, Castro Alves, a cabeleira ao
vento, anatematizaria esse chicote !

Vejamos alguns temas equivalentes tratados pelos
dois grandes poetas, o baiano Castro Alves e o alagoano
Jorge de Lima. Primeiro Castro Alves, com a sua
Manuela:
"Provocante, mas esquiva
Viva
Como um doudo beija-flor. .
Manuela — a moreninha
Tinha
Em cada peito um amor. . .
Manuela, Manuela
Bela
Como tu ninguém luziu. . .
Minha travessa morena.
Pena
Pena tem de quem to viu !. . .
Manuela. . . Eu não perjuro !
Juro
Pela luz dos olhos teus. . .
Morrer por ti, Manuela,
Bela
Se esqueces os sonhos meus.
Vamos pois... ó mofeninha
Minha. . .
Minha esposa ali serás. . .
Ao vale a relva tapisa
Pisa. . .
Serão teus Paços — reais.'
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Por padre uma árvore vasta
Basta .'. . .
Por iéreja o azul do céu. . .
Serão as brancas estrelas
- Velas
Acesas pra o himeneu.
Companheiros ! se inda afora
Chora
Minha viola a gemer,
É porque um dia, . . Escutai-me
Dai-me
Sim ! Dai-me antes que beber ! . .
Ê que um dia. . . mas bebamos
Vamos . . .
No copo aiogue-se a cfor .' . . .
Manuela, Manuela
Bela,
Fez-se amante do senhor ! . . ."

A Negra Fulô também se fez amante do senhor.
E não era apenas moreninha, essa negra Fulô, que chegou, isso já faz muito tempo, no bangüê dum nosso avô
e que forrava a cama da Sinhá, ajudava a Sinhá a tirar
a roupa, a pentear os cabelos, a pôr os meninos para
dormir, e que quando alguma coisa na casa desaparecia, levava uma surra do feitor:
"O Sinhô íoi ver a negra
levar couro do leitor.
A negra tirou e roupa
O Senhor disse: Fulô /
(A vista se escureceu
que nem a negra Fulô)
Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô !
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Ó Fulô? Ó Falo?
Cadê meu lenço de rendas,
Cadê meu cinto, meu broche,
Cadê meu terço de ouro
Que teu Sinhô me mandou ?
Ah ! foi você que roubou.
Ah ! íoi você que roubou.
Essa negra Fulô !
O Sinhô íoi açoitar
sozinho a negra Fulô.
A negra tirou a saia
e tirou o cabeção,
de dentro dele pulou
nuínha a negra Fulô.
Essa negra Fulô J
Essa negra Fulô.1
Ó Fulô? Ó Fulô?
Cadê, cadê teu Sinhô
Que nosso Sinhô me mandou ?
Ah f Foi você que roubou
ioi você, negra Fulô!
Essa negra Fulô!"

Leia-se também "Saudação a Palmares" de Castro
Alves e compare-se isso com a "Serra da Barriga", belo
poema que certamente por descuido não aparece na coletânea de Poemas Negros de Jorge de Lima, organizado pela "Revista Acadêmica". Comenta Roger Bastide, no livro já citado:
"Castro Alves transforma o quilombo dos negros
fugitivos em um navio imóvel; é a seqüência e a con— 15

tinuação do navio negreiro, mas libertado de seus maus
senhores:
"Palmares ! a ti meu grito .'
A ti, barca de granito,
Que no socôbro infinito
Abriste a vela ao trovão. . ."

Mas para Jorge de Lima, a "Serra da Barriga"
". . .bojada, redonda
do jeito de mama, de anca, de ventre de negra"

que ele vê
"balindo, mexendo, gozando Zumbi",

não é mais o navio que traz a África, e sim um ventre
de mulher que concebe, na dor e ao mesmo tempo na
alegria, algo de novo. Castro Alves voltou-se para o
Paraíso Perdido; Palmares é um retorno à vida tribal.
Jorge de Lima olha para o futuro; a Serra da Barriga
é a mulher grávida de afro-brasilianismo".
Nessa rápida série de contrastes entre Castro Alves
e Jorge de Lima poderíamos lembrar o poema "Adormecida" do primeiro e "Madorna de laia" do segundo:
"Uma noite, EU me lembro. . . Ela dormia
Numa rede encostada molemente. . .
Quase aberto o roupão. . . solto o cabelo
E o pé descalço do tapete rente.
'Stava aberta a janela. Um cheiro agreste
Exalavam as silvas da campina. . .
ao longe num pedaço do horizonte,
via-se a noite plácida e divina.
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De um jasmineiro os galhos encurvados,
Indiscretos entravam pela sala,
E do leve oscilando ao tom das auras,
Iam na face trêmulos — beijá-la."

E em mais três estrofes corre o poema, esplêndido
aliás no seu lirismo. A madorna de laia é também numa
rede, mas é diferente, sem cheiro do jasmim. Vem o
cheiro de mel da casa das caldeiras:
"laia está na rede de tucum.
A mucama de laia tange os piuns,
balança a rede,
canta um lundum,
tão bambo, tão molengo, tão dengoso,
que laia tem vontade de dormir.
Com quem ?
Que preguiça, que calor !
laia tira a camisa,
toma alua,
prende o cocô,
limpa o suor,
pula pra rede,
mas que cheiro gostoso tem laia !
Que vontade doida de dormir. . .
Com quem ?
Cheiro de mel da casa das caldeiras!
O sagüim de laia dorme num coco.
laia ferra no sono
pende a cabeça
a&re-se a rede
como uma ingá.
Pára a mucama de cantar,
tange os piuns,
abre a janela,
olha o curral,
- um bruto sossego no curral!
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Muito longe um peitica /az si-dó. . .
si-dó. . . si-dó. . . si-dó. ..
Antes que laia corte a madorna,
a moleca de laia balança a rede,
tange os p/uns,
canta um lundum,
tão bambo,
tão denéoso
que laia sem se acordar,
se coca
se estira
e se abre toda, na rede de tucum.
Sonha com quem ?"

Julgo que o exame desses poemas nos quais Castro
Alves e Jorge de Lima tratam de temas análogos, serve
para mostrar a superioridade da boa poesia moderna
brasileira sobre a poesia que nos antecedeu. Há um progresso, sem dúvida, não no sentido de que Jorge de
Lima seja superior a Castro Alves, mas no sentido de
que a posição na qual Jorge de Lima se colocou para
apreciar por exemplo o preto brasileiro é, no ponto de
vista poético, menos artificial, mais genuína.
Quanto à estatura poética e humana de Castro
Alves, não pretendo, de forma alguma, desconhecê-la.
Mas exatamente num homem desses, de lirismo tão
puro, simples, cristalino, tão liberto de qualquer influência pedante ou gongórica, tão longe do chamado
"estilo da época" (sirva de exemplo a "Canção do Violeiro", e tantos outros de seus poemas), num homem
desses se pode ver como a mania de invocação e da
apóstrofe, a serviço de uma causa política — embora da
18 —

mais nobre das causas — pode levar a linguagem do
poeta a aproximar-se perigosamente do discurso de propaganda, senão do bestialógico.

A poesia regional e ainda a poesia negra de Jorge
de Lima terminaram, por assim dizer, com a mocidade
do autor. Veio depois sua poesia de madureza da qual
o monumento mais expressivo é Túnica Inconsútil.
O poeta saiu do mundo natural em que vivia e ingressou
num mundo preternatural, povoado de seres fantásticos.
Esses seres o mais importante é Mira Celi. Eles apareciam no decorrer de um poema e pegavam a mão do
poeta:
"Alta noite, quando escreve/s um poema qualquer
sem sentirdes que o escreve/s,
olhai vossa mão — que vossa mão não vos pertence mais;
olhai como parece uma asa que viesse de longe.
Olhai a luz que de momento a momento
sai entre os seus dedos recurvos.
Olhai a Grande Mão que sobre ela se abate
e a faz deslizar sobre o papel estreito,
como o clamor silencioso da satedoria,
com a suavidade do Céu
ou com a dureza do Iníerno!
Ss não credes, tocai com a outra mão inativa
as chagas da Mão que escreve."

Estes seres passaram depois a viver, a existir no
mundo de Jorge de Lima e não mais se afastaram de
19

sua vida. Passaram a ser reais e se não partiram sua
personalidade em heterônimos, fizeram-no sofrer muitas
vezes, foram os causadores da tristeza e da angústia dos
seus últimos anos.
Era à noite sobretudo que o poeta os via e sentia:
"Acontece que uma face
alta noite vem juntar-se
à minha lace. Magia:
ela penetra em meus lábios,
em minha fronte, em meus olhos,
e eu não sei se é a minha face
ou se é a face do meu sono
ou da morte. Ou quem diria ?
— se de alguma criatura
composta apenas de face
incorpórea como o sono,
face de Lenora obscura
que penetra em minha sala
e do outro mundo me espia."

Há nessa Túnica Inconsútil alguns poemas admiráveis e que jamais serão esquecidos, entre outros
"A Ave", "O nome da Musa" e a "Morte da Louca".
Cito esses três por uma questão puramente pessoal de
gosto, embora outros tenham até feito maior sucesso e
merecido tradução em várias línguas.
Se Túnica Inconsútil é sua obra de madureza, Invenção de Orfeit é seu livro de despedida. Já aí o poeta,
ainda com a recordação dos mundos em que andou,
aproxima-se do sobrenatural, da vida eterna. Sobretudo
no canto "Missão e Promissão" há diversas formas de
20
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um ser humano que se aproxima do Cristo através da
poesia. E o Cristo invade o poema e o purifica:
"Êle-o-sem-mêdo quer meu próprio medo
Êle-a-poesia quer o meu delírio
Êle-a-verdade quer minhas mentiras."

A presença da Trindade, do Cristo, de Nossa Senhora não estão todavia explicitadas no livro. São presenças intensas mas discretas, fortes mas quase invisíveis .
Invenção de Orfeu é sem dúvida um livro bastante obscuro. Se dele se pode retirar por vezes uma
poesia lógica, tão clara quanto a de Racine, o poema
outras vezes adquire involuntariamente uma forma
hermética, o que nos leva a uma indagação de natureza mais geral sobre a linguagem poética e de modo
particular sobre o problema da obscuridade em poesia.
Não se trata evidentemente, no caso de Jorge de
Lima, de obscuridade procurada, desejada, tal como se
usa para disfarçar, tornar aceitáveis velhos temas poéticos de conhecimento geral. Não se podendo ser original quanto à mensagem procura-se quanto ao estilo.
Representa esse linguajar abstruso, elaboradamente
obscuro de certa poesia uma forma moderna de parnasianismo, se considerarmos que o defeito capital do
parnasianismo consistia numa desproporção entre matéria e forma, dando-se a essas expressões, caso me
seja permitido o seu uso nesse domínio da arte, valor
apenas análogo ao que possuem na filosofia tradicional.
Parecerá talvez estranhável que se fale em desproporção a propósito dos poetas parnasianos, quando se
— 21

medita no extremo apuro, no polimento de forma que
caracterizou aquele movimento surgido como reação
contra os exageros e os desmandos do romantismo. Mas
era exatamente nessa confiança excessiva na excelência
do estilo que residia a desproporção referida. No fundo,
esse formalismo literário era um artifício, uma defesa,
uma fuga e também uma forma de pedantismo, hoje
superada, na qual todavia as palavras conservavam seu
sentido. Fugindo ao desagradável mundo do século XIX
alguns poetas se refugiaram num monte simbólico, habitado por musas; agora, no século XX, outros se refugiam numa mata meio agreste, confiando mais na astúcia das camuflagens e nas guerrilhas de despistamento
do que na proteção das velhas armaduras clássicas.
Mas Jorge de Lima nunca teve tempo a perder com
essa mistificação vocabular comum quer nos parnasianos
quer nalguns modernos.
Ele sentia, aliás, muito vivamente, que a manipulação do poema faz perder muita poesia. E quer o Livro
de Sonetos quer Invenção de Oríeu foram escritos ao
correr da pena, de um jato, por incrível que pareça.
Há no livro versos de vários autores, versos de Camões,, de Dante, de Murilo Mendes e essa autoria nem
sempre é devidamente assinalada. Há por exemplo à
página 390 três versos de Barbieri, aliás banalíssimos e
que Jorge de Lima só depois, relendo o livro, assinalou.
São versos que aparentemente não têm poesia, encerram somente ruído e que numa próxima edição deverão sair entre aspas conforme desejo expresso de
Jorge de Lima. Recordo-me da sua confissão: "Ri22 —

mado ou não rimado, tudo saiu espontaneamente de
dentro de mim, embora o que estivesse dentro de mim
nem sempre me pertencesse."
No caso vertente pois, o que há de plágio no livro
demonstra a espontaneidade, a sinceridade desse poema,
que saiu como uma lava da alma do poeta.
Deixemos também de lado a obscuridade que traduz simples imaturidade de forma, incapacidade de traduzir bem o assunto, o conteúdo. Esse, muito menos,
é o caso de Jorge de Lima.
Mas há a obscuridade que deriva da tentativa de
exprimir coisas que estão no limite da nossa percepção,
da tentativa de dizer o indizível. A obscuridade aqui
é inerente ao mistério. Mesmo o artista mais bem aparelhado sente que a matéria excede a forma, que o objeto excede o vocabulário, que a mensagem como que
ultrapassa sua vivência profunda. No seu esforço de
captar uma realidade cujo centro escapa a todos os instrumentos disponíveis, o artista às vezes passa a usá-los
em vão, numa insistência, que é um exorcismo, de quem
procura trazer à aurora da poesia um horizonte apenas
entrevisto, por um instante, na noite transluminosa.
Nesse uso insistente da linguagem poética à procura de sua matéria corre-se o risco de cair no nefelibatismo, num simples palavreado sem sentido. Em
vez de pernosticismo há logorréia. Porque a palavra,
como os outros instrumentos da arte, nunca valeu por
si só. Um encontro de palavras como um encontro de
cores e de sons, só tem valor quando determina um
encontro de idéias e de sentimentos. E de novo se faz
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sentir, em toda sua força, a exigência de um equilíbrio
entre matéria e forma.
A obscuridade que se nota na poesia de Jorge de
Lima resulta sem dúvida de sua tentativa de alcançar
terras não ocupadas, de encontrar a ilha que ninguém
achou, de "reivindicar um mar para essa ilha que possui
"cabos-não" a ser dobrados". A bordo de sua ébria embarcação, de seu veleiro sem velas, o poeta sabe contudo
que
"Mesmo nesse fim de mar
qualquer ilha se encontrava
mesmo sem mar e sem íim
mesmo sem terra e sem mim.
Mesmo sem naus e sem rumos,
mesmo sem vagas e areias,
há sempre um copo de mar
para um homem navegar."

Os defeitos de sua poesia são os defeitos próprios
de quem chegou "nesse fim de mar" e se Jorge jamais
cai no pernosticismo, tende algumas vezes a cair nas associações de palavras puramente fonéticas, na logorréia,
traindo através desse cacoete, que reponta de raro em
raro, a direção dos seus esforços.
Mas o que ele procura é:
"Não a vaga palavra, corrutela
vã, corrompida folha degradada,
de raiz deformada, abaixo dela,
e de vermes, além, sobre a ramada;
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mas a que
pela fúria
cujo pólen
— ilor de

é a própria flor arrebatada
dos ventos: mas aquela
procura a chama iríada,
fogo a queimar-se como vela :

mas aquela dos sopros afligida,
mas ardente, mas larva, mas inferno,
mas céu, mas sempre extremos. Esta sim,
esta é que é a flor das flores mais ardida,
esta veio do início para o eterno,
para a árvore da vida que há em mim."

Quando, recuando um pouco em sua pesquisa, Jorge
de Lima pisa terra mais firme ou navega águas mais
conhecidas, quando de um primitivo da nova poesia volta
a ser um clássico da velha poesia, produz então poemas
admiráveis que poderiam servir como exemplos de adequação entre matéria e forma. Veja-se por exemplo o
soneto XXVI de Invenção de Oríeu, que aparece na presente antologia.
Ou então esse outro, inspirado pela recordação de
um efebo de beleza indeterminada, e que veio a morrer
afogado:
"Vinha boiando o corpo adolescente
belo pastor e sonho perturt&do.
Deus abaixou-lhe os cílios alongados
para que ele dormindo flutuasse.
Ressuscita-o Senhor, essa medusa
de sangue juvenil em rosto impúbere,
desterrado da vida, flor perdida,
irmão gêmeo de Apoio trimagista.
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Seca-lhe a espuma que lhe inunda o peito
e as convulsões mortais que o imolaram
às sodomas ardidas em seu leito.
Anjo adoecido, alheio dançarino
que dançsste em Gomorras incendiadas,
estás cansado; deita-te, menino!"

Já que assinalei esses dois sonetos quero também
recordar aquele da página 177. Não tentarei analisá-lo,
transcrevo sem discuti-lo, como um presente a mim
mesmo, pois ele constitui, tanto quanto eu possa julgar
e sentir, uma das coisas mais belas, mais estranhas e
misteriosas que jamais li:
"A tristeza era tanta, tanta a mágua
que seu anjo da guarda resolvera
lutar com ele, lutar para lutar,
que o interesse da vida perecera.
Ave e serpente, círculo e pirâmide,
03 olhos em fuzil e os doces olhos,
os laços, os vôots livres e as escamas.

Que doida simetria nesses ódios!
Que forças transcendentes aros e ângulos
alguém quis que lutassem nesse dia.'
Ave e serpente, círculo e pirâmide:
Que divina constante simetria
nessa luta soturna, nessa liça
e-m que Deus reconstrói o eterno cisne!"

Vê-se por essas amostras a maturidade de sua forma,
a excelência de linguagem desse poeta que é a um tempo
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um clássico e um primitivo. Aliás Jorge de Lima cria,
nesses dois livros, novos tipos de soneto, seja o soneto
inconsútil, do qual se encontram bons exemplos à página 92 de Invenção de Orfeu e à página 609 de Obra
Poética, seja o soneto que João Gaspar Simões denomina
jorgeano, tais os das páginas 26 e 179 de Invenção de
Orfeu ou o da página 583 de Obra Poética.
Os três sonetos acima transcritos, os dois primeiros
pelo menos, constituem sem dúvida exemplos de claridade. Voltando porém à questão da obscuridade e procurando compreendê-la melhor, direi que cumpre distinguir a poesia dos estados conscientes e a poesia dos
estados de sonho.
Na poesia dos estados conscientes, para que haja
adequação entre matéria e forma, mensagem e estilo,
exigs-se que esse último seja compreensível e através da
razão fale às nossas emoções.
Mas há a poesia dos estados crepusculares que possui símbolos e leis próprias e usa necessariamente uma
linguagem de qualidade diferente.
Entretanto, quer a linguagem do homem acordado
quer a do homem que sonha, têm valor universal. Em
todas as latitudes os outros homens compreendem a linguagem diurna e sentem a linguagem obscura da noite.
O que é falso é o emprego da linguagem noturna para exprimir os pensamentos e os desejos do homem acordado.
Isso cria uma falsa obscuridade. Por isso certos versos
obscuros, que pretendem transmitir pesadelos, mas que
foram pacientemente fabricados ao meio-dia, não convencem .
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Temos em Jorge de Lima um bom exemplo, creio
mesmo que o nosso melhor exemplo de autêntica poesia
noturna, na qual o autor apenas se limitou, humildemente, a escrever aquilo que sua memória ainda guardava dos sonhos de véspera, coibindo-se de qualquer colaboração posterior. A forma metrificada e rimada na
qual as imagens guardadas pela memória estão colocadas, não custou esforço ao poeta e por isso não representa uma elaboração maior dos restos noturnos do
que se tivessem sido colocadas em prosa.
A esse respeito é curioso relatar que os 77 sonetos
que formam o livro Sonetos e que figuram na Obra Poética e mais 25 outros não publicados, ao todo mais de 100,
foram escritos em estado de hipnagose, no espaço de 10
dias apenas, Jorge de Lima levantando-se às vezes de
madrugada e compondo de uma vez dois a três sonetos.
Não sei se seria do gosto do poeta a narrativa das circunstâncias que cercaram a produção desses sonetos. Limitar-me-ei a referir que foram escritos em momento
de grande angústia quando seu autor começou a sonhar
acordado e a ver, diante de si, entre outras coisas, o
galo da igreja do Rosário em Maceió, um galo de orientação dos ventos, que Jorge de Lima achava belíssimo e
que muito ocupou sua imaginação de criança. Tinha 7
anos e, segundo me disse, ia dormir com aquele galo na
memória. De dedo em riste um vereador petebista
ameaçava seu adversário udenista: "Sr. Presidente, todos
nesta casa são testemunhas. . .". Mas o presidente da
Câmara, involuntariamente alheio àquela algazarra, via
apenas, diante de si, girando, o galo da igreja do Rosário.
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E Celidònia. E Elisa. Também a draga da praia de Pajussara.
Na praia de Pajussara defronte de sua casa, havia
uma draga, que lhe parecia fantástica e em redor da qual
os meninos brincavam. Um dia Elisa, mais afoita, entrou
na draga e não pôde sair senão depois de muitas horas.
Jorge tinha 8 anos e sentiu o pavor da cena.
Celidònia era uma pretinha muito bonita que morreu afogada no rio Mandaú e que Jorge nunca esqueceu.
Foi a primeira tristeza forte de sua vida.
No momento de angústia a que me referi, há 4 anos
atrás, Celidònia, Elisa, a draga, o galo da igreja e muitas
coisas mais começaram a aparecer em frente de Jorge
de Lima e ele teve medo. Era sua infância que vinha em
seu socorro, mas no primeiro momento, ele não compreendeu. Sonhando acordado, angustiado, amedrontado
mesmo, fez os sonetos e ao cabo de 10 dias a crise havia
passado. Sua infância se interpusera entrs ele e o presente e a angústia se desvanecera.
Não tenho todavia o direito de contar mais do que
aí está, o que aliás estou fazendo por conta própria. Mas
basta o que foi dito para deixar assinalado o caráter onírico dos seus Sonetos, nos quais os mesmos temas se repetem e o mesmo sonho é sonhado duas ou três vezes,
com pequenas variações. Muitas imagens desses sonhos
são de novo relembradas em Invenção de Orfev.
Aquelas moças bonitas, de cabelos longos, que o menino Jorge pensava que iam ser raptadas, aparecem debruçadas nas janelas em muitos versos, quer em Sonetos
(ver Obra Poética, páginas 590 e 596) quer em Inven— 29

cão de Orfeu (páginas 34 e 344). O poeta sabe que
elas o acompanharão até o fim, ele as verá ainda no dia
do Juízo Final, mas, ao afirmar isso, nada pretende
acrescentar às profecias, nada, pois conhece e teme a
advertência do Apocalipse.
O cavalo todo feito em chamas, recoberto de brasss
e de espinhos, aparece outras tantas vezes (Invenção de
Oríeu, páginas 156 e 157, Obra Poética, página 614).
tantas vezes pelo menos quanto o galo.
Este galo que havia na igreja do Rosário, aquela
draga encalhada na praia de Pajussara, os cavalos rodando em torno de sua vida parada, as meninas ainda
debruçadas nas janelas, a tristeza pela morte de Celidônia, estas e outras reminiscências constituem a armadura poderosa que defende o poeta nesse mundo de
adultos, nesse mundo que só é possível habitar porque
nele ainda vivem os ecos de sua infância. E basta a
Jorge de Lima querer escutá-los, registrá-los de novo,
uma, inúmeras vezes, para reencontrar a paz, a graça, o
minuto de eternidade no tempo.
Com essa certeza de encontrar a paz, Jorge de Lima
lançava-se em suas aventuras poéticas. Sempre encontrava a paz mesmo quando não encontrava a ilha.
Em seu inconsciente sua infância estava costurada
à infância do Brasil, à aventura portuguesa nos mares do
sul. Certamente a história do Brasil, tal como era contada pelos homens da geração de Capistrano, encantou
a infância de Jorge. Inseridas na raiz mesmo de sua sensibilidade estavam as imagens do descobrimento, da conquista, da evangelização.
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E Jorge de Lima se sentia português, no fundo, na
essência, "Barão ébrio, mas barão". No início ele não
tinha talvez essa consciência, mas sua lírica e sua religiosidade já estavam impregnadas de uma ternura tipicamente lusitana. Por exemplo, sua maneira carinhosa
de conversar com o Menino Jesus (ver adiante, nesta
antologia, o "Poema de Natal") é bem brasileira, mas
é, igualmente, bem portuguesa. E bem antiespanhola.
O Cristo espanhol, sempre em seu papel trágico,
não permitiria tais intimidades aos seus poetas.
O pecado não conseguiu destruir a infância, a pátria, a fé em Deus. Sua fé era penhor de salvação,
embora Satanás, como seria de esperar, não estivesse
indiferente:
"Ouço o meu nome. Volto-me. Chamaram-me.
A cara viperina é tão visível
que lhe íalo da porta devagar:
Lúcido ser, agudo ser terrível
e sempre antecedente Sagitário,
por que vens visitar o meu poema ?
De que círculo de horror ou de que treva
trazes a inquietação ao meu silêncio ?
A que eu amo não mora nesses dramas,
e em meio às potestades preexistiu;
nada podes dizer-me de seus hortos;
que pretendes demônio, serpe ou nada?
Ouço o meu nome. Volto-me. Chamaram-me,
ou me chamei ou o tempo me chamou ?
ou abriram a poria devagar?
Visitante noturno onde te ocultas,
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em que obscura vertente te assinalas?
Ó dorme antigo ser permanecido,
lúcido ser, agudo ser terrível,
ó sempre antecedente Sagitário.
Regresso ao meu zodíaco de espelhos
contemplo a noite vasta e simultânea
à solidão me entrego, sacra névoa,
respiro os horizontes superados,
sossego a ventania despertada,
e eis que escuto o meu nome; certo é o nome
de alguém perdido em mim, algum lamento,
algum adeus que de outro lado vem.
Loucura efêmera antes não v/esses
reintegrar-me no senso verdadeiro.
Quero voltar a ti, a calma branca
sem apelos a mim, de mim, de quem ?
Amo-vos virgens campos da poesia
com os tules das mensagens pressentida.
Reacendo esta Lâmpada. E Esta. E Esta.
Sabeis quais são as Três. Laudamus te."

Esta posição religiosa de Jorge de Lima assinala
sua profunda diferença com outro grande poeta da língua
portuguesa. Creio até que encontraremos aqui um exemplo muito sugestivo das diferenças conseqüentes à posição religiosa em dois poetas que, de outra maneira,
muito se pareciam.
A formação filosófica não altera a trajetória dos
homens medíocres. Parece que, quaisquer que sejam as
crenças dos homens medíocres, farão ao cabo as mesmas
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coisas. Mas não é impunemente que o artista adere a
tal ou qual filosofia.
Assim temos que enquanto em Jorge de Lima a
poesia é, do ponto de vista do afeto, um termo e não uma
procura, ou, se dissermos em outras palavras, uma procura na qual já existe plenitude, uma procura na qual
o poeta já encontra sua recompensa, em Fernando Pessoa a poesia, toda ela é uma ascese, uma "noite escura",
mas uma noite além da qual nada espera encontrar,
além da qual ele nada pode vislumbrar. Uma procura
sem a virtude teologal da Esperança. Por isso mesmo
"no seu céu interior nunca houve uma única estrela".
Fernando Pessoa procurou sentir o absoluto nas
coisas transitórias, pois essa sede estava nele presente
e queimou sua alma e partiu sua personalidade em diferentes heterônimos. Mas por um segredo que escapa
ao nosso conhecimento nunca recebeu indicação alguma
do lugar onde poderia finalmente saciar a ardente sede.
O resultado dessa procura vã foi o cansaço:
"O que há em mim é sobretudo cansaço
Não disto nem daquilo,
Nem sequer de tudo ou de nada:
Cansaço assim mesmo, ele mesmo
cansaço.
Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível
Há sem dúvida quem não queira nada
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:
Porque eit amo infinitamente o finito,
Porque eu desejo impossivelmente o possível.
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E o resultado ?
Para eles a vida vivida ou sonhada,
Para eles o sonho sonhado ou vivido,
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto. . .
Para mim só um grande, um profundo
E, a/i com que felicidade infecundo cansaço
Um supremíssimo cansaço,
íssimo, íssimo, íssimo,
cansaço."

Um homem tão lúcido e um poeta tão grande —
desprovido de Fé — teria que em face da vida dilacerar-se. E foi o que aconteceu. Ele era grande demais
para contentar-se com sucedâneos. Lúcido demais para
encontrar na descrença um motivo de júbilo, à semelhança, para citar um exemplo qualquer, do brilhante
autor de Lê Neveu de Rameau ou de algumas outras
figuras que o século dezoito particularmente nos oferece.
Foi um personagem múltiplo, o que sem dúvida indica
riqueza mas representa um empobrecimento. Os heterônimos, no caso de Fernando Pessoa, não valem como
pilhéria literária ou como indicação do poder e da versatilidade de sua inteligência, mas significam uma tragédia espiritual. Essa tragédia Fernando Pessoa, Alberto
Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos a enunciam
numa linguagem limpa de atavios. O estilo deles é
sempre claro, transparente. Transparência de palavras
como talvez conviesse melhor à indagação filosófica.
Como já o notou Raissa Maritain, as palavras para
o poeta têm cor, têm certo brilho, daí resultando que
não podem ser substituídas impunemente por sinônimcs
e daí também a dificuldade que existe nas traduções.
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Na filosofia a palavra é transparente à significação do
objeto. Não há obscuridade alguma no estilo dos filósofos. Bastam as dificuldades próprias da indagação metafísica. Por isso, quem, a essa obscuridade acrescenía
à do seu próprio estilo, não pode ser considerado um
filósofo e deve ser eliminado sem piedade.
A poesia de Fernando Pessoa era também uma
procura filosófica desesperada e daí a deflação, o desnudamento. E sobretudo porque é um agnóstico, seu idioma
poético é conceituai. Recordo-me de Caeiro insistindo
em que
. . . "o único sentido oculto das coisas é elas
não terem sentido oculto nenhum."

Ou então:
"As coisas não têm significscSo; têm
existência."

Ria-se muito dos poetas místicos:
"Os poetas místicos são filósofos doentes,
e os filósofos são homens doidos."

Sua poesia adquire freqüentemente aspectos críticos, outras vezes de revolta. Tenho em mente aquele
magnífico poema de Álvaro de Campos dizendo que não
quer nada e que não lhe venham com conclusões. Ou
então aquele outro, quando ele nos conta como deu generosamente todo o dinheiro que havia na algibeira onde
ele guardava pouco dinheiro.
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Senão a alegria, pelo menos uma certa tranqüilidade na descrença, bem que o poeta a desejou:
"Não acredito em Deus porque nunca o vi.
Se ele quisesse que eu acreditasse nele,
Sem dúvida que viria /a/ar comigo
E entraria pela minha porta dentro
Dizendo-me, Aqui estou !
"Pensar em Deus é desobedecer a Dsus,
Porque Deus quis que o não conhecêssemos,
Por isso se nos não mostrou. . .
"Sejamos simples e calmos
Como os regatos e as árvores,
E Deus amar-nos-á fazendo de nós
Belos como as árvores e os regatos
E dar-nos-á verdor na sua primavera
E um rio onde ir ter quando acabemos!. . ."

Mas nesse mesmo poema, apenas linhas adiante,
Alberto Caeiro irrompe em insultos ao Espírito Santo e
à Nossa Senhora que, do ponto de vista de sua gravidade
teológica, de muito ultrapassam os insultos de um Carducci, de um Leconte de Lisle, de um Louis Ménard ou,
para citar um exemplo português, de um Guerra Junqueiro, ao Cristianismo, à Igreja Católica e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Insultos, a gente bem o percebe, que
não são proferidos "Pour épater" ou pelo desejo de polemizar mas que têm o valor espiritual de uma blasfêmia autêntica.
Nos grandes momentos de Fernando Pessoa há
contudo a aceitação, literária embora, do mistério. Assitti.
diante da aventura e da glória lusitana o poeta recupe36 —

rava sua unidade, voltava a usar seu nome de batismo,
tornava-se mais humilde em face do universo. Então ele
compreendia que "as nações todas são mistérios" e que
''todo começo é involuntário; Deus é o agente" e compreendia ainda como nasce a obra:
"Deus quere, o homem sonha, a obra nasce".
E houve um minuto, um instante em sua vida em
que Fernando Pessoa sentiu não apenas o vazio das
coisas possíveis que ele amava impossivelmente mas
qualquer coisa mais:
"Quando é que passará esta noite inteira, o universo,
E eu, a minha alma, terei o meu dia?
Quando é que despertarei de estar acordado?
Não sei. O sol brilha alto,
Impossível de fitar.
As estrelas pestanejam frio,
Impossíveis de contar.
O coração pulsa alheio,
Impossível de escutar.
Quando é que passará este drama sem teatro,
Ou este teatro sem drama,
E recolherei à casa ?
Onde ? Como ? Quando ?
Gato que me fitas com olhos de vida, que tens lá no fundop
& esse! Ê esse!
Esse mandará como Josué parar o sol e eu acordarei;
E então será dia.
Sorri, dormindo, minha alma!
Sorri, minha alma, será dia!"

A poesia de Jorge de Lima nunca é polêmica. Sequer social. Sua poesia é um transbordamento. O próprio
autor não sabia realmente, algumas vezes, o que queria
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dizer. Ressonâncias de palavras, de imagens, de formas,
ele humildemente as deixava passar, fluir, delir. Não
dominava a poesia como Fernando Pessoa. Contentava-se Jorge freqüentemente com frases que não tinham
sentido lógico, mas apenas qualidade musical ou força
de mistério. Na sua simplicidade, isso lhe bastava.
Também nunca Jorge de Lima fez poesia religiosa,
é preciso que se assinale. A fé é subjacente, a esperança
é imanente no seu poema, mas nem os motivos religiosos
nem os sociais constituem o objeto formal de sua poesia.
Podem quando muito constituir, aqui e acolá, pretextos,
motivos para a poesia.
Tudo aliás serve de motivo para sua poesia. Seu
apetite poético era universal e quando um cacto se mostrava muito duro, o poeta, mesmo assim, o cobria de
ternura:

Mas se Jorge não foi um polemista, nem um filósofo, nem pretendeu nos oferecer mais do que poesia,
poesia diurna e noturna, ora em sonetos de perfeição clássica ora em poemas de sabor nascente, seus dois últimos
livros nos levam a estudar certos problemas, quais entre
outros, o da obscuridade na poesia e o da significação
da posição filosófica e religiosa do seu autor. Os críticos
encontrarão realmente material para exame nesse livro
inesperado e generoso que é Invenção de Orfeu, o qual
vem tornar definitivamente inaceitável entre' nós essa
poesia, como dizia Bernanos, "aux petits cubes, aux petits
poèmes ironiques, aux petits bonbons lyriques".
/. F. C.

"Mandacarus, mandacarus,
que técnica vos fez tão torres
nesse verde marfim de caule
que não dá lenho para quem
deseje um poema, um navio
manso, mas encarnais ossuários
com tutanos de seiva oculta
manancialmente para bois."

No seu livro Jorge canta também o reino mineral
e indaga:
"Quem te tez assim soturno
quieto reino mineral,
escondido chão noturno ?
Que bico rói o teu mal ?
Quem antes dos sete dias
Te argamassou em seu gral ?"
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ANTOLOGIA

BONECA

DE

PANO

Boneca de pano dos olhos de conta,
vestido de chita,
cabelo de fita,
cheínha de lã.

De dia, de noite, os olhos abertos,
olhando os bonecos que sabem marchar,
calungas de mola que sabem pular.
Boneca de pano que cai :
não se quebra, que custa um tostão.
Boneca de pano das meninas infelizes que
são guias de aleijados, que apanham pontas
de cigarro, que mendigam nas esquinas, coitadas !
Boneca de pano de rosto parado como essas meninas.
Boneca sujinha, cheínha de lã. —
Os olhos de conta caíram. Ceguinha
rolou na sargeta. O homem do lixo a levou,
coberta de lama, nuínha,
como quis Nosso Senhor.
(Dos "Poemas")
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PAI JOÃO
Pai João secou como um pau sem raiz. —
Pai João vai morrer.
Pai João remou nas canoas. —
Cavou a terra.
Fez brotar do chão a esmeralda
Das folhas — café, cana, algodão.
Pai João cavou mais esmeraldas
Que Pais Leme.
A filha de Pai João tinha um peito de
Turina para os filhos de ioiô mamar:
Quando o peito secou a filha de Pai João
Também secou agarrada num
Ferro de engomar.
A pele de Pai João ficou na ponta
Dos chicotes.
A força de Pai João ficou no cabo
Da enxada e da foice.
A mulher de Pai João o branco
A roubou para fazer mucamas.
O sangue de Pai João se sumiu no sangue born
Como um torrão de açúcar bruto.
(Dos "Poemas")

ESSA

NEGRA

FULÔ

Ora, se deu que chegou
(isso já faz muito tempo)
no bangüê dum meu avô
uma negra bonitinha
chamada negra Fulô.
Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!
Ó Fulô! Ó Fulô!
(Era a fala da Sinhá)
— Vai forrar a minha cama
pentear os meus cabelos
vem ajudar a tirar
a minha roupa, Fulô!
Essa negra Fulô !
Essa negrinha Fulô!
ficou logo pra mucama
para vigiar a Sinhá
pra engomar pró Sinhô !

Essa negra Fulô !
Essa negra Fulô J

"Minha mãe me penteou
minha madrasta me enterrou
pelos figos da figueira
que o Sabiá beliscou."

Ó Fulô! Ó Fulô!
(Era a fala da Sinhá)
vem me ajudar, ó Fulô,
vem abanar o mau corpo
que eu estou suada, Fulô!
vem cocar minha coceira,
vem me catar caíuné,
vem balançar minha rede,
vem me contar uma história,
que eu estou com sono, Fulô!

Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!
Fulô? Ó Fulô?
(Era a fala da Sinhá
chamando a negra Fulô).
Cadê meu frasco de cheiro
que teu Sinhô me mandou?

Essa negra Fulô !
Ah! Foi você que roubou!
Ah ! Foi você que roubou !

"Era um dia uma princesa
que vivia num castelo
que possuía um vestido
com os peixinhos do mar.
Entrou na perna dum pato
saiu na perna dum pinto
o Rei-Sinhô me mandou
que vos contasse mais cinco."

O Sinhô foi ver a negra
levar couro do feitor.
A negra tirou a roupa.
O Sinhô disse: Fulô!
(A vista se escureceu
que nem a negra Fulô)

Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!

Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!

Ó Fulô ? Ó Fulô ?
Vai botar para dormir
esses meninos, Fulô !

Ó Fulô ? Ó Fulô ?
Cadê meu lenço de rendas,
'>
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cadê irtsu cinto, meu broche,
cadê meu terço de ouro
que teu Sinhô me mandou ?
Ah! foi você que roubou,
Ah! íoi você que roubou.
Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô !
O Sinhô íoi açoitar
sozinho a negra Fulô.
A negra tirou a saia
e tirou o cabeção.
De dentro dele pulou
nuinha a magra Fulô.
Essa negra Fulô.'
Essa negra Fulô!
Ó Fulô ? Ó Fulô ?
Cadê, cadê teu Sinhô !
que nosso Senhor me mandou ?
Ah! Foi você que roubou,
foi você, negra Fulô?
Essa negra Fulô!

(Dos "Novos Poemas")
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INVERNO
Zeia, chegou o inverno!
Formigas de asas e tanajuras!
Chegou o inverno !
Lama e mais lama,
chuva e mais chuva, Zela l
Vai nascer tudo, Zela l
Vai haver verde,
verde do bom,
verde nos galhos,
verde na terra,
verde em ti, Zeia,
que eu quero bem!
Formigas de asas e tanajuras!
O rio cheio,
barrigas cheias,
mulheres cheias, Zeia !
Águas nas locas,
pitus gostosos,
carás, cabojes,
e chuva e mais chuva l
Vai nascer tudo:
milho, feijão,
até da novo
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f eu coração, Zela!
Formigas de asas e tanajuras!
Chegou o inverno!
Chuva e mais chuva!
Vai casar tudo,
moça e viúva!
Chegou o inverno!
Covas bem fundas
pra enterrar cana;
cana caiana e flor de Cuba!
Terra tão mole
que as enxadas
nela se afundam
com olho e tudo!
Leite e mais leite
pra requeijões !
Cargas de imbui
Em junho o milho,
milho e canjica
pra São João!
E tudo isto, Zefa. . .
E mais gostoso
que isso tudo:
noites de frio,
lá fora o escuro,
lá fora a chuva,
trovão, corisco,
terras caídas,
corgos gemendo
os cahorés gemendo,
os caborés piando, Zefa!
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Os cururus cantando, Zefa!
Dentro da nossa
casa de palha:
carne de sol
chia nas brazas,
farinha d'água,
café, cigarro,
cachaça, Zefa. . .
. . . rede gemendo . . .
Tempo gostoso!
Vai nascer tudo !
Lá fora chuva,
chuva e mais chuva,
trovão, corisco,
terras caídas
e vento e chuva,
chuva e mais chuva!
Mas tudo isso, Zefa,
vamos dizer,
só com os poderes
de Jesus Cristo !

(Dos "Novos Poemas")
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Cheiro de mel da casa das c&Ideiras!
O sagüim de Iaiá dorme num coco.

MADORNA

DE

IAIÁ

laia está na rede de tucum.
A mucatna de laia tange os piuns,
balança a rede,
canta um lunditm
tão bambo, tão molengo, tão dengoso,
que iaiá tem vontade de dormir.
Com quem ?
Ram-rem.
Que preguiça, que calor!
Iaiá tira a camisa,
toma alua,
prende o cocô,
limpa o suor,
pula pra rede.
Mas que cheiro gostoso tem Iaiá!
Que vontade doida de dormir, . .
Com quem ?
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Zs:á /erra no sono,
prende a cabeça,
abre-se a rede,
como uma ingá.

Pára & mucama de cantar,
tan£e os piunf,
csla o ram-rem,
abre a janela,
olhií o curral:
- um bruto sossego no curral!

Muito icn£e uma peitica faz si-dó.
si-üó. . . si-dó. . . si-dó. .

Antes que leis corte a msdorna,
a meleca de Iaiá
balança a rede
tange os piuns,
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canta um lundum
tão bambo,
tão molengo,
tão dengoso,
que laia sem se acordar,
se coca,
se estira
& se abre toda na rede de tucum.
Sonha com quem ?
(Dos "Novos Poemas")

JOAQUINA MALUCA
Joaquina Maluca, você ficou lesa
não sei porque foi!
Você tem um resto de graça menina,
na boca, nos peitos,
onde sei onde é. . .
Joaquina Maluca, você ficou lesa,
não é ?
Talvez pra não ver
o que o mundo lhe faz.
Você ficou lesa, não foi ?
Talvez pra não ver o que o mundo lhe fez.
Joaquina Maluca, você foi bonita, não foi?
Você tem um resto de graça menina
não sei onde é . . .
Tão
nem
Tão
nem

suja de vício,
sabe o que foi.
lesa, tão pura, tão limpa de culpa,
sabe o que é!
(Dos "Novos Poemas")
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POEMA DE DUAS MÃOZINHAS
E aquelas mãozinhas,
tão leves,
tão brancas,
riscavam as paredes,
quebravam os bonecos,
armavam castelos de areia
na prata,
viviam as duas
qual João mais Maria.

Ã boca da noite
o Cata-piolhos
rezava baixinho :
"Pelo sinal
da Santa-Cruz
livre-nos Deus
Nosso-Serthor".

E aquelas mãozinhas
dormiam unidinhas
qual João mais Maria.
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"Dedo-mindinho,
Sêo vizinho,
o Pai-de-todos,
Sêo-íura-bolos,
Cata-piolhos,
quede o toicinho ?
— o gato comeu."

Nas noites de lua
cheinhas de estrelas,
Sêo Fura-bolos
contava as estrelas. . .
O Pai-de-todos
cuidava dos outros:
nasciam berrugas
no Cata-piolhos.

E aquelas mãozinhas
viviam sujinhas
qual João mais Maria. . .

Um dia (que dia !)
o Dedo-mindinho
feriu-se num espinho. . .
E à boca da noite
o Cata-piolhos deixou de rezai;
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e João mais Maria, juntinhos,
ligados,
pararam em cruz
cobertos de fitas
que nem dois bonecos
sem molas, quebrados. . .
MEUS OLHOS
Quem compra um boneco da loja de Deus ?

(Dos "Novos Poemas")

Nossa Senhora, minha madrinha,
tu vês as coisas verdes, não é ?
Meus olhos pretos, coitados deles!
Teus olhos verdes, felizes deles,
minha madrinha, Nossa Senhora da Conceição!
Nossa Senhora, dá-me teus olhos
para eu ver com eles meus pobres olhos.
Coitados deles, minha madrinha,
só vêem as coisas como elas são.
Nossa Senhora, minha madrinha,
pinta meus olhos, que eu quero ver
verdes os dias que inda virão.
Nossa Senhora, minha madrinha,
tu vês as coisas verdes, não é?
Teus olhos verdes, felizes deles!
Meus olhos pretos, cor de carvão!
Pfossa Senhora, minha madrinha,
tu vês meus olhos como eles são ?
(Dos "Novos Poemas")
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CANTIGAS

As cantigas lavam a roupa das lavadeiras.
As cantigas são tão bonitas, que as lavadeiras
ficam tão tristes, tão pensativas!

As cantigas tangem os bois dos boiadeiros ! —
Os bois são morosos, a carga é tão grande!
O caminho é tão comprido que não tem fim.
As cantigas são leves. . .
E as cantigas levam os bois, batem a roupa
das lavadeiras.

As almas negras pesam tanto, são
tão sujas como a roupa, tão pesadas
como os bois. . .
As cantigas são tão boas. . .
Lavam as almas dos pecadores !
Levem as almas dos pecadores!

(Dos "Novos Poemas")
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POEMA

DE

NATAL

Ó meu Jesus, quando você
ficar assim maiorzinho
venha para darmos um passeio
que eu também gosto das crianças.
Iremos ver as feras mansas
que há no jardim zoológico,
E em qualquer dia feriado
iremos, então, por exemplo,
ver Cristo Rei do Corcovado.
E quem passar
vendo o menino
há de dizer: ali vai o filho
de Nossa-Senhora da Conceição!
— Àquele menino que vai ali
(diversos homens logo dirão)
sabe mais coisas que todos noa!
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— Bom dia, Jesus! — dirá uma voz.
E outras vozes cochicharão:
— É o belo menino que está no livro
da minha primeira comunhão!
POEMA DO CRISTÃO
— Como está forte! — Nada mudou!
— Que boa saúde! Que boas cores!
(Dirão adiante outros senhores).
Mas outra gente de aspecto vário
há de dizer ao ver você :
— É o menino do carpinteiro!
E vendo esses modos de operário
que sai aos Domingos pra passear,
nos convidarão para irmos juntos
os camaradas visitar.
E quando voltarmos

pra casa, à noite,
e forem pra o vício os pecadores,
eles sem dúvida me convidarão.
Eu hei de inventar pretextos sutis
pra você me deixar sozinho ir.
Menino Jesus, miserere nobis,
segure com força a minha mão.
(Dos "Poemas Escolhidos")
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Porque o sangue de Cristo
jorrou sobre os meus olhos,
a minha visão é universal
e tem dimensões que ninguém sabe.
Os milênios passados e os futuros
não me aturdem porque nasço e nascerei,
porque sou uno com todas as criaturas,
com todos os seres, com todas as coisas
que eu decomponho e absorvo com os sentidos
e compreendo com a inteligência
transfigurada em Cristo.
Tenho os movimentos alargados.
Sou ubíquo: estou em Deus e na matéria;
sou velhíssimo e apenas nasci ontem,
estou molhado dos limos primitivos,
e ao mesmo tempo resôo as trombetas finais,
compreendo todas as línguas, todos os gestos, todos os
[signos,
tenho glóbulos de sangue das raças mais opostas.
Posso enxugar com um simples aceno
o choro de todos os irmãos distantes.
Posso estender sobre todas as cabeças um céu unânime
[e estrelado.
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Chamo todos os mendigos para comer comigo,
e ando sobre as águas como os profetas bíblicos.
Não há escuridão mais para mim.
Opero transfusões de luz nos seres opacos,
posso mutilar-me e reproduzir meus membros como as
[estrelas do mar,
porque creio na ressurreição da carne e creio em Cristo,
e creio na vida eterna, amém.
E tendo a vida eterna posso transgredir leis naturais:
a minha passagem é esperada nas estradas,
venho e irei como uma profecia,
sou espontâneo como a intuição e a Fé.
Sou rápido como a resposta do Mestre,
sou inconsútil como a sua túnica,
sou numeroso como a sua Igreja,
tenho os braços abertos como a sua Cruz despedaçada
[e refeita
todas as horas, em todas as direções, nos quatro pontos
[cardeais;
e sobre os ombros A conduzo
através de toda a escuridão do mundo, porque tenho
[a luz eterna nos olhos,
E tendo a luz eterna nos olhos sou o maior mágico:
ressuscito na boca dos tigres, sou palhaço, sou alfa e
[ômega, peixe, cordeiro, comedor de gafanho[tos, sou ridículo, sou tentado e perdoado, sou
derrubado no chão e glorilicado, tenho mantos de púr[pura e de estamenha, sou burríssimo como São
[Cristóvão e sapientíasimo como Santo Tomás. E
[sou louco, louco, inteiramente louco, para sempre.
[para todos os séculos, louco de Deus, amém.
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E sendo a loucura de Deus, sou a razão das coisas, a
[orcfem e a medida,
sou a balança, a criação, a obediência,
sou o arrependimento, sou a .humildade
sou o autor da paixão e morte de Jesus,
sou a culpa de tudo,
Nada sou.
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam
[tuam!
(Da "Túnica Inconsútil")
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A

AVE

Para J. Fernando Carneiro

Ninguém sabia donde viera a estranha ave.
Talvez o último ciclone a arrebatasse
de incógnita ilha ou de algum golfo,
ou nascesse das algas gigantescas do mar;
ou caísse de uma outra atmosfera,
ou de outro mundo ou de outro mistério.
Velhos homens do mar nunca a haviam visto nos gelos
nem nenhum andarilho a encontrara jamais:
era antropomorfa como um anjo e silenciosa
como qualquer poeta.
Primeiro pairou na grande cúpola do templo
mas o pontífice tangeu-a de lá como se tange um demônio
[doente.
E na mesma noite pousou no cimo do farol;
e o faroleiro tangeu-a : ela podia atrapalhar as naus.
Ninguém lhe ofereceu um pedaço de pão
ou um gesto suave onde se dependurasse.
E alguém disse: "essa ave é uma ave má das que devoram
[o gado".
E outro: "essa ave deve ser um demônio faminto".
E quando as suas asas pairavam espalmadas dando
[sombra às crianças cansadas,

66 —

até as mães jogavam pedras na misteriosa ave perseguida
[e inquieta.
Talvez houvesse fugido de qualquer pico silencioso entre
[as nuvens
ou perdesse a companheira abatida de seta.
A ave era antropomorfa como um anjo
e solitária como qualquer poeta.
E parecia querer o convívio dos homens
que a enxotavam como se enxota um demônio doente.
Quando a enchente periódica afogou os trigais, alguém
[disse :
- "A ave trouxe a enchente".
Quando a seca anual assolou os rebanhos, alguém disse:
— "A ave comeu os cordeiros".
E todas as fontes lhe negando água,
a ave desabou sobre o mundo como um Sansão sem vida.
Então um simples pescador apanhou o cadáver macio e
[falou:
- "Achei o corpo de uma grande ave mansa".
E alguém recordou que a ave levava ovos aos anacoretas.
Um mendigo falou que a ave o abrigara muitas vezes
[do frio.
E um nu: a ave cedeu as penas para meu gibão.
E o chefe do povo: "era o rei das aves, que desconhe[cemos".
E o filho mais moço do chefe que era sozinho e manso:
dá-me as penas para eu escrever a minha vida
tão igual à da ave em que me vejo
mais do que me vejo em ti, meu pai.
(Da "Túnica Inconsútil")
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O NOME

DA MUSA
Para Adalgisa Nery

Não íe chamo Eva,
não te dou nenhum nome de mulher nascida,
nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila,
[nem de terras,
nem de astros, nem de flores.
Mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés
e influir nas coisas oscilantes.
Quando vejo os enormes campos de verbena agitando
[as coro/as,
sei que não é o vento que bole mas tu que passas com
[os cabelos soltos.
Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vêo
[para os mares boreais,
ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos pólos re[voando sobre as terras geladas.
Não te chamo Eva,
não te dou nenhum nome de mulher nascida.
O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que
[nasceram mudos,
nos areiais movediços e silenciosos que já foram o fundo
[do mar,
no ar lavado que sucede as grandes borrascas,
na palavra dos anacoretas que te viram sonhando
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e morreram quando despertaram,
no traço que os raios descrevem e que ninguém jamais
[leu.
Em todos esses movimentos há apenas sílabas do teu
[nome secular
que coisas primitivas escutaram e não transmitirani às
[gerações.
Esperemos, amigo, que searas gratuitas nasçam de novo,
e os animais da criação se reconciliem sob o mesmo
[arco-íris :
então ouvireis o nome da que não chamo Eva
r.em lhe dou nenhum nome de mulher nascida.
(Da "Túnica Inconsútil")

DUAS MENINAS DE TRANCAS PRETAS
A MORTE DA LOUCA
Para Maria Helena Nelson Pinto

Onde andarás, louca, dentro da tempestade ?
És tu que ris, louca?
Ou será a ventania ou algum estranho pássaro desco[nhecido ?
Boiarás em algum rio, nua, coroada de flores?
Ou no mar as medusas e as estrelas palparão os teus
[seios e tuas coxas?
Louca, tu que fôste possuída pelos vagabundos sob as
[pontes dos rios,
estarás sendo esboíeteada pelas grandes forças naturais ?
Algum cão lamberá os teus olhos que ninguém se lem[forou de beijar ?
Ou conversarás com a ventania como se conversasses
[com tua irmã mais velha ?
Ou te ris do mar como de um companheiro de presídio ?
Onde andarás, louca, dentro da tempestade?
(Da "Túnica Inconsútil")
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Eram duas meninas de trancas pretas.
Veio uma febre levou as duas.
Foram as duas para o cemitério:
ambas ficaram na mesma cova.
Por sobre as pedras da sepultura
brotou bonina, brotou bonina,
nasceram plantas, nasceram mais plantas,
flores do mato, canas da várzea :
a sepultura virou canteiro.
Aves vieram cantar nas plantas,
levaram sementes por sobre o mar.
Os peixes levaram estas sementes
até as Ilhas de Karakantá.
Ali brotaram flores estranhas.
Donde vieram flores tão raras?
Ah! só o poeta saberá.
Pois nesse mundo desconhecido
há casos desses que ninguém vê:
vieram insetos beijar as flores,
e um belo dia veio um poeta
pegar insetos para sua amada.
A borboleta mais rara que há
naquelas ilhas de Karakantá
é cor de amaranto com olhos azuis.
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Mas heis de saber que a tal borboleta
contém veneno dentro dos olhos;
aí o poeta beijando tais olhos
ficou dormindo como um cadáver.
E então sonhou com as duas meninas:
que ambas dormiam na mesma cova,
que flores nasceram na sepultura,
que a sepultura virou canteiro,
que peixes levaram sementes das flores
para aquelas ilhas de Karakantá.
O sonho do poeta o vento levou,
levou para um astro desconhecido.
E aí chegando tornou-se um mar :
a água do mar virou arco-íris.
Então uma deusa pegou o arco-íris
e fez um pente para se pentear.
E tanto se penteou a deusa do astro
que deu a luz a duas meninas.
Sabeis quem são as duas meninas?
As duas meninas mais belas que há ?
Ah! só o poeta saberá.
(Da "Túnica Inconsútil")

A casa está em sombras imergida.
Na sala de visitas os retratos
pendem. Pendem as flores ressequidas.
A luz morreu. O ambiente é timorato.

Na alcova em que viveu a bsm-querida
se esvaem festos, há signos abstratos
errando na penumbra; há outras vidas
pressentidas no fúnebre aparato.

A aparência das coisas coagulou-se
em desesperado hiato. Não há passos,
nem mãos, nem seu olhar, seu olhar doce,

nem nada; nem o som de sua fala
nem a lembrança vaga de seus traços
nem Tua Voz, meu Deus, para acordá-la.

(Do "Livro de Sonetos")

Nas noites enluaradas cabeleiras
das moças debruçadas, dos sobrados
desciam como gatas borralheiras
por sobre os nossos lábios descuidados.

Beijávamos os cachos; das olheiras
delas caíam prantos obstinados.
Calmávamos com eles as fogueiras
dos nossos próprios olhos assustados.

Românticos demais. Nós os meninos
urdíamos as trancas, e em seus braços
ouvíamos suspiros desolados.

Elas tinham soluços repentinos
e nos acalentavam nos regaços.
Õ meninos, ó noites, ó sobrados!

Nas noites enluaradas as olheiras
das donzelas suicidas dos sobrados
iluminavam aves agoureiras
e cães vadios tísicos e odiados.

E também vinham claunes embriagados
e sonâmbulas gatas borralheiras,
sombras errantes, sombras forasteiras,
rostos em cal e cinza transformados.

Nós éramos meninos evadidos
nas insônias das febres e das asmas,
os olhos pelas noites acordados.

Musas de infância ungiam meus sentidos.
Eram musas infantes ou fantasmas?
Ó meninos, ó noites, ó sobrados!

(Do "Livro de Sonetos")
(Do "Livro de Sonetos")
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Essa pavana é para uma defunta
infanta, bem-amada, ungida e santa,
e que foi encerrada num profundo
sepulcro recoberto pelos ramos

de salgueiros silvestres para nunca
ser retirada desse leito estranho
em que repousa ouvindo essa pavana
recomeçada sempre sem descanso,

sem consolo, através dos desenganos,
dos reveses e obstáculos da vida,
das ventanias que se insurgem contra

a chama inapagada, a eterna chama
que anima esta defunta infanta ungida
e bem-amada e para sempre santa.

Devolve-me teu hálito, defunta
companheira tombada nos joelhos
do Senhor, companheira de mãos juntas
e enfaixados os ombros e os artelhos.

Um arcanjo augural teus lábios unia
de bem-ungidos bálsamos vermelhos,
mas não falas, não choras, não perguntas,
não te miras nas fontes, nos espelhos,

Presença atigelical, formosa esquiva,
fonte da eterna vida, origem e causa,
rosa que desfolhada se reaviva.

Nestes ermos, sem ti, ó rosa airosa
ê-me consolo te chamar sem pausa.
ó lâmpada marinha, ó oculta rosa.

(Do "Livro de Sonetos")
(Do "Livro de Sonetos")
76

— 77

Barão ébrio, mas barão,
de manchas condecorado;
entre o mar, o céu e o chão
fala sem1 ser escutado
a peixes, homens e aves,
bocas e bicos, com chaves,
e ele sem chaves na mão.
Um barão assinalado
sem brasão, sem gume e fama
cumpre apenas o seu fado :
amar, louvar sua dama,
dia e noite navegar,
que é de aquém e de além-mar
a ilha que busca e amor que anta.

(De "Invenção de Orfeu")

Nobre apenas de memórias,
vai lembrado de seus dias,
dias que são as histórias,
histórias que são porfias
de passados e futuros,
naufrágios e outros apuros,
descobertas e alegrias.
Alegrias descobertas
ou mesmo achadas, lá vão
a todas as naus alertas
de vária mastreação,
mastros que apontam caminhos
a países de outros vinhos.
Esta é a ébria embarcação.
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Chegados nunca chegamos
eu e a ilha movediça.
Móvel terra, céu incerto,
mundo jamais descoberto.

II
A ilha ninguém achou
porque todos a sabíamos.
Mesmo nos olhos havia
Uma clara geografia.

Mesmo nesse Um de mar
qualquer ilha se encontrava,
mesmo sem mar e sem fim,
mesmo sem terra e sem mim.

Mesmo sem naus e sem rumos,
mesmo sem vagas e areias,
há sempre um copo de mar
para um homem navegar.

Indícios de canibais,
sinais de céu e sargaços,
aqui um mundo escondido
geme num bitzio perdido.

Rosa de ventos na testa,
maré rasa, aljôfre, pérolas,
domingos de pascoelas.
E esse veleiro sem velas!

Afinal: ilha de praias.
Quereis outros achamentos
além dessas ventanias
tão tristes, tão alegrias ?

(De "Invenção de Orfeu")

Nem achada e nem não vista
nem descrita nem viagem,
há aventuras de partidas
porém nunca acontecidas.
80 —

— 81

XV

A garupa da vaca era palustre e bela,
uma penugem havia em seu queixo /orrnoso;
e na fronte lunada onde ardia uma estrela
pairava um pensamento em constante repouso.

Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela
que do fundo do sonho eu às vezes esposo
e confunde-se à noite à outra imagem daquela
que ama me amamentou e jaz no último pouso.

Escuto-lhe o mugido -- era o meu acalanto,
e seu olhar tão doce inda sinto no meu;
o seio c o ubre natais irrigam-me em seus veios.

Confundo-os nessa ganga informe que é meu canto.
semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu
o leite e a suavidade a manar de dois seios.

XVIII

Éguas vieram, à tarde, perseguidas,
depositaram bostas sob as vides.
Logo após borboletas vespertinas,
gordas e veludosas como ortigas
sugar vieram o estéreo fumegante.
Se as vísseis, vós diríeis que o composto
das asas e dos restos eram flores.
Porque parecem sexos; nesse instante,

os mais belos centauros do alto empireo,
pelas pétalas desceram atraídos,
e agora debruçados formam círculos;
depois as beijam como beijam lírios.

(De "Invenção de Orfeu")

(De "Invenção de Orfeu")
82 —

— 83

XXVI

III

Qualquer que seja a chuva desses campos
devemos esperar pelos estios;
e ao chegar os serões e os fiéis enganos
amar os sonhos que restarem trios.

Vinha boiando o corpo adolescente,
belo pastor e sonho perturbado.
Deus abaixou-lhe os cílios alongados
para que ele dormindo flutuasse.

Porém se não surgir o que sonhamos
e os ninhos imortais forem vazios,
há de haver pelo menos por ali
os pássaros que nós idealizamos.

Ressuscita-o Senhor, essa medusa
de sangue juvenil em rosto impúbere,
desterrado da vida, flor perdida,
irmão gêmeo de Apoio trimagista.

Feliz de quem com cânticos se esconde
e julga tê-los em seus próprios bicos,
e ao bico alheio em cânticos responde.

Seca-lhe a espuma que lhe inunda o peito
e as convulsões mortais que o irrxiiaram
és sodomas ardidas em seu leito.

E vendo em torno as mais terríveis cenas,
possa mirar-se as asas depenadas
e contentar-se com as secretas penas.

Anjo adoecido, alheio dançarino
que dançaste em Gomorras incendiadas,
estás cansado; deita-te, menino!

(De "Invenção de Orfeu")
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XV

Vem amiga; dar-te-ei a tua ceia
e a comida que acaso desejares,
e algum poema que ilumine os ares
menos que a luz maJsã dessa candeia.
Aqui terás o peixe desses mares
e o mais gostoso mel de toda a aldeia.
De onde vens ? De que cimos ? De que altares ?
Que luz angelical te agita a veia ?
Como te chamas vida da outra vida.
espelho noutro espelho transmudado,
lume na minha luz anoitecida ?
Serás o dia à noite do outro lado
de meu ser que nas trevas se apagou ?
Ou serás qualquer lume que não sou?

(De "Invenção de Orfeu")
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Um monstro flui neste poema
ieito de úmido sal-gema.
A abóbada estreita mana
a loucura cotidiana.
Pra me salvar da loucura
como sal-gema. Eis a cura.
O ar imenso amadurece,
a água nasce, a pedra cresce.
Mas desde quando esse rio
corre no leito Vctzio ?
Vede que arrasta cabeças,
irontes sumidas, espessas.
E são minhas as medusas,
cabeças de estranhas musas.
— 37

Mas nem tristeza e alegria
cindem a noite, do dia.
Se vós não tendes sal-gema,
não entreis nesse poema.
XIII
(De "Invenção de Orfeu")
A tristeza era tanta, tanta a mágoa
que seu anjo da guarda resolvera
lutar com ele, lutar para lutar,
que o interesse da vida perecera.
Ave e serpente, círculo e pirâmide,
os olhos em fuzil e os doces olhos,
os laços, os vôos livres e as escamas.

Que doida simetria nesses ódios!
Que forças transcendentes aros e ângulos
alguém quis que lutassem nesse dia!
Ave e serpente, círculo e pirâmide:
Que divina constante simetria
nessa luta soturna, nessa liça
em que Deus reconstrói o eterno cisne!
(De "Invenção de Orfeu")
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XVI
XIV e XV

Nasce do suor da febre uma alimária
que a horas certas volta pressurosa.
Crio no jarro sempre alguma rosa.
A besta rói a flor imaginária.
Depois descreve em torno ao leito uma área
do picadeiro em que galopa. Encare-a
o meu espanto, vem a besta irosa
e desbasta-me o juízo em sua grosa.
Depois repousa as patas em meu peito
e me oprime com fé obsidional.
Torno-me exangue e mártir no meu leito,
repito-lhe o que sou, que sou mortal.
E ela me diz que invento esse delírio:
e planta-se no jarro e nasce em lírio.

(De "Invenção de Orfeu")

90 —

Se essa fábula continua
matem antes seu cavalo,
não só o esvaio mas sua
presença, ausência e intervalo;
não faz mal que eu me desmonte
e me vá só e esquecido,
quero apenas que me conte
alguém tê-lo acometido,
que o arrancou de seus cascos,
que o derrubou de seus topes,
que lhe assacou feios asoos,
privando-o de seus galopes;
e que depois o atingiu
com lança baixa no peito
que dentro dele a imergiu
com tal fereza e tal jeito,
que relinchos e nobrezas
sob os pauis se esconderam
e em dormentes correntezas
para sempre se perderam.
Praticai esse jocundo
feiío, ó amigo, sem olhá-lo:
Não há olhos nesse mundo
mais tristes que os do cavalo
— 91

Nem deveis enternecer-vos
para mais fundo extingui-lo
em seu sangue, carne e nervos,
cauda, crina e gorgomiío
e seu peito espostejado
desprovido de medalhas,
o chão da casa salgado,
as asas duas cangalhas,
sua carreira um despojo
podrido de seus orgulhos.
Se houver além das crinas
coisas ainda a matar
jogai-as sobre as ravinas
que se despenham no mar.
Cumpre de novo afogá-lo
com destino mais preciso,
e seu cavaleiro acordá-lo
no último dia de Juízo.
(De "Invenção de Orfeu")

Era uma vez um povo de marujos
que quis passar às índias impossíveis,
dobrando cabos, moçambiques, bacos,
nadando em Álricas desertas e armadilhas.
Ó herança em meu sangue, devastada!
Ô piloto afogado, ó rei sem nau!
Mas é preciso vento, não torpores,
caravelas mais bêbadas no mar.
Ó manjares de Goa, ó f ei de mouros!
Ó melindanos, ó grandezas minhas!
Ó naufrágios finais com os vastos sons
da tuba dos avós descobridores!
Amo-vos sons e formas de aventuras,
heróis de mares, terras de mourama,
silvos de ventos, vagas fugidias,
paz de combates, chinas inventadas,
ocidentes, orientes, suis sem água,
e nortes, nortes nunca conquistados.
Amo-te "idioma-vasco", sempre ouvido
no clima dessas quiloas afogadas,
esses mares antigos navegados,
escorbutos comendo a língua viva,
sebíistianismos vendo irreais reinos,
essa linguagem toda, minha fala.
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língua remota, língua de presenças,
de suscitadas ressonâncias, amo-a,
que me deu a experiência dos abismos
e também das realidades inefáveis
e também da 'saudade amarga e doce,
e também das verdades mais ardentes.
Em suas ressonâncias ouvi esses
países que ficaram no subsolo
enoitados, sonhados, pressupostos,
dentro em mim, encrwstados, reírangidos,
contrapostos, aliás inquisidores,
aliás, à outra língua, doce língua.
(De "Invenção de Orfeu")
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