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GRADEÇO á Academia a honra que
me conferiu, envolvendo-me nesta atmosphera de glorificação da memória de HERMES
FONTES.
Quero que seja eu próprio quem, cheio
da saudade do amigo, testemunhe a espontaneidade e a nobreza desta gloriosa Companhia
abrindo as suas portas á consagração do
maravilhoso artista.
O grande poeta sobrevive. E a Academia
recebe-o, nesta hora, com maior solemnidade e
com a mais perfeita justiça, porque o recebe em
espirito, no clima próprio de sua exaltação
acima dos homens e das competições pessoaes.
Bravos, pois, á Academia de Letras,
em cujo seio passa a memória de HERMES
FONTES a ser invocada, como a de um gênio
esquivo e refractario, que tivesse assento
numa quadragesima primeira poltrona ideal
da nobre Companhia, creada em sua homenagem e animada do sopro vital da sua gloria.

O HOMEM
~\ VIDA é, apenas, um episódio da historia
• * * • infinita da Creação. Um detalhe da
Eternidade opposto á morte, outro simples
detalhe no conjuncto da suprema architectura
do universo. A phrase feita de que a vida e
a morte são os dois pólos da humanidade
precisa ser substituida pela comprehensão de
uma existência perenne, que nasce antes do
berço e prolonga-se além do túmulo. A duração da vida precede aos balbucios da infância inconsciente e infiltra-se no passado
entre as raízes da ancestralidade. Somos o
computo das innumeras contribuições carreadas pelo destino para a nossa formação. Realisamos o simile do estuário, aonde vieram
ter affluentes de todas as procedências, mas
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onde se singularisa, pelo nome original, o filete d'agua baptisado na longínqua nascente.
Como esse olho d'agua passado pelos philtros
da terra e elle próprio um ponto multisecular de
referencia cósmica, a vida humana é puramente
episódica no drama universal. Meus irmãos de
granito ou de chlorophila -- cyclopico alcantil,
pobrezinha concha do mar ou virente palma de
primavera — têm a minha substancia, palpitam
da minha vida. São, como eu, unidades contingentes da matéria.
Pela marca deixada ha millenios, o homem
contemporâneo reconstitue a vida prehistorica.
Através dessa reconstituição, avivam-se os vinculos da cadeia de que somos os elos.
Onde começa a vida? Onde a vida
acaba ?
Deante da interrogação, pára-se attonito e
começa-se a philosophar. O gosto especulativo é
o instincto da curiosidade humana elevada a
um gráo de requinte.
Neste momento, não ha, porem, logar para
os philosophos. Estamos presos á realidade de

uma ausência definitiva. E o facto prescinde de
abstracções inúteis. Faz transbordar o calix da
nossa plenitude emocional a gotta da amargura,
esprimida no canto dos olhos e vinda do lacrimario recôndito da saudade. Vence a phrase
feita. Na realidade, a vida é a festa dos sentidos,
a ronda da alegria e do amor. . .
Mas, não é só a morte o termo da vida. A
existência acaba no dia, na hora, no minuto em
que se perdeu a esperança. Quanta gente não
anda por ahi, hombreando comnosco, á luz do
sol, e já não vive ?
Hermes-Fontes foi assim um que morreu,
antes de se ter matado.
A surpreza da immensa desgraça foi somente nossa. Elle articulou-a dentro das soluções, que lhe cumpria achar na noite sem
estrellas da sua vida.
Hermes foi o exemplo mais completo do
homem infeliz.
No sertão, durante as longas estiadas, costuma a natureza illudir a espectativa ansiosa das
gentes com a promessa fugaz de uma tem-
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pestade, que viesse aplacar, com a água da
chuva, a sede tantalica da terra. Relâmpagos
longínquos, vagos, rápidos, fugitivos mal se
insinuam, alvoroçando a alma dos sertanejos.
O carro do sol, puxado pelos primeiros
lumes das matinas, ainda vem achar em vigília
os esperançados illusos. Não era nada. E o
sertão continua a arder, a despeito do phenomeno, que se repete.
Na vida de Hermes, a felicidade foi assim
como esses relâmpagos quasi irreaes, que lhe
davam a sensação de uma vida futura de bonança e de amor. Depressa, a luz vaga morria
sobre a estiada cruenta, o buchorno implacável
do seu coração.

Menino, sem mãi, abriu-se-lhe a porta de
uma casa estranha para viver. O infortúnio
acompanhou-o pelo destino em fora. Dir-se-ia

que a sua passagem no mundo foi em busca desse
asylo, onde se achasse o desvelo perdido.
Encontrou-o só na morada dos sete palmos.
E na sua via-crucis, em vez da Verônica,
estampada no linho, que lhe enxugou o suor da
ascenção dolorosa, elle viu a si próprio, como
um Narciso, na marca dos pés, que o arrastaram
ao Calvário.
O crgulho do talento desfigurou-o. Se Pierre Abraham, nas suas «nofas de viagem
através das vidas interiores )), examinasse o
retrato de Hermes-Fontes, quando elle fez as
APOTHEOSES resaltaria a desproporção psychologica entre a humildade christã e a vaidade
literária desse amargurado gênio brasileiro.
Serviu, entretanto, o orgulho do poeta
para approximar da sua solidão moral essa ingrata amorosa, que é a gloria, fonte de seducção
e de perigo, sereia de todos os marcantes do
ideal e da belleza.
O soffrimento deu-lhe o gosto amargo da
vida, impondo-lhe a necessidade de um refugio
na imaginação; o orgulho do talento, se lhe gran-
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O homem deu ao poeta as condições essenciaes ao esplendor da sua obra: soffrimento multiforme, orgulho do talento e cúbica da gloria.
Dessa tríplice fonte genesiaca floriu a obra
do artista.
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geou inimigos e rivaes, exaltou-lhe a paixão
creadora.
Quando Hermes appareceu no Rio, vindo
de Sergipe, por mão amiga, que lhe deu o tecto
e o pão, era, apenas, uma creança. A vivacidade extraordinária do menino, os assomos de
sua intelligencia, a personalidade precoce, culminavam na apresentação de um vigoroso e
estranho dom - - o da poesia.
Sylvio Roméro, ouvindo-o, pasmou da revelação.
Não tardou que ás rodas intellectuaes
aquelle menino provinciano, inquieto, miudinho
e feio se familiarisasse.
Vieram as APOTHEOSES. A publicação desse
livro foi o maior acontecimento poético já
vinculado á chronica literária do Brasil. O que
menos se disse do autor é que era um gênio.
Na realidade, uma voz differente, timbrada
de profundas harmonias, soava pelas reintrancias
da literatura nacional, subindo ás eminências e
afinando com a musica dos pincaros.
O poeta dominou, então, o homem. A as16
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cenção deu vertigens. Aquella caprichosa replica
da notoriedade ao infortúnio do rapazote, que
tinha um lar por empréstimo e a natureza madrasta, pareceu-lhe uma compensação.
Que importava o mais—se elle tinha gênio ?
Desde então, passou a vida de HermesFontes a ser puramente subjectiva. Elle creou
um mundo seu na imaginação. Como o deus
de Platão, povoou-o. Mas, foi um demiurgo
de si mesmo, omnjmodamente revelado. . .
Perdeu o contacto com os homens: todos
lhe pareciam inferiores. E' preciso comprehender-se a immensa tragédia dessa vida, o seu
abandono moral, para conhecer o verdadeiro
sentido da renuncia, em que ella consistiu,
quando alguma cousa lhe sorriu por entre a
cerração das suas hostilidades.
Mediou pouco mais de 20 annos entre
as APOTHEOSES e a morte de Hermes-Fontes.
Quatro lustros se completaram sobre a gloria da
estréa. O menino fez-se homem, mas o homem
continuou menino. E creança grande, assim
morreu.
17
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conhecê-lo em 1922.

Data dessa occasião a nossa intimidade.
Hermes commoveu-se com a espontaneidade e
a independência do meu voto. Procurou-me, revelando-se uma creatura differente, meiga e boa,
quasi diria humilde. Começava já o homem que

as APOTHEOSES sublimaram, a reintegrar-se em
si mesmo, a voltar á sua condição humana, á
consciência da sua fallibilidade.
Coníessou-me que o surprehendera a
isenção da minha preferencia, com que elle
não contava por saber-me devoto de outro
grande poeta, de cuja amizade tanto me desvanecia, como ainda hoje me desvaneço. Por
amor da probidade intellectual fui assim,
desde então, amigo seu de todas as horas.
Posso dar, pois, o meu depoimento e concorrer para que não se desfigure o perfil do
poeta, sob a influencia das primeiras impressões
e sem conhecimento das ultimas.
O derradeiro lustro da vida de Hermes
transcorreu sob um lento processo de aperfeiçoamento espiritual, com a destruição da
sua mentalidade de multigeno narcisismo. Voltou-se elle ás fontes primitivas do sentimento;
tornou á casa paterna, para vê-la deserta e
chorar a sua solidão; sahiu á rua para rever
os amigos e condoer-se dos que, como elle,
eram infelizes; foi acenar com um lenço á sau-
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O actual edifício do Ministério da
Viação tinha uma sala burocrática privilegiada:
lá trabalhavam Pereira da Silva, Agrippino
Grieco, Luis Carlos e Hermes. Não me lembra
mais o que me levou a falar-lhe. Sei que, ainda
naquelle anno, não seria delle, entre os citados,
que eu traria a melhor impressão. Nem por
isso, deixei de admira-lo menos. E quando se
me offereceu a opportunidade para dar o meu
voto ao successor de Bilac, no principado da
poesia brasileira, não me detive em exames e
confrontos desnecessários.
Minha sensibilidade literária já tinha eleito
o impressivo cantor da LÂMPADA VELADA,
que foi gloriosamente vencido por Alberto
de Oliveira, ficando, porem, no segundo
logar.
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ver-se por um prisma de sublimarão. No caso
de Hermes, tinha-se operado o phenomeno dissociativo. O artista divorciou-se do homem.
Mas, foi somente quando de novo se fundiram,
e o amor da renuncia, da bondade e do perdão
floriu no peito - - que o poeta immortal das
APOTHEOSES attingiu a serenidade e a paz da
sua gloria.
As letras modernas falam da creaçáo do
homem extra-temporal de Proust. O phenomeno
Hermes-Fontes foi assim, nesse período psychologico da sua sublimação, a existência num
universo sem dimensões, ou com as dimensões
do universo proustiano.
Ainda hoje ha quem desconheça a fonte
de ternura e de bondade, que o poeta escondia
por detraz do seu orgulho. Muitas vezes eu
lhe ouvi a voz de tristeza e de amargôr, nascida das entranhas d'alma. Era nos momentos

em que elle se sentia só no mundo, sem o refugio amoroso do lar, onde podesse esquecer a
vida turbilhonante cá de fora, cheia de asperezas e de ingratidões.
Já reconciliado com os homens, tendo
um permanente sorriso de sympathia e de tolerância para os seus semelhantes, Hermes
buscou, com a inquieta ingenuidade de um
collegial, uma amizade amorosa, que o consolasse.
Elle anhelava tão pouco: uma companhia,
que lhe desse forças para supportar a vida;
uma affeição, de que elle fosse o objecto ciumento; uma amizade pura e bella, a cujo embalo podesse crear novos poemas.
Confesso que eu próprio desejei uma mulher
assim para o meu amigo. Minhas reminiscencias
literárias ajudavam-me a imaginar um typo á
Rosemonde Gérard, mais tarde madame Edmond Rostand, com aquella ternura e aquelle
enthusiasmo, que a faziam dizer ao marido que,
sem a sua assistência, elle teria escripto o seu
theatro, mas sem ella, talvez o mundo não co-
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dade dos velhos, que partiram e, com um verso,
á ternura dos novos, que vieram.
O poeta sublimado reencontrou o homem.
Sainte-Beuve dizia que era preciso a gente
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nhecesse "Cyrano", "L'Aiglon", "La Princesse
lointaine"; uma mulher que, como Rosemonde,
tivesse um pouco de enfermeira para as vigílias
do seu doente e do seu amor...
Um dia, o meu amigo abriu-se-me numa
confidencia. II êtait sur Ia branche. . .
Teria achado no seu caminho, quando a
idade dos quarenta annos começava a desilludi-lo da inútil jornada sentimental, aquella
visão primeira do seu romantismo adolescente?
Hermes confiou-me o seu segredo. Estava
ali a sua fonte de Samaria. A caminhada deu-lhe
sede; a sombra dos pousos fora breve, porque o
seu destino chamava para a frente. No meio da
estrada, fraquejaram-lhe as pernas, mas o céo
azul compensou-o, pelo prazer da vista, do
soffrimento dos pés contra as pedras do
chão.
—E fui, e lhe disse: Vai; vai; abebera-te
do manancial.
Uma orvalhada de ternura, muito doce,
começou então a afagar as rosas da sua flo22

rada interior. Nasceram dos pistillos e androceus corollas de novos poemas.
Muitos dos versos de FONTE DA MATTA
traem o perfume desse rosai.
A encantadora Samaritana devia adoçar
muito a água do seu cântaro, para fazê-la assim
appetecida do poeta. Eu conheci-a e sei que
a lympha da sua ternura brotava d'alma, sem
impurezas.
Mas, nem assim fora possivel dar termo á
inquietação moral de Hermes. O vasio não
estava nas cousas; estava nelle próprio. A solidão não era do mundo ambiente; era do seu
mundo interior.
Assim confessou elle, acabrunhado:
- E' impossível, meu irmão, continuar.
Para que fazer mais alguém infeliz?
Começava

a

amargar

a

água

da

fonte.
E ainda hoje essa meiga peregrina de Samaria não deve saber porque o poeta se foi
antes delia do que da vida mesma. . .
23
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"\ FFLIGIA-O, entre outros males, o da
• * * • surdez progressiva. Ultimamente, já não
ouvia a campainha do telephone.
Ainda na véspera do seu ultimo Natal
(chovia a cântaros) Hermes carpia sosinho, no
bungalow da rua Lafayette, em Copacabana,
onde se matou, a saudade de uma consoada
remota, de um Noel mysterioso e longínquo,
vivido na febre de sua imaginação.
O isolamento, a noite evocativa, a chuva
continua faziam mais fundo o vasio moral do
poeta.
Minha mulher, mi hermana, como elle a
tratava, foi a primeira a lembrar-se de chamá-lo
para junto de nós.
Não é difficil a gente dividir a felicidade,
se quem delia coparticipa não tem a sua
própria com que encher e abreviar o tempo.
O telephone chamou em vão. Insistimos.
Nada.

insomne, com o pensamento feito lâmpada de
Aladino, descobrindo os mundos imaginários da
ventura alheia. Não tinha ouvido a campainha
do telephone e já penetrado da volúpia da
morte, que se avisinhava, deixou-se ficar, sosinho, como um sibarita dantesco, possuido
do estranho goso subjectivo, da enfermiça esperança da outra vida.
O desgosto dos males physicos causou-lhe
fundas feridas. Não lhe faltou até quem visse
no seu typo pequenino e feio razão para sua
angustia. Não é tanto assim. Eu não sei se exaggero. Mas, os homens de gênio nunca vêem
materialmente as cousas.
O feio de Hermes tinha uma forte illuminação interior. E elle não se desestimava por
isso, nem nos últimos tempos, em que se reencontrou para o milagre da renuncia e do

No outro dia, véspera de sua morte, (25 de
dezembro de 1930), era elle próprio quem referia
a tristeza da sua noite sem estrellas, passada

perdão.
Lembra-me que, ao ver pela primeira vez
Rudyard Kipling, Hermes-Fontes me falou
delle, de modo singular. O famoso evocador da
índia impressionou-o profundamente. E elle
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dizia-me a propósito das sobrancelhas immensasde Kipling, que davam á physionomia uma
feição animal: — Os gênios são assim. Têm
qualquer característico, que os distingue do
normal dos outros homens.
Nesse momento, Hermes olhava para a
sua pessoa e, argumentava, no intimo, com a
sua feiúra.
UROCRATA, como foi Machado de
Assis, modesto funccionario postal, durante quasi 20 annos, a alta administração
esqueceu-o para evitar, talvez, a intromissão
do poeta nas graves indagações do poder publico.
Subsiste, atenuada por dinamisação progressiva, mas subsiste ainda, o preconceito da
severidade burgueza contra os continuadores
da obra de belleza e ideal dos poetas.
Foi preciso que um Ministro de Estado,
o sr. Victor Konder, num impulso tão espontâneo, que ao próprio Hermes surprehendeu,
experimentasse-o em funcção de immediata
26

confiança do seu gabinete para que se revelasse o mais desvelado e probo dos seus
auxiliares.
Commove-me ainda hoje a lembrança da
sua ternura ao agradecer-me com immensa
effusão o discurso, que recitei em sua homenagem, como interprete de uma centena de
amigos e admiradores. Hermes gostara da feição
do meu elogio, porque accentuava as virtudes
do seu caracter e a sua actuação official, honrando em tudo a notoriedade do grande poeta.
Esse espirito de comprehensão do homem
e do artista, que eu revelava, levou-o a confiar
em mim mais do que valiam os meus merecimentos.
Não conto as vezes que, na sua casa, perante os que com elle viviam, Hermes me disse:
— Escrevi hoje umas cousas para tu ler es
só depois da minha morte!
Infelizmente, o extravio que os menores
documentos inspiradores de sua memória tomaram, envolveu também essas confissões, que
haveriam de explicar á posteridade o amor da
27
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renuncia e o esplendor das maguas dessa voz
tutelar da poesia brasileira.
Duas grandes decepções torturaram-lhe
ultimamente a alma, já um pobre mulambo,
como elle a julgava, numa carta cheia de fél,
dirigida ás irmãs ausentes: a politica, em que
foi tão mal succedido e a eleição da Academia,
em que foi mais uma vez derrotado.
A boa fé de Hermes Fontes attingia, um
primitivismo quasi inconsciente. Ingênuo, entrou na politica, como se iniciou na arte: pelo
instincto do bem e pela conformidade do bello.
Não viu que a scena politica era de picadeiro,
tudo resumindo-se num trapezio e nas habilidades dos bichos acrobatas. . .
Chegou a parecer ridículo o epílogo, que
consumiu as derradeiras esperanças parlamentares do poeta. Sei-o eu que não foi, como
também o sabem, entre raros, Laudelino Freire
e Adelmar Tavares seus grandes amigos e abnegados servidores da sua gloriosa memória.
Mas, não é este o momento para mostrá-lo. Será um capitulo escripto á parte, quando
28

se me offerecer occasião de apontar a crueldade do destino, experimentando até as ultimas
resistências a capacidade de sacrifício de um
homem, que tinha a obsessão da paz e da felicidade.
O ultimo pleito acadêmico, a que concorreu, desgostou-o profundamente. Mas, tenho
autoridade para dizer que se a Academia devia
á memória de Hermes-Fontes uma reparação,
o meu mallo grado amigo poderia ter recebido
essa reparação em vida.
Não estava longe que isso acontecesse. O
consenso acadêmico, num escrutínio definitivo,
já o elegera. A formalidade do voto da maioria,
era, apenas, um incidente temporal no seio da
immortalidade. . .
A grande pena irreparável consistiu em
que elle não quiz esperar. Nem essa, nem as
outras cousas.
TI* OI Alfred de Musset, a quem Maurice
*
Donay, da Academia Franceza, chamou
epicureano do sofrimento, épicurien de Ia
29
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sou f f rance —o poeta, por excellencia, da dor.
No emtretanto, um acaba ao natural, numa madrugada de maio, de uma moléstia do coração:
'"mês chers amis quand je mourrai
plantez un saule au cimiíiere"

e o outro, tragicamente, com uma bala varando
o cérebro, numa hora incerta de dezembro,
mal corrido o Natal, com as cigarras cantando
e a natureza perdulária, numa apotheose. ..
"Morte—ponto Una l do humano calendario\l"

sua inspiração é potente e a sua sede de amor
é infinita ».
Era assim mesmo. Elle creou primeiro a
abstracção. Fez uma fôrma ideal. E sahiu pelo
mundo em busca da mulher, que nessa fôrma
se ajustasse.
Aos dezoito annos, já elle dizia:
Este amor, que afinal

é a minha vida

e que será, talvez a minha morte

E na mesma poesia, que está no APOTHEOSES, Hermes levanta a hypothese da duvida (sempre usando maiúsculas, com o que
definia a pura abstracção), versejando assim:

Já escrevi que chegara a comprehender a
coherencia de Hermes-Fontes matando-se. Mas,
foi, em verdade, pelo mal do amor, de um grande
amor impossível, desejado e mortificado, que
elle desertou da vida.
Olavo Bilac, escrevendo sobre APOTHEOSES,
dissera delle: «Poeta amoroso, como todos os
da nossa raça, este menino, que em obediência
ás ordenanças não pôde entrar no sorteio militar, porque tem muito menos de um metro e
setenta de altura, é um gigante no amor. A

A fatalidade maior consistiu em que, no
encontro da mulher amada, o poeta esqueceu
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Que ânsia !. . . E não é possível o suicídio l...
Que ânsia!.. . E não é possível o desprezo!...
Suicidar-me eu, um revolucionário,
inimiéo do velho romantismo
e que, revendo o meu Itinerário,
não me arrependo de actos meus nemscismofl ...
— Que pensamento louco e atrabiliário!
— Que atrabiliário e louco Tantalismol
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a sua fôrma ideal, para querer, depois, que as
duas combinassem.
Era assim o homem. Estranho ao artista,
abria surprezo os olhos á Vida, como uma creança a uma caixa de brinquedos.
Se o tivessem comprehendido, amá-lo-iam
todos, como eu o amei.
Honrado e probo, confiou nos homens;
foram os homens, que lhe mentiram..
O POETA
POETA foi, sem duvida, o maior do seu
tempo. Este julgamento é um perigo em
matéria literária pela variedade do gosto, que
decide da qualificação.
Apparecendo em pleno domínio do parnasianismo, Hermes renovou a arte com o brilho
de um virtuose exímio. Mas, não foi só pela
extrema facilidade de versejar, que elle triumphou. O poeta animava o artista e sublimava o philosopho.
"Muito mais perfeito que Castro Alves,
escreveu em 1922 João Ribeiro, a propósito da
32

LÂMPADA VEIADA, de imaginação verbal mais
poderosa que a de todos os parnasianos, que
acabavam de polir o verso e remediar as negligencias românticas, elle representa a primeira
personalidade nova na renascença da nova
poesia".
Considerei-o sempre um precursor. Ainda
o figurino whitmaniano não tinha produzido
essa geração proteiforme de modernistas á
outrance, e já Hermes-Fontes era no Brasil
uma voz differente, como estava a exigir o
nosso clima — uma espécie de "polyphonia poética", na interessante interpretação de José
Oiticica, um dos críticos mais completos do
maravilhoso estro nacional.
Hermes não imitou ninguém. Nem What
Whitman, o pai do modernismo indígena e
alienígena, nem a farandula dos super-realistas
e seus epígonos, cujas obras se .multiplicam em
travestis de sentido exótico ou nacionalista,
mais ou menos espessos, mais ou menos subtis.
Foi personalidade de nascença; não teve
modelos; não se incorporou a correntes da
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moda: não fingiu revolta contra os cânones da
velha poesia.
Se lhe perguntassem qual a escola de sua
preferencia, responderia como Paul Fort: Lê
poete est libre, fadmets tout: Ia réussite
legitime tout. Preferia a escola dos que tinham
talento.
A tendência

modernista é uma replica

revolucionaria á theoria clássica de Charles
Lalo, a que Paul Gaultier deu maior curso,
theoria que consiste em attribuir exclusivamente á arte os effeitos estheticos. Sem arte,
não ha belleza.
As coisas primitivas, os flagrantes da natureza, a vida selvagem não accordam a sensibilidade do homem, se não evocarem uma relação
esthetica, ou não contiverem por sua semelhança, o espirito de uma creação artística.
Tudo mais que anda por ahi é contrafação do gosto literário.
O poeta, que viveu em Hermes-Fontes foi
um revelador de musicas interiores, um instrumentalista maravilhoso de rythmos emocionaes.
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Não teria ganho, porém, a immortalidade, se
o poeta não fosse simultaneamente um artista
consumado. O virtuose do verso superou
Castro Alves.
Ainda hoje parece incrível o poder verbal
de Hermes Fontes, a sua prodigiosa facilidade
de fazer o verso, dominando as palavras com
um agudo senso da harmonia e da propriedade.
Quando serenou a voz da consagração nacional, após a publicação de APOTHEOSES, a
critica miúda (excepção feita de José Verissimo,
cujas restricções tiveram o cunho respeitável da
sua autoridade, impressionada com as ousadias
do poeta), a critica miúda insinuou defeitos
na obra. E apontou, copiando os críticos de
Victor Hugo, os exaggeros, os excessos
mesma.

da

Na verdade, Hermes tinha demasias verbaes, algumas descabidas, certas extravagâncias, caprichos de superfluidade vocabular,
repetições intencionaes, que feriam o ouvido,
em descontinuidade melódica, á maneira de
um Debussy poético. Essa foi, decerto, a sua
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imperfeição, perpetrada ainda assim tão poucas
vezes que a gente sente provir da necessidade
de explicar também a fallibilidade dos gênios.
Mas, não se pode esquecer o philosopho,
que o poeta e o artista continham. HermesFontes era um homem intelligentissimo, no
sentido didactico da palavra. Os tests, a que se
submettia, eram rapidamente resolvidos. Elle
possuía uma espécie de intuição humanistica
das cousas e, sem ter feito uma cultura profunda, era um homem razoavelmente culto.
Não tinha bibliotheca. Aliás, já li que Balzac
também não tinha. E o dr. Maurice de Fleury
conta que a bibliotheca de Victor Hugo em
Guernesey era nenhuma. O laureado medico
francez explica a preciosa ausência de livros, por
uma fôrma que se applica ao nosso grande
Hermes: Gorgê de sensations, sature par
Jes éléments de vibrations formidables,
son cerveau ne s'occupait qu'á lês grandir
encere et á lês rejeter dans une forme magnifique, avec une force de Dieu".
Meia dúzia de livros de cabeceira era
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toda a bibliotheca de Hermes. No emtretanto, na sua forma magnífica, e com a
força de um deus, elle fazia passeios philosophicos, como se viesse do convívio augusto
desses espíritos estellares, que baixam a conversar comnosco na solidão dos gabinetes
fechados, noite a dentro, numerosos e sublimes.
A philosophia de Hermes-Fontes era íum
dom, como o da sua poesia. O gênio era o
mesmo. A graça por assim dizer divina.
Todo o desencanto, toda a amargura, todo
o pungir de sua vida se quintessenciou na sua
poesia philosophica, desde o GÊNESE, "livro de
pensamento", como elle próprio qualificou, até
a LÂMPADA VELADA, em evolução para a FONTE
DA MATTA, onde reina o espirito da piedade, a
essência do bem e do amor, sem desejo de recompensa, nem espera de gratidão.
Poeta assim completo a nossa historia literária não tem dois. Por isso mesmo, não temo
o perigo de considerá-lo o maior.
Não importa que a poesia domestica ande
em vestes caseiras pelas salas de cerimonia37
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Ainda a pobrezinha sáe vestida. Dia virá em que,
sem roupa nenhuma, vê-la-emos de corrida pelos
quatro cantos da casa até se resolver a tirar do
fundo das malas a indumentária cahida de moda.
Hermes nunca tomou conhecimento da existência dessa cousa artificial, a que se quer dar
o nome de poesia. Revolucionário elle próprio;
precursor com uma audácia de processos novos,
que alarmaram os orthodoxos das formulas consagradas, Hermes tinha autoridade para preservar a sensibilidade brasileira dessa onda de
snobismo literário, que invadiu o paiz.
IV T AO me posso deter na analyse do poeta.
^ Mas, ha na sua obra um livro culminante,
por signal que o seu ultimo livro: FONTE DA
MATTA. Elle próprio explicou assim o titulo:
«A fonte da matta não é creação de poeta.
Existe. Delia flue o manancial, que abastece a
villa, hoje cidade do Boquim, na desamparada e
pequenina terra de Sergipe. Com água da fonte
da matta foi baptisado o autor. Revendo a cidadezinha natal cuja paisagem encontrou pobre
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e modesta, surprehendeu-se, entretanto, do
bello recanto de floresta, de onde o manancial
deriva. E ouvio dos seus maiores a historia da
fonte. Desde então ficou baptisado o livro, não
já com água da fonte, mas com as lagrimas de
saudade e enternecimento. ))
O livro appareceu em 1930, meses antes
de sua morte. Desde 1922, Hermes não publicava poesias, senão raramente, e assim mesmo
umas cousas de vida ephemera, em jornal ou revista. O poeta retrahiu-se, por completo, dando
a falsa impressão de que tinha cahido naquelle
"perigoso período da demodage", a que allude
Maurice Donnay e a que não escapam "os
maiores escriptores". Nada disso. Hermes guardava, como um thesouro, as suas preciosidades.
E accumulou-as para dá-las somente no escrinio
de um livro, que fosse a sua obra-prima.
Foi precisamente nesses oito annos, que vão
da LÂMPADA VELADA ao túmulo, que a poesia
de Hermes attingiu o seu maior explendor humano. Repassa-a um enternecimento, que é feito
de doçura interior, de sabedoria e de humildade.
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O anseio de aperfeiçoamento, que fez de um
S. Francisco de Assis a encarnação do que Chesterton chama, no mais agudo ensaio que eu conheço sobre o doce poverello — the sense of
humanism —transforma cada verso da FONTE
DA MATTA num degráo da Escada de Jacob, armada pelo idealismo do poeta no descampado
de sua alma, na hora mystica de sua reconciliação com os homens através de Deus.
Olavo Bilac deu, pouco antes de morrer, um
livro puríssimo. A TARDE é uma obra de perfeição, uma obra de apogeu, tranquilla como um seio
d'água profundo, atoalhado de nymphéas em flor.
A FONTE DA MATTA supera a TARDE pela
uncção de sua serenidade, pela penetração
do seu gênio, pela transcendência do seu sentimento, pelo contagio da sua bondade.
A FONTE DA MATTA dá á gente uma vontade menina de agradar, de ser bom para
ganhar os prêmios do Céo.
Meu desejo maior é que o Brasil leia este
livro, que cada um de nós medite sobre as suas
bellezas e apure que a arte de Hermes-Fontes
40

se alcandorou nesse meigo evangelho de contricção e de piedade.
O Brasil não conhece a FONTE DA MATTA.
A lympha da vertente obscura parece correr do
próprio coração do poeta, "tão nobre e tão selvagem, todo de ingenuidade e natureza".
A água lustrai ("a poesia é uma segunda
infância' toda poesia vem da fonte da
matta") baptisou o poeta lyrico e elegiaco, o
poeta mystico e romântico, o poeta mais poeta
do Brasil.
Pantheista ou amoroso, Hermes é elle mesmo inconfundivelmente. Epigrammatico, interpreta assim a philoscphia dos discursos:
São Francisco de Assis pregou aos pássaros
e Santo Antônio aos peixes
Mais corajoso do que S. Francisco
e do que Santo Antônio,
Jesus pregou aos homens e és mulher es. ..
Perderam todos elJes o seu tempo
e o seu sermão:
Ornais sábio, por certo,
o mais sábio de todos foi S. João,
que pregou no deserto.
"(Messianeida)"
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O seu lyrismo tem destas musicalidades:
Sempre que me procuro e nZo me encontro em mim
pois ha pedaços do meu ser, qus andam dispersos
nas sombras do jardim,
nos silêncios da noite,
nas musicas do mar,
e sinto os olhos, sob as palpebras immersos
nesta serena uncção crepuscular,

que parece ungir a alma e o espirito de "paz e,
angelitude", elevando-os á "excelsa latitude",
em que a Arvore do Bem deita raiz".
Apezar da infantil incontinençia
com que abri meu espirito sem mal
ninguém subiu à esplendida eminência,
é inaccessivel solidão nativa,
onde o meu Ideal
accende a sua lampada-votiva,
digna de vm altar-mór de cathedral.

que lhes prolonga o trágico tresnoite
da vigília sem fim,
abro o meu coração, como um jardim;
e desfolho a corolla dos meus versos. ..
E a alma que está nos versos
faz-me lembrar a alma que esteve em mim
e, que, um dia perdi e vivo a procurar

Porque quem abre o espirito, abre as portas
do seu próprio tugurio, a horas mortas,
e ha ladrões lamuriando-se em mendigos,
e amáveis, sorridentes inimigos...
Pois sem faltar quem bem me aconselhasse,
eu trouxe sempre o espirito na face
e trouxe sempre o coração nas mãos,
repartindo-o entre todos, como a irmãos...

nos silêncios da noite,
nas sombras do jardim,
na musica do mar...
("Jogos de Sombras")

Em "Serenidade", Hermes-Fontes queixa-se
de não o terem comprehendido. Esta poesia
envolve-se das primeiras nuvens do seu incensorio mystico. Outras completam-lhe o sentido, como aquella da "Paz com Deus", em
que trata da sua "resignação humilde e calma"
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E, flabellando ao mundo com a palma
dessa benção de amor e bemquerer,
a alma abri... Mas, ninguém ousou descer
aos barathros eternos de minha alma,
á intima profundeza do meu ser.
Meus inimigos de hoje, meus amigos
de hontem, que, um dia ao menos, foram meus,
olhavam pelos vidros dos postigos,
mas não me viram a alma!
E posso, assim, estellarmente calma,
virginal, innocente,
levá-la, finalmente;
lestitui-la a Deus.
("Serenidade")
43

POVINA CAVALCANTI

ÜERMES-FONTES

Assim facetado, sente-se, entretanto, o
grande poeta em qualquer dos gêneros. E
não faço escolha pelo critério da belleza. Minha
intenção é de revelar o fiat subjectivo, a
flamma creadora na variedade do pensamento
e da emoção.
~\ technica hermes-fonteana nunca mais
•**• será olvidada.
Elle creou o seu estilo, sem ter sido mestre
de nenhuma escola. Por isso mesmo ficou o
maior. As influencias, que exerceu, desfiguraramse nos imitadores, a ponto de não poderem ser
reconhecidas. No entretanto, o seu estilo era tão
pessoal, que não ha um escriptor no paiz, que
não identifique, por exemplo, A luminosa multiplicação como sendo um poema marcadamente hermes-fonteano.
A' hora em que as lâmpadas se apagam,
e os corações se esmagam

aos nossos mortos-vivos,
por esses tantos mundos redivivos,
os occultos motivos
irremediáveis da separação,
é um grão de areia, que a onda leva,
pingo de luz, que só ê luz na treva,
diamante que só fulge, incrustado ao carvão..,
A' hora em que as lâmpadas se apagam
e os corações se esmagam,
eu esqueci que tinha um coração!
Eu esqueci que tinha no meu peito,
cofre largado, sem utilidade,
esse moedão sem cunho e já desfeito
á oxydação constante da saudade.
E da nocturna paz deste meu leito
á hora em que as lâmpadas se apagam
e os pensamentos bons mal se propagam
do ultimo pensamento que nos vela,
arremessei pela janella
a velha moeda sem circulação:
. . . e o dia foi nascendo,
o horizonte ficou resplandecendo,
a paizagem se foi esclarecendo,
e eu creio que me fui adormecendo
sem ver esse estupendo
milagre, esse crescendo
da minha própria multiplicação...

contra si mesmos, no silencio insomne
da sua solidão,
e aquella ultima estrella, a cujo phone
tentamos entreouvir mas sempre em vão —

Esta poesia foi escripta numa madrugada,
num quarto de solteiro da rua Bento Lisboa,
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que dá para o Corcovado. Hermes tomou-se de
gosto pela vida nesse relâmpago de resurreição.
Chegou a pensar na felicidade. E japromptou-se
para conhecer a miragem, como quem vai a
um encontro de cerimonia.
Quando voltou, se tornasse a escrever este
poema em vez do estupendo milagre do dia
glorioso, elle teria adormecido no seio da noite
escura, agoirada por todos os mysterios da
treva.

natural da critica litteraria", na feliz expressão
daquelle escriptor, tem caprichos femininos,
de que nem sempre escapamos, os homens de
letras do paiz.
Hermes foi uma de suas victimas, com a
differença de que, emquanto se omittia o seu
gênio da ephemera notoriedade das folhas diárias, a Posteridade, ella mesma, recolhia da
nossa historia literária o seu nome glorioso
para inscrevê-lo na aza do próprio Tempo,
senhor invulnerável e infinito deste e dos outros
mundos !

O seu predestino era esse. Na vida só o
que não lhe devia ter faltado era a consagração de sua arte e do seu gênio pelos próprios contemporâneos.
Mas, nós não temos ainda uma natureza
literária capaz desses heroismos.
A critica, na própria França, segundo observa A. Thibaudet, é um producto do século XIX.
Nós vivemos ainda, guardadas as devidas
proporções de civilização e cultura geral o século XVIII da critica franceza.
"O jornalismo litterario, que é a linguagem

Eu vinha de ver, estampada no rosto do
meu pobre amigo uma serenidade, que só a
morte lhe dera. Ainda hoje o revejo assim, como
preparado para viajar os infinitos caminhos de
Deus.
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A ; beira do seu túmulo (faz dois annos hoje
•*"*• e a natureza chorava um copioso pranto
de chuva), disse-lhe o meu consternado adeus,
pronunciando, uma oraçãp articulada pela própria dor.
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Não morreu em culpa quem deixou este
TESTAMENTO
Aos meus amigos que me abandonaram,
ou me trahiram por motivo f útil;
e aos que sorriram e me desdenharam
ou por inofensivo, ou por inútil;
e aos que me atormentaram,
transformando-me a chlamyde inconsutil
do meu apostolado,
no templo de arte a que os atraio e abrigo,
em camisa-de-força de alienado
ou em andrajos rotos de mendigo:
aos que me odeiam de ódio sem razão,
ou me perseguem porque os não persigo;
a todos, meu amigo ou inimigo,
abro, simples e ingênuo, o coração. ..

Na sua lapide funerária deviam cantar
estes versos, para que, no silencio das noites, á
luz das estrellas, as almas dos bons e dos justos
os ouvissem pela voz da Eternidade. E quando
um de nós passar por junto e sentir rio coração
o aperto da saudade, transfunda a triste ausência
do amigo no amor do Poeta immortal.
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