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MOACYR BHETAS SOARES

DEDICATÓRIA
(Acróstico)

Veremos que o ontem é o hoje — vida transformada.
E, assim, em tudo; exemplo: em Eleusis, à prece
Revivia em Ceres a terra mais cansada,
A transbordar para o alto a esplendorosa messe !

Intenso na fé, o povo ia ao cerimonial
Oferendas fazer à Deusa em seu altar.
Legou-nos ele até hoje, em parte, o ritual,
Alterado na fé, na intenção de tentar
Negaça em credo a Deuses pobres e mortais !. . .
De Musa indúbia veio a messe de alguns versos.
Ao nosso amor, e os outros, — versos nada mais !

Rio, 7-7-1949
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A MAIS
BELA
INSPIRAÇÃO

ROSA SAXÃO-LATINA

O acaso, um desses grandes e pérfidos acasos,
que espero seja um bem, sinal de boa sina. . .
(meu coração — um grande criador de casos !. .
fêz-me te conhecer, rosa saxão-latina !

Meu espírito há muito, aflitamente mudo,
(embora eu sempre tenha um riso por disfarce),
estava entregue à decepção que soma tudo
quanto de mais fatal ao homem pode dar-se.

Se aquilo que terá de vir, virá sem peia,
porque escrito estará no Livro da Existência
que o sopro do Destino ao acaso folheia,
atônita será, por ti, minha paciência !. . .
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Eu, que nunca levei a sério Ornar Kháyyám,
que lia em «Rubáiyát» a beleza da palavra,
cuja lírica me era ociosa e quase vã,
convence-me hoje, inteiramente, a sua lavra.

Eu, que deveras nunca amei, instantes tristes
tenho tido por mim. . . por meu amor, então,
a ponto de pensar que só em sonhos existes. . .
por isso, fiz de «Rubáiyát» meu Alcorão !...

INSPIRAÇÃO

Rio, 26-4-1949

Vês ? já não considero uma quimera
Encontrar-te.. . e querer-te tanto assim !
Revivo só em pensar que primas, Vera,
Ao amor que há. . . cantando dentro em mim

Rio, 30-4-1949

Vera é o nome daquela que bendigo.
Já vive em tudo onde vivemos «nós»;
suspira, e canta, e fala, e ri comigo,
como um capricho feminino, atroz !. . .
— 11

À tarde, quando no cerúlio céu
pisca a primeira estrela muito inquieta,
penso que está telegrafando-me seu nome.
Depois, marfínea como a face de um asceta,
surge a lua; e, de repente,
o céu parece despejar estrelas,
dizendo-me seu nome indefinidamente !

"HISTÓRIA UNIVERSAL

Ouve: a história que eu quero te contar,
é uma história tão simples, tão singela,
que a conta doce e persistente olhar. . .
que a conta uma florinha na lapela. . .

Já antes mesmo que todo o seu amor me tome,
sofrendo estou, querida, a sua ausência. . .
pois já ensinei a tudo neste mundo
a me dizer apenas o seu nome !
Rio, 12-6-1949
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Ouve: essa história todo o mundo conta
desde que a aurora se desperta em
[cantos]
até que a via-láctea se desponta,
ou esteja o céu se derramando em
[prantos...]
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Ouve: um tregeito, um distraído gesto. . .
um sorriso. . . um lencinho perfumado. . .
rusgas. . . lágrimas — tácito protesto !. . .
Os passeios. . . um sonho. . . bem sonhado.
Serenatas. . . Cantigas prediletas. . .
caprichos. . . evasivas. . . inverdades. . .
Os beijos. . . as carícias indiscretas. . .
e tantas outras mil futilidades !. . .

Depois. . . depois atinge a história o fim.
De algo como florinha na lapela:
amor. . . uma casinha com jardim. . .
e dentro, em jogo, a sorte dele e dela !. . .

Rio, 15-6-1949

São essas coisas suaves e pueris
que contam a metade dessa história. . .
de um romance que foi ou não feliz,
se as gravamos a fundo na memória !
Depois, essas pequenas coisas são
«longe dos olhos», causas de ansiedades,
motivos tantos de uma evocação...
acenos da alma a suspirar saudades !
E sente então tudo isto o nosso ser:
tortura — a idéia de perder o bem. . .
angústia — a idéia de já não o t e r . . .
melancolia — então já não o tem !
Vai pelo meio a história nessa altura.
Amarga é a idéia de ficar sozinho. . .
se amar, amar. . . é a idéia que perdura,
na doce glória de tecer um ninho !. . .
H -
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POR QUE ?

Tão boazinha assim como você,
sempre esmerada em suas opiniões,
eu preciso, e você sabe por quê,
fazer-lhe apenas duas arguições.
Parecer-lhe-ei. . . nem mesmo sei o que,
ao lhe propor tão pueris questões;
mas como o coração só mesmo vê
razões onde a razão não vê razões. . .
Diga depressa, já, sem titubear;
por quê é que quando a sinto bem ao lado
tenho a impressão de ouvir hosanas no ar ! ?
Por quê, distante, a sinto ainda mais minha,
como se eu me tivesse unificado ! ?
Fale. Fale. Você que é tão boazinha !
Rio, 16-6-1949
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SAUDADE

Que lindo e triste o céu azul desta manhã !
Esquecido de mim, irremediavelmente. . .
julgo que meu olhar, numa esperança vã,
percorrendo o Infinito encontre, de repente,
um motivo qualquer capaz de na verdade,
afastar por momento a presença do ausente
— alma sutil do amor e filha da Saudade !

Ao meu alcance tenho o seu retrato.
Entre ele e o céu, — nenhuma diferença !
A Saudade me fez você ficar tão longe. . .
ambos tão longe na minha presença.
19
Ilustração de: Saudade

Só, cada vez mais só me sinto então.
Os olhos semicerro e, sem eu perceber,
algo quente me cai sobre o dorso da mão;
uma lágrima quente ali fica a tremer;
tremeluzindo, treme, treme e, em vão,
procura a forma esférica deter !

Também há pouco estive relutante
pelas sombras da minha solidão. . .
e entre o céu e você uma lágrima veio
para tremeluzir. . . sobre o dorso da mão !

CÉU DE JUNHO

Rio, 23-6-1949

Que céu azul !
Tão infinitamente mais azul
que o céu dos outros meses !
Ã noite, por enlevo às mais das vezes,
o céu — que tem a cor dos olhos dela, me invoca e prende, me fascina e atrai,
enquanto, ao balouçar de uma cadeira,
que v a i . . .
e da mesma cadeira...

que vem. . .
tendo-te ao lado, carinhosa e meiga,
a lua pelo imenso azul boiando vai...
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Que céu azul e puro !
E penso: alhures, em feliz alvoroçada,
de cima de algum muro,
empina o seu balão a molecada.

COMO ESQUECER-TE ! ?

Que céu azul, que imensidão !
E penso: alhures, a donzela, arfando os seios,
pula e joga à fogueira o seu tostão. . .
Invade-a toda um infantil receio
de não ter, a pessoa que o apanhar,
o nome lírico que em sonho bom lhe veio !

Como esquecer-te, amor, eu poderei,
se as pequeninas coisas que vivemos
e que vingaram nossa intimidade,
lembrando sempre o quanto nos queremos,
serão sinais de atônita saudade ! ?

E o céu de junho é qual redoma azul, sem jaca !
E penso: teus balões, batuques e fogueiras. . .
hoje, não os aturo apenas por pirraça,
pois és em tudo, um plágio absoluto, suponho,
da alegria, pureza, enlevo e graça
do nosso amor, e até dos olhos dela,
até do azul do meu, do teu, do nosso sonho !

Rio, 23-6-1949
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Como esquecer-te, amor, eu poderei,
se no sublime instante em que te vi,
meu mundo interno transformou-se todo,
màgicamente ao perfilar-me em ti,
a ponto de olvidar, do mundo, o lodo ! ?

Como esquecer-te, amor, eu poderei,
se é alegre o teu, o meu, o nosso mundo,
como se fôssemos eternos reis
de império que nasceu sem oriundo,
onde nós somos: povo, vida e leis ! ?
— 23

Como esquecer-te, amor, eu poderei,
se és rainha do mundo em que hoje vivo,
se tens nas mãos o facho de um império,
do qual, se rei, me vi também cativo,
porque te impões com natural critério ! ?

EXALTAÇÃO

Como esquecer-te, amor, eu poderei,
se os passos que aqui dei e muito fiz.
os dei por ti, oh ! minha soberana,
no esforço insano de te ver feliz,
oh ! linda e doce criatura humana ! ?

O meu amor por ti é tão grandioso,
tão impoluto, nobre e tão sublime,
tal-qual o anel sagrado e primoroso,
que duas vidas numa vida exprime.

Levando todo o teu amor, rainha,
na tácita expressão, que o inspirará:
«um rei que fez de mim a sua lei»,
por algum tempo o rei-cativo irá. ..
Como esquecer-te, então eu poderei! ?

Há qualquer coisa assim de religioso
nesse afeto que sinto me redime
de algum gesto que tive pezaroso
ou rudeza que ainda me deprime.
Rio, 5-7-1949
Sozinho, como num sonho sem fim. .
imagino-me o quão feliz serei
tendo-te para sempre junto a mim.
Mesmo assim, por indômito costume,
já me ferem as máguas que te dei,
porque delas até tenho ciúme.
Rio, 5-7-1949
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MEU CÂNTICO DE FÉ E AMOR

Seis horas ! Ave Maria ! Hora que nos encanta,
momento em que nossa alma a si mesma se encerra,
como se o céu viesse até nós nessa santa
música universal, que sobe aos céus da terra !
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Seis horas ! Tange o sino e a igreja nos alcança
como em momento algum tão bem assim o faça !
Perdoamos tudo nesse instante, e a alma descansa
na prece erguida para o alcance de uma graça !

Seis horas ! Genuflexa e contrita a nossa alma
procura na oração, que é bálsamo da dor,
encaminhar-se toda a Deus para ter calma
e certeza na excelsa inspiração do amor !. ..

Queda-se nesse instante a alma mais transviada,
que se dirige aos céus em preces, consumida,
no afã de, pela fé, sentir num quase nada
de um gesto de carinho os encantos da vida !

Ave Maria ! Em todo o mundo tange o sino !
E eu, que nunca do amor tive o afago impoluto,
sinto que tua voz, mesmo de longe, é um hino,
que nessa hora santa avaramente escuto !

NUNCA!

Amei-te em pouco tempo o quanto nunca amei,
com tanto sentimento, em toda a minha vida.
Risos e sonhos tive e até por ti chorei
quando vi em teu semblante a lágrima sentida...
À noite, não sabia o quanto tempo andei. . .
Quis me penitenciar de forma convencida,
e modos de afagar-te muito imaginei,
por raciocínios mil, a dor imerecida. . .
Sem saber mais a quem e a que me recorrer,
senti-me só, tremendamente só na rua,
me castigando a mim por te fazer sofrer.

Das graças é a Nossa Senhora, Ave Maria !,
poema de amor divino ouvido em toda parte,
ao qual juntei nosso amor, nessa hora do dia,
quando confesso apenas um pecado — amar-te !

Rio, 6-7-1949, às 18 horas
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De trás de nuvem clara a lua triste vinha. . .
Fitei-a espectativo: «esquece-a», -- disse a lua
Eu esquecê-la, lua branca e má — «Nunquinha>:
Rio, 7-7-1949
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BILHETE
Barbacena, 16-7-1949

Verinha :
Estou, precisamente a 330 quilômetros
distante de você !
Saudade...
Raias, pipas, pandorgas e cafifas,
(vários nomes do papagaio),
sobem e descem, voluteiam em pinotes,
presos a um simples fio de linha branca,
na imensidão do céu de azul puríssimo !
Saudade. . .
Meu coração, tal-qual um papagaio roxo,
não importa quantos nomes e cores ele tenha,
(pois só o sentido da saudade o vê)
invade os paramos azuis também,
preso apenas ao fio da saudade. . .
como a procura de alguém. . .
saudosamente a procura de você !. . .
31

NÓS
Noite alta e luminosa.
Acabaram-se os últimos ruídos
de mais um dia desta vida inglória e vaga. . .
Abro a janela do meu quarto e avanço o olhar
do céu à rua,
do ebriático luar
ao arvoredo do quintal vizinho,
e vejo nisso tudo refletidos,
teu rosto meigo e o teu vestido amarelinho. . .
ouço ainda o teu passo cadenciado;
sinto o teu gesto, o teu olhar, o teu carinho. . .'
e sinto mesmo que caminhas ao meu lado
Vejo-me tão distante de mim mesmo,
num lugar em que quase não há luz,
falando baixo e caminhando a esmo.
Sinto-me cambalear de quando em quando.
Fecho a janela. . .
A noite continua ainda muito calma. . .
e, te sentindo sempre ao lado caminhando,
também se fecham as janelas de minha alma.
Barbacena, 19-7-1949
— 33
Ilustração de: Bilhete

TU
DEUSA DO MEU AMOR-SAUDADE

Quando te conheci,
eu, que vivia triste os dias que levava,
sem pressentir ouvi
na tua voz bonita aquilo que faltava
ao coração ferido. . .
Descobri em teu olhar «fechadinho» e ridente,
a fonte da poesia !
E, pelos passos teus, senti que havia à frente
um mundo de Alegria !
E mais te conhecendo,
eu, que deixara há muito os floreios poéticos,
fui aos poucos colhendo
nos cantos da alma versos líricos e céticos. . .
e sempre mais te amando !
Imaginá-los pedestal para teu culto,
nem foi viver, suponho,
pois, quanto mais crescia dentro em mim teu vulto,
mais eu crescia em Sonho !
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E dias após dias,
do teu amor fiz ritual bizarro, intenso,
em que sempre bebias
do coração, feito um turíbulo de incenso,
o perfume da vida !
Teu rosto, escrínio dos carinhos meus tem sido,
amor que não me cansa;
porém, por algo mais minha alma tem vivido,
presa à luz da Esperança !
Atapetei de flores,
variegadas na forma, na cor, no perfume,
nossos dias de amores;
em cada uma, eles têm idealizado nume
—• ingênuo politeismo !
No meu templo ideal, tu, que és a única Musa,
em meio a profusão
de deuses, deste a mim uma alma mais profusa
e a mais doce Ilusão !
E essas coisas tão sãs,
filhas da alma, do amor sem mácula e profundo,
qual de maio as manhãs,
naquele templo vivem diáfanas, sem mundo,
em paramos azuis
Erguido à Musa um templo próprio, o criador,
como um deus da ansiedade,
fez-te deusa do amor, do seu sublime amor,
do seu Amor-saudade !

PRECES AO DIA EM QUE NOS CONHECEMOS
Eu me lembro de ti, com devoção,
vinte e quatro de março, e, bem por isso,
para que eu não te esqueça nunca mais
e traga no semblante calma e viço,
vislumbres de alegrias sem iguais,
não a deixes que sofra nesta vida.
Ela é tão meiga e, para mim, tão bela,
que a deixará por certo ressentida
a mágua mais restrita e mais singela !
Que o teu sol seja sempre muito ameno
e tuas horas lindas e silentes.. .
Que em tuas noites faça-se o sereno,
tremeluzindo em gotas transparentes,
como alvos balõezinhos que no espaço
vão-se inflamando à luz do plenilúnio !
E, no meio de tanta fantasia,
deixa-a, a sorrir, passar a mocidade,
construída somente de alegria
c uma velhice de felicidade !
Rio, 16-8-1949

Rio, 8-5-1949
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Quanto mais te olho, tanto mais te quero,
tanto mais, dentro em mim, em força aumenta
um cálido desejo, tão sincero,
que de há muito os meus sonhos acalenta.

Quanto mais te aconchego nos meus braços,
sentir-te entre eles quero tanto mais,
crendo que a ti me prendem fortes laços,
que mesmo a morte os romperá jamais !

E quando penso assim acarinhar-te,
é porque sofro ao teu pequeno mal,
pois não quero que lágrima se farte
de entristecer-te o rosto angelical.

E quanto mais minha alma te procura,
mais me convenço que és, minha querida,
um farol, cuja luz sublime e pura
dirigirá meus passos nesta vida !

Se assim penso e me porto ardentemente,
esse é o feitio meu. meu «eu» profundo,
cuja afeição por ti é claramente
a maior e a mais bela deste mundo !

Rio, 18-8-1949
Quando beijos me dás, moça-menina,
a vida se me adoça, e nunca amarga !. . .
Sinto que à minha a tua boca ensina
que o nosso amor é estrada linda e larga !

Olhar-te muito. . . abraços muitos. . . beijos !
Pensar somente em ti, eis os liames
que de sinceridade têm desejos
e que pedem que ;a mim, tão só a mim, tu ames !

Mas ao pensar que já te fiz chorar,
grita minha alma, e causa-me desgosto
não ser carinho como a brisa no ar
para enxugar-te as lágrimas no rosto
40 —

"POEMA

BURILADO"

Amo-te muito, este é meu único argumento.
Outras amei, e o sabes bem, mas um remédio
curou-me logo, plenamente, — o esquecimento,
e uma apenas deixou-me atônito de tédio !
Quanta gente não crê que há mais pureza e alento,
mais carinho e certeza, inspiração e assédio
no seu primeiro amor, nesse que num momento
não permite entre ele e a existência um termo médio
Mas meu primeiro caso e todos os demais
não passaram enfim de certos desenganos,
sem deixar da ventura os mínimos sinais !
Foram filtros somente a acrisolar meu fado
e meu senso de amor, através de alguns anos,
a fira de amar-te como um poema burilado !
Rio, 21-8-1949
— 43

FAZ DE CONTA QUE.

Minha doce e querida. . . Imaginemos que eu. . .
Bem. . . faz de conta então que estás bem junto a mim,
que és toda minha e sou inteiramente teu,
porque nos prende um grande c meigo amor sem fim !

Que, por manhã bonita, alacre e tagarela,
sutil raio de sol, de todo não nascido,
entrou pela cortina alegre da janela
e foi beijar o teu semblante adormecido. .

Faz de conta, também, que tu te levantavas
e que ias preparar o café a essa hora. ..
Beijos, perfume, e até saudades tu deixavas
atrás, nesse momento em que ficavas fora !

Reagiste à carícia e, quando ao afastar,
mansamente, um castanho e lindo caracol
da cabeleira linda, ouvi-te a murmurar,
como se meu, o beijo efêmero do sol.

E eu, deitado, pensando em que o tempo jamais
tivera ação capaz de alterar nossa vida,
modificando o nosso humor e os ideais,
de torná-la vazia, inerme, resumida.

Depois, de manso, abriste os olhos adorados,
dois românticos sois, de um verde-azul, queridos.
ambos de roxo leve, incerto, circulados,
que me fitaram, sempre assim, — enternecidos !

Faz de conta que nunca uma rusga, menor
que fosse, em tempo algum ensombrou nosso encanto,
nossa felicidade e que outro amor maior
que o nosso nunca assim se completasse tanto !

Sorriste. . . Eras a mesma em meiguice e ternura,
O decote de um pijama, (alvo ou de cor),
deixava à vista a tua imaculada alvura. . .
Beijamo-nos... e o beijo era o mesmo em sabor !

Quando surgiste à porta, (e, faz de conta — é pena !)
trazendo-me o café e o teu sorriso amante,
— fora, o sol já esplendia a aurífera melena,
deste-me a impressão de outra estrela fulgurante !

Nada de insipidez, de artifício ou disfarce.
Éramos como dois integralmente num,
sentindo cada qual viva emoção em dar-se
a esse mútuo prazer de um amor incomum.
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MULHER OU CRIANÇA?

Essa mulher, sinceramente feminina
por cujo amor me curvo até com reverência,
vê, no começo do seu nome, a minha sina
e em primavera vê, no fim, minha tendência !. ..
Essa mulher que muito enlevo e amor me ensina,
suave tal-qual a linda pétala de hortência,
que tem no olhar o verde-azul de turmalina,
é o perfume do amor, de verdadeira essência.
Não é como a mulher comum, que tanto finge. . .
cujo artifício está em provocar enleios
ou em se figurar «devoradora esfinge». . .
Essa mulher que para mim é uma esperança,
tem-me proporcionado os mais doces anseios,
porque não sei quando é mulher, quando é criança !
Rio, 27-8-1949
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É O NOSSO AMOR !
(Inspirados na valsa de Richard
Strauss: "Cavaleiro da Rosa")

Ouve essa música suave e linda,
que embala o coração feliz, que ama !
É o nosso amor, querida e, mais ainda,
é a nossa alma que em notas se derrama

Somos nós dois, assim por nós sonhados,
sutis como essa própria melodia,
que, como dois espíritos alados
alçam-se ao céu do amor à cada dia !
Ouve essa música e verás, querida,
quantos motivos de ternura em cada
nota, e verás que há amor em toda vida,
que a vida sem amor não vale nada.

VALE A PENA!

Aonde quer que me vá por estradas da vida,
estarás, longe ou perto, indelével assim
como a recordação mais bela e mais vivida,
como a razão talvez por que a este mundo vim !

Ouve essa música e sentirás, por ela,
que a tua, a minha mão mimar pretende,
falando essa linguagem muda e bela,
que só quem ama realmente entende !

E eu me recordarei sempre de ti, querida,
do meu amor por ti, do teu amor por mim
cuja reserva, que ainda em muito consumida,
todos os dias, nunca mais teria um fim !

O mundo de carinho que ela exprime
sugere até que o nosso amor é antigo,
define até que por amor perdi-me. . .
e que só me acho quando estás comigo !

Mesmo tendo-te sempre ao lado, lembrar-me-ão
que vale a pena amar-te muito, todo dia,
o teu olhar. . . e o beijo a me afagar a mão. . .

Cada compasso ouvido é o nosso abraço. ..
é o nosso beijo. . . as tuas mãos pequenas,
de leve no meu rosto.. . é o teu regaço,
que é meu ninho. .. e eu, uma ave, uma ave apenas !

Rio, 9-9-1949
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E se por algo uma saudade consumisse,
seria fatal !. . . ou uma aposentadoria
de mil recordações teria na velhice !
Rio, 15-9-1949
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TUDO AZUL!
Ate/1- Mi
Contemplarás feliz, sorrindo, o nosso ninho,
sentada junto a mim, em fofo canapé,
e verás que não só ele é azul, pois bem pertinho,
um abajur, de luz mortiça, também o é !

Estarás em pijama azul de seda, lindo,
e sentirás, como eu, instantes bem vividos
assim em nossa casa. . . enquanto vão caindo
as sandálias azuis dos teus pés contraídos !. . .

Terás ilaqueada aos bonitos cabelos
uma fitinha azul, por certo, cujas pontas
te pousarão nos ombros, e eu cheio de zelos,
tirá-las-ei para os beijar assim às tontas !...

Contemplarás depois as cortinas bonitas,
azuis, de uma janela espiando para a rua
e sentirás, como eu, emoções infinitas
como se a vida fosse apenas minha e tua !

Ficarás por momento, olhando com ternura
o tapete, também azul, da nossa sala
e sentirás, como eu, a cálida doçura
de um grande amor que vibra em nós e nos embala !

VERSOS
DE

ADMIRAÇÃO
Fitarás um retrato em todo o seu contorno,
a um canto, sobre um móvel — o nosso casamento !,
e sob ele, de pano azul, está um adorno,
que, pelo delicado, é obra do teu portento !

E, nos teus olhos quase azuis, verei, contente,
essas coisas azuis, em tal infinidade,
que só mesmo quem ama é capaz certamente
de assim ver refletida uma felicidade !

Rio, 15-9-1949
56 —

ANGELITUDE E FEITIÇO
(Acros tico)

Ao teu redor a gente esquece, sempre mais,
Nesse sorriso alvo, espontâneo, constante,
A pérfida expressão das belezas venais !. . .
Meiguice feminina assim não vi jamais,
Ao sentir que, se tens algo de anjo no olhar,
Reflete o corpo esguio, o rosto belo, o viço
Insinuante e moreno, e a cabeleira negra,
Algo que se traduz, de súbito, em feitiço !. . .
Fulgura, e encanta, e prende o gesto, o andar, a voz,
E tudo em ti dispensa o mínimo adereço,
Límpida como tens a feminil beleza.
Isenta de malícia e do artifício atroz !
Considero, por fim. estes versos fanados,
Injustos ao teu todo, inspiração de uma alma
Oprimida assim qual pulsos acorrentados !. . .
59

MAIO.

VOCÊ

Maio ! Sonho, prazer, glória, amor, perfume.
És um poema de luz, cantor sentimental,
engalanando a vida a transformar-se em nume
dos que vivem de amor nessa estrada aromai
onde há ecos de riso, alegria e ciúme
de almas gêmeas cm flor, irmãs do mesmo mal !
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Mês de Maio ! Missário estranho de ilusões
que transmite à nossa alma os encantos da vida,
ferindo às vezes fundo a pobres corações !
Maio ! Segredo dito a medo, em voz sumida,
voz gaguejante quase, a tecer confissões !
Maio ! Rede que embala e de embalar não cessa,
feita de plumas, véus, grinaldas e festões,
e balouçando sempre altíssima promessa !

ESPECTATIVA
(acróstico)
(In rr.cmorian)

Maio ! Capela azul, turibulando incenso,
enquanto assim por fé as filhas de Maria
murmuram orações por um rosário imenso !
És bâlsamo que cura ou somente alivia
a ânsia de um coração que vive de esperança,
antegozando o fim desse glorioso dia
em que um sonho de amor ficara na balança.

Essa tua beleza olímpica e serena,
Lembra um verso sutil. . . lembra urna tarde amena. . .
Ou alguma coisa assim, que eu mesmo não sei bem !
Inspira esse teu ar de carinho e meiguice,
Solicitude e amor, que eu sinto e ainda não disse. . .
Antegozando um dia, que eu não sei se vem !

Maio ! Sorriso e alento a transbordar carinhos;
aos moços se tornando um grande feiticeiro,
arquitetas alegre os encantados ninhos
com os sinos tangendo — esplêndido sineiro !. . .
Tecendo véus, amor e tépidos caminhos,
em sonho a noiva amante e pálida te vê
ébria de incenso, envolta em grinaldas e arminhos !
Maio ! um beijo, uma prece, a saudade e Você !

Cada vez que te vejo assim tão distraída. . .
Alentando (quem sabe?), as promessas de alguém,
Renuncio à intenção de chamar-te, querida,
Num arroubo de amor, que a minha alma retém. . .
E vais passando. . . enquanto agora em minha vida,
Insinuante e feliz, tua imagem mais cresce,
Romântica tal-qual aquela estrofe lida,
Ou cantada, que a gente aprende e nunca esquece !
Novembro, 1943
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BELEZA - TERNURA
(acróstico)

Bem quisera poder transformar-me em poesia
E sentir a expressão da estética mais pura,
A fim de reunir, como em passe de magia,
Todo belo que em suma exprimisse ternura !
Retrataria o teu olhar assim num dia,
Impoluto e sereno, em que o céu com brandura,
Zelos de amor inspira até a alma mais vazia !
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Sorveria num hausto a esplendorosa e calma
Inspiração que vem da maciez do lírio.
Levarias à flor, por certo, em tudo a palma !
Velarias ao belo amparado ao martírio
Inútil do artifício, e eu sentiria na alma
A conquista de um anjo evadido do empírio !

Rio, 20-9-1949

VERSOS
APENAS
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PÁGINA DE TODOS LIDA

Pela tristeza de hoje, torturante,
que ontem foi devoção sublime e pura,
genuflexão de espírito, incessante,
poema de luz em meio de amargura . . .
Pelo ocaso tão súbito, cruciante,
do nosso amor, ardente, sem candura,
que ontem foi repto indômito, flagrante,
lançado a tudo e a todos, com loucura . .

Pela saudosa lágrima caída. . .
Pela grande saudade de você. . .
Tudo que por você sonhei na vida. . .

Sofro, às vezes, em ânsia mal contida,
castigando-me a mim mesmo, porque
vivi uma página. . . de todos lida !. . .

MUIRAQUITÃ

No buliçoso olhar, sincero e terno,
nas linhas do nariz, nesse sorriso
a despontar, nos lábios, indeciso,
que inspira o gênio de Rembrandt moderno. . .
Nessa boca entreaberta — poema eterno ! —
que se fez minha vida um Paraíso,
fez também que eu sentisse.. . num improviso,
o Caminho dos pórticos do Inferno !
Ei-la ! a sorrir nas brumas do Impossível,
ontem, sonho. . . hoje, férvida paixão. . .
pecado e amor do meu maior martírio !...
Ei-la ! a mulher incrível. . . a inesquecível,
consumindo-me a última ilusão. . .
muiraquitã do meu amor-delírio !
Rio, 25-11-1944
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CÉU SEM NOME

Amo-te assim como és: semblante terno. . .
suave às vezes como o céu de Maio;
às vezes como o céu de Agosto, aflito. . .
De vez em vez, ligeira como um raio,
ficas sombria como um céu de inverno
e mística por vez como o Infinito !
E nesse suceder de calma e de ira. ..
do mal de amor me sinto resgatado;
e ainda que teu amor tanto me fira,
não importa, se assim tão mal velado,
é fruto pelo outono sazonado !.. .
Amo-te assim como és: bem diferente. . .
As transições te fazem mais ardente,
tornam-te ainda muito mais mulher,
e te amo — e nisso o tempo me consome !
Meiga, irada ou cruel, não vês sequer
que me enches a alma como um céu sem nome !
Agosto de 1944
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MUSA QUEBRADA

Idealizei o amor ! Puro, ardente e fatal,
fiel e escravo como um mordomo chinês,
como se fosse todo ele assim — pedra e cal;
um todo a confundir-se então só de uma vez,
almas irmãs, sentindo a um tempo o bem e o mal !
Eu quis amar assim, na minha insensatez,
fechado a tudo o mais como um ponto final !

Elevar bem acima o motivo do amor:
colocar-lhe no poente o sorriso dileto,
no alvorecer o riso alegre e promissor. . .
na lua, seu semblante alvo, em carmim discreto;
o corpo oferecê-lo à noite de calor.. .
no quarto nupcial, guardá-lo por completo,
e ali zelá-lo contra o mal do despudor !. . .
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Sentir-lhe esse prazer ao pudor prevenido,
como a tê-lo no escrínio invisível da vida,
e conserva-lo então bem sempre definido,
desviando assim o amor dessa estrada perdida !..
E sonhei alguém comigo em tudo parecido
na vibração do amor, nessa ânsia mal contida
de sermos um o tomo do outro — e fui vencido !.
Lá do alto, minha musa atirou-se às loucuras. . .
irritada e perversa, por causa de nada.
Senti, chorei até minhas horas futuras !. . .
Hoje em tudo olho e vejo uma musa quebrada;
fico pasmo, e procuro em minhas amarguras,
sentir que levo na alma a lágrima velada,
ao lembrar que essa musa esteve nas alturas !. . .
Rio. 23-10-44

RESPOSTA

Você já não faz versos para mim !
Foi esse o verso que ontem me disseste,
como se a ausência deles fosse o fim. ..
como se enlevo em meu amor não reste. ..
Se fosses minha, minha tão somente,
se apenas fosse meu o teu desvelo
se apenas meu o teu amor ardente
e apenas eu o motivo do teu zelo.. .
Se eu tivesse o teu corpo ao meu pregado,
assim o muro todo preso em hera,
todo eu seria verso fecundado. . .
numa sublime e eterna primavera !
Porém, meu verso às vezes é amargura,
às vezes graça, às vezes desalento,
é quase um bem de indômita loucura,
não te esquecendo nunca um só momento !. . •
Rio, setembro de 1944
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IATO DE AMOR

Como explicar-te assim sem mais, sinceramente,
que eu tenha em minha boca esse antigo sabor,
gostoso e original de fruta boa e olente,
madura pela seiva espontânea do Amor ! ?
O sol do meu amor cuidou-te ardentemente,
dando-te sombra, e orvalho, e perfume, e calor;
sempre a sentir-te como um pomo adolescente,
vivias para mim a quadra do verdor !
Em anos eu temi alguém que te maguasse,
te colocando em vil e malicioso impasse,
ingênua tu, seguindo alguma cantilena.. .
E rompeste comigo apenas por ciúme !. . .
Voltei... voltaste... e a briga então só se resume
em algo que esqueci. . . com sensação de pena !. . .
Dezembro de 1943
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BATON ESQUECIDO.

Levo a mão em meu bolso, a-tôa, distraído. . .
e na palma da mão, a tremer de repente,
o baton que comigo havias esquecido. . .
surge como se fora um lacre incandescente !
Sardônico, reavive a mágua mais recente;
eu que outrora por ti já fora tão ferido,
que nunca te traí — sabendo-me inocente,
sinto-a tão grande em mim, que dela até duvido !
Como foste ferina, injusta e tão cruel,
crendo que eu tenha sido um ingrato infiel,
crendo que o seu amor se transformasse em tédio. . .
Esse baton — para outro, ontem, sangrou-te os lábios.. .
Agora, ele me causa a dor de mil ressábios,
e a dor de uma ferida aberta, sem remédio !
Rio, 22-1-44
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CARNAVAL
NO
RIO

PIERRÔ E COLOMBINA, AUSENTES

Momo chegou ! Lá fora a voz da multidão
é um convite maluco ao festim da loucura;
rompem-se de uma vez, sem mais condição,
os elos do preceito e a alça da compustura !
A música estardalha, e cresce, e corre, e assanha,
em nossa veia causa uma esquesita ardência,
c de roldão nos leva em confusão tamanha
a ponto de tornar-se indômita insolência !
E o Carnaval, fazendo um passe de magia
com seus braços de cor, feitos de serpentina,
transforma uma «morena» insípida e arredia
numa cachopa inquieta, amável, bem latina. . .
A garota bronzeada em «cigana» aparece
de olhos negros, quebrando e batendo o pandeiro;
quando surge o «pirata» até mesmo se esquece
das medalhas que traz em seu corpo trigueiro !
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E moças de «havaiana», alegres excitantes,
vêm causar sensação, dedilhando ukalèles,
gingando os quadris, como a indagar, bamboleantes:
os da «marinha» estão faltando ! Onde estão eles ?
Entra em cena a «baiana» ardente e colorida,
e torce e se retorce, e o busto nu balança. . .
o «malandro» que espreita essa graça atrevida,
pega o chapéu-de-palha e se atira na dansa. . .
Das ruas aos salões, «ranchos» e foliões
vão por noites em fora em gritos de dementes . . .
Nada de romantismo, enlevo e submissões
de Pierrô. . . Colombina. . . agora tão ausentes !.

PRIMEIRA
INSPIRAÇÃO

NOSSA SENHORA
DO DESTERRO

Aí, Nossa Senhora do Desterro,
nessas alturas, devotada e franca,
ergueu-se-lhe uma capelinha humilde,
de onde Você protege «Casa Branca».

Quanta poesia vem dessas paragens !
Ao longe, quando é puro o firmamento,
perde-se a vista em descampado enorme,
provocando sublime isolamento.

À tardinha, quando o ouro do horizonte
por sobre as bossorocas se debruça,
e as folhas sinfonizam madrigais,
ouve-se a alma das coisas que soluça !

Daí, Nossa Senhora do Desterro,
Você espia a cidade secular
pelas musgosas cãs das bossorocas
e outra cidade moça no pensar.

Tem-se a impressão-vertigem que, da gare,
a rua José Júlio se despenca
para esconder-se numa bossoroca,
onde até canta à lira o pé de avenca.

Em busca de Você fui muita vez !. . .
Pedi-lhe muito pelo meu amor;
jurei-lhe tanto, a transbordar-me em fé,
porque ousamos. . . seu pórtico transpor.

À noite, no sussurro do «Espraiado»,
parece, abre-se um mundo de segredo
desfeito em versos, cálidos de amor,
ditos baixinho, ditos quase a medo !

E lá se foi o meu romance todo,
ruindo a minha torre de marfim !. . .
Mas não a ergui ao silvo do cipreste,
sem apenas um ramo de alecrim ? !

Aí, nessa cidade secular,
creio que cada galho, cada rama,
derrama versos ao bulir-lhe o vento,
que os não fará o poeta de mais fama.

Se esse romance maculou-lhe o templo
creio que não me cabe culpa não.
Busquei-o sempre, acompanhado sempre,
calcando sempre o amor. . . a tentação. .

Bem junto à sua límpida matriz,
em noite de azul lânguido e celeste,
quantos versos de amor eu quis fazer. . .
ao murmurar do fúnebre cipreste ? !

No fim de agosto, triste, aí voltei.
É o mês de sua festa antiga e bela.
Há risos cristalinos nas barracas,
e um rouco cochichar pela capela.

Aí, a suspirar, vive-se de amor,
porque tudo nos fala de poesia,
de esbanjamento de carícias mil. . .
enquadradas em fértil bonhomia.

Eu e ela caminhávamos calados,
esboçando um sorriso a cada hora,
como quem freia uma explosão de risos,
risos servis de um coração que chora.
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Na capela, de joelhos, supliquei:
Senhora ! perdoai nossa quimera !
O nosso amor foi flor hiemal,
despetalada em plena primavera !
Quando o silêncio de acabada festa
já enchia o adro do Desterro além,
impressionado ainda ouvia a Santa
dizer-me, lá da solidão, — Amen !
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