Eduardo Pacheco

CABO FRIO
...Parece até Cfue a Natureza quis
reproduzir na Terra algo cfo Céu ! ...
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Oferenda
Deste-me um berço dourado,
infância maravilhosa
e amizades fraternais.
No teu velho chão sagrado
guardas hoje, carinhosa,
as relíquias de meus Pais.
São simples preito, portanto,
de imorredoura Amizade
estes versinhos que eu fiz.
Nalguns há marcas de pranto.
Nas lágrimas da Saudade
brilha o Passado feliz.
Cidade tricentenária !
Cidade Leal e Heróica,
na Real Consagração :
desta urbe tumultuaria,
que enfrento com calma estóica,
mando-te o meu Coração!

Umbral
Forasteiro de lábios descorados,
de olhar mortico e faces macilentas,
saúda a Terra esplêndida que pisas!
Olha a beleza desses espraiados!
Ouve as rezas das águas sonolentas!
Respira forte estas saudáveis brisas!
Vens de abismos hiantes, de cidades
talvez grandiosas, mas indesejáveis,
de ingratas lutas, em que vence o mal.
Daquelas plagas não terás saudades,
vendo as belezas inimagináveis
de minha Terra — que não tem rival!
Descansa os teus pés cansados
nesta erva tenra, macia,
que alcatifa a minha Terra.
E os tristes olhos pisados
de tanta insônia e agonia
para estas galas descerra!

Esquece a cidade-inferno,
que te crestou a esperança,
e mergulha o olhar sombrio
neste panorama eterno,
na beleza, na bonança
da Terra de Cabo Frio!
Forasteiro, vem comigo.
Quero mostrar-te o rincão
dileto da Natureza.
Dá-me o braço, meu amigo,
e alegra o teu coração
vencido pela tristeza.

De joelhos

O Cemitério e o Convento
Transpõe comigo esta ponte
simples, bonita, moderna
(eu gostava mais da antiga).
Ali vês, bem junto ao monte,
a santa morada eterna
de saudosa gente amiga.
E do outro lado é o Convento
dos bons frades Franciscanos,
hoje em tristonhas ruínas.
Dói ver este monumento,
que atravessou tantos anos
de conquistas assassinas,
quase todo destruído,
com as celas destelhadas,
as tumbas ao abandono,
o grande muro derruído
e as obras de arte estragadas,
qual uma casa sem dono!

Saudade
(No jazigo de meus Pais)

Aqui, neste recanto mudo e triste,
pouso da morte, umbral da Eternidade,
ponto final da página da vida,
deixa-me a sós. .. Minh'alma não resiste
à vibração maior desta Saudade
que já nos olhos meus vês diluída!

O Crucificado
(Capela da Ordem Terceira)
Pequenina, porém bela,
cheia de ricos ornatos
e gratas recordações,
esta é a sagrada Capela
dos solenes Votos e Atos
das antigas gerações.
Como estou emocionado!
— Neste velho lindo Altar,
de talha rico primor,
revejo o Crucificado
em cujo tristonho olhar
reflete-se a humana dor.
Tão real é o sofrimento
nesta imagem de Jesus,
nos olhos tristes e baços,
que me vem ao pensamento
o Cristo a descer da Cruz,
caindo, morto, em meus braços!

Sobre o Morro da Guia

Morro da Guia
Com todo o cuidado que a idade reclama,
meu bom forasteiro, agora escalemos
as íngremes rampas do Morro da Guia,
pois quero mostrar-te imortal panorama.
No cimo, afinal, de joelhos oremos
diante da Ermida da Virgem Maria.
Deste alto nativos robustos e bravos,
vigias do mar, espiavam, atentos,
as naus do invasor e os sinistros veleiros
que vinham deixar ou fazer mais escravos.
Daqui lobrigavam na praia os violentos
piratas a soldo de Reis estrangeiros.
O olhar circunvaga. Que vês? Maravilhas!
Os campos em flor, a lagoa esverdeada,
as árvores quietas, as brancas salinas,
o mar, os penedos, as aves e as ilhas.
Do céu azul-claro uma luz delicada
escorre e matiza as virentes colinas.

Lenda da Lage Vergastada
Não vês nesta lage coberta de limo
uns sulcos profundos de grande extensão?
Pois, ouve e divulga esta cândida lenda.
— Em dia remoto, surgiu neste cimo
um velho demônio, de reino na mão,
berrando ameaças, em fúria tremenda.
Um frade rezava no templo. Ao berreiro
do negro satã violento e teimoso,
a prece interrompe e, elevando o capuz,
soldado da Fé, resoluto guerreiro,
sereno aparece, enfrentando o tinhoso,
erguendo na destra, como arma — uma cruz.
Diante do emblema da Paz e do Amor,
da calma celeste do frade franzino,
o diabo f remiu e gemeu e recuou.
Porém, demonstrando o seu ódio ao Senhor,
o rêlho de fogo, raivoso, ferino,
zurziu... E estas marcas na pedra deixou.

A Restinga
Aquilo? — São restos da nossa Restinga,
outrora farmácia do povo da terra.
Ali se encontrava também fauna rica.
Do corte de lenha só resta a caatinga
mirrada que vês, resistindo ainda à guerra
de feros cipós e cruel tiririca.
A nossa Restinga dá frutos gostosos,
que iguais não sei bem se no mundo haverá,
que, embora silvestres, tão bons jamais vi.
Pitangas variadas, cajus saborosos,
camboim, murici, sopotó, cambucá,
bapuana, guapeba, tucum, guriri,
guaquica, abricó, araçá, bajuru
e, no alto das dunas, à beira da praia,
ao fresco bafejo das brisas do mar,
melhor que o mais doce e macio caju,
melhor, bem melhor que as pitangas obáia,
nos dá guabiroba, de gosto sem par.

2?

Ainda hei de mostrar-te os restantes encantos
da velha Restinga, chagada de claros.
Aguardam-nos lá naturais aquarelas,
lagoinhas mimosas, tranqüilos recantos,
as aves aquáticas, os pássaros raros
e as flores dos brejos, cheirosas e belas.
Não fira dos brutos machados o gume
jamais da Restinga os arbustos amáveis
e nela jamais se reacenda a coivara!
Que o povo a tutele, lhe seja o bom Nume,
pois ela é que filtra estes ares saudáveis.
— Que o povo conserve essa jóia tão rara!

A Lagoa
Repara a maravilha da Lagoa!
Que lindas margens de alva e fina areia!
E as verdes franças das casuarinas!
Que bem nos faz essa paisagem boa!
Nessa água calma e clara o olher recreia!
Vê como são bonitas as salinas!
Quando as ondas do oceano, além, estrugem,
do Nordeste às rajadas sibilantes,
essas águas tranqüilas se revoltam,
espumam, crescem, revolteam, rugem,
como se as revolvessem mãos gigantes.
Mas, de repente, à antiga calma voltam.
Esquecida dos ventos e do oceano,
serena, sob o céu azul sem jaca,
a Lagoa magnífica adormece...
Assim também o coração humano:
entre o Ouro, que fascina, e o Amor, que passa,
luta, sofre, conquista, goza e esquece...
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O idílio às margens da Lagoa embriaga,
quando o divino luar o Sonho extrema
e solta os rouxinóis da Serenata.
Flutua no ar, então, uma ânsia vaga.. E a Lagoa, a brilhar, na hora suprema,
parece um grande tálamo de prata...
Ou túmulo talvez de gratos sonhos...
Nem por isto Lagoa, eu te amo menos,
pois quanto mais recordo mais te adoro.
E' que ao ver-te revivo os meus risonhos
dias primaverís, claros, amenos,
e os Entes cuja grande falta choro!
Por que é a vida feita de Saudade,
longo rosário de ilusões e mágoas
que as nossas mãos desfiam sem cessar?
Por que, meu Deus, nossa felicidade
não encerra, como estas velhas águas,
a eternidade olímpica do Mar?

Terra Adorada

Cabo Frio
Trezentos e trinta e dois
anos de vida já conta,
anos de Glória e Labor.
Não progrediu muito, pois,
se sua História remonta
ao domínio do Invasor,
tem sido muito olvidada,
mau grado a vultosa renda
que aos cofres públicos leva.
Mas, embora abandonada,
enfrenta a luta tremenda
e por si mesma se eleva.
Minha Terra não é rica.
Não direi que seja pobre.
Dá tudo e nada lhe dão.
Produz e pouco lhe fica.
Como sabem que ela é nobre,
exploram seu ganha-pão
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Seu recurso principal
é a lagoa dadivosa.
Dá-lhe a indústria salineira,
a concha, que é pura cal,
a tainha saborosa
e camarão de primeira.

Grata Recordação

Não tem palácios a gente
de minha Terra natal,
mas sua riqueza é imensa.
Pois não socorre o indigente,
com carinho fraternal,
sem propaganda de imprensa?

No alvorecer dos meus anos,
de lembranças peregrinas,
nessa casinha modesta
moravam bons lusitanos,
dois velhos e três meninas,
gente boa, gente honesta.

Monumentos guarda ainda
do seu Passado altaneiro,
como esta velha Matriz
(Entremos. Vê como é linda!),
o antiquíssimo Cruzeiro
que o povo crente bendiz,

Os "Vovós", já bem velhinhos,
e as três felizes irmãs,
eram como que parentes.
Enchiam-me de carinhos,
nesse lar de telhas-vãs,
cheio de rostos contentes.

a Casa da Caridade
e o Paço Municipal.
Alguns frades de granito,
roídos pela umidade,
lembram o tempo feudal,
o espetro de um povo aflito.

Essa gente alegre e boa,
a quem rendo Gratidão,
deu-me lições verdadeiras:
— racismo é expressão à-toa,
— não tem raça o coração,
— o amor ignora fronteiras!

Adão
Por estas ruas seres singulares
perambularam — tipos populares
dos meus tempos de criança.
Eram homens sem lar, uns desgraçados
nos baixios da vida naufragados,
almas sem esperança.
Dentre eles, guarde embora na memória
de todos as feições e a triste história,
Adão hoje revivo,
o preto velho Adão, pobre, sereno,
de palavra suave, gesto ameno
e rosto pensativo.
Era cego. Durante a travessia
do trágico patacho que o trazia,
como animal bravio,
da cegueira caíra prisioneiro,
poupado assim ao outro cativeiro...
Qual dos dois mais sombrio?
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Deus não quis que ele visse os seus irmãos
maltratados nas brancas duras mãos
dos sinistros feitores.
Quis poupá-lo ao suplício atroz dos troncos,
aos gritos, estertores, ais e roncos
daquelas grandes dores.
Quando eu o conheci, com seu bordão,
firme e cavo, a nortear-lhe o ingrato chão,
os seus noventa tinha.
A cabeça já branca, a pele baça,
mostrava ainda no porte a forte raça
Banto, da qual provinha.
Humilde, dos seus grossos lábios roxos
jamais ouvi resmungos ou muxoxos,
nem suspiros de tédio.
Certo, ele conservava no imo d'alma
o divino conforto, a estranha calma
dos doentes sem remédio.
Quantas vezes, passados tantos anos,
na triste dor de tristes desenganos,
vem-me à lembraça Adão,
numa auréola, a sorrir largo sorriso,
como quem vive a paz do Paraíso,
belo como a ilusão...
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Nesses momentos de emoção intensa,
Adão me diz: "Por que perdeste a crença
e temes o porvir?
Já não te lembras mais que eu, cego e pobre,
tinha tempera forte, gesto nobre
e esmolava a sorrir?".
Evocando o valor daquele preto,
minhas grandes fraquezas acometo
e a velha dor se cala.
Sou válido e trabalho. Ele esmolava.
Tenho um Lar. Ele não... que a Mãe escrava
morrera na senzala!

A Passagem
Este bairro é a Passagem. Quando, a sós,
busco, saudoso, estas silentes ruas
de velhas casas, que respeito e adoro,
casas modestas que meus Pais e Avós,
por leis de afeto, tinham como suas,
volto ao Passado e ternamente choro.
E' que ao revê-las, a estas casas pobres,
relíquias santas da saudosa infância,
fere-me o peito o espinho da Saudade.
N'alma vencida, então, distingo os dobres
do velho sino — que sou e u - . . E uma ânsia,
um louco anseio de morrer me invade.
Nestas casinhas limpas, sob tetos
de telhas-vãs, no chão de barro duro,
como eu vivi feliz em longes dias!
Elas evocam fraternais afetos,
o grato tempo, o tempo bom e puro
de inocentes folguedos e alegrias.
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Neste arruinado cais, numas canoas
cheias de redes, nestes alagados,
nestas calçadas, nesta praia mansa,
sob estas velhas árvores tão boas,
neste mesmo areai, nestes relvados,
quantas vezes brinquei quando criança!
Um velho pescador, no chão sentado,
com as rugosas mãos de dedos lentos
conserta a velha rede •— o ganha-pão.
A seus pés um menino descuidado
junta e separa uns pequeninos tentos,
à sombra amena de um caramanchão.
Além, o espesso fumo das caieiras,
a vozearia dos estivadores,
os cantos dos barqueiros das salinas.
E ao longe, sobre as águas traiçoeiras,
cegando a rota dos navegadores,
descem do céu terríficas cortinas...

Festa da Assunção
(Evocação ãe 1904)
Grande festa em Cabo Frio.
As ruas cheias de gente,
num alvoroço contente.
Não se vê rosto sombrio.
Muitas famílias de fora,
do Rio até, vêm chegando.
E os carros-de-bois chiando
antes, muito antes da aurora,
De Iguaba, de Araruama,
os peregrinos da Fé,
viajando mesmo a pé,
vêm ver a Virgem, que os chama.
E a romaria da Aldeia?
Da Ponte vejo o Estaleiro,
cuja praia o dia inteiro
de devotos anda cheia.
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Um foguetório festivo.
A molecada a gritar.
Os sinos a repicar.
O Passado redivivo.

Pescadores da Armação,
portugueses das salinas,
roceiros e pretos-minas
vêm à festa da Assunção.

Taboleiros de pastéis,
balas, roscas e cocadas,
gulodices variadas,
cada qual a vinte réis!

E os foguetes a estourar.
E a garotada a correr.
E velhas a se esconder
com medo das flechas no ar.

Aos sons do órgão e dos sinos,
na venerável Matriz,
no Altar-mor o Padre diz
a Missa, entre dois meninos.

A Procissão! Que magia,
quando da Igreja cheirosa
surge a Rainha-Gloriosa,
a Santa Virgem Maria!

Dentro e fora, murta e palmas.
Bandeirinhas de papel.
A entrada um grande painel
da Virgem salvando as almas-

De flores juncado o chão.
E o povo de minha Terra,
que tanta grandeza encerra,
com Cristo no coração.

Lindas morenas do Baixo,
do Pertinho, do Peró,
mastigando pão-de-ló,
exibindo cada cacho!

Entre opas de várias cores
e lanternas antiquadas,
outras Imagens sagradas
nos seus floridos andores.

Mocinhas simples do Cabo
e da Passagem também,
de chita vestidas vêm
à festa, sem menoscabo.

Anjinhos cheios de graça
aos lados do andor da Santa.
Sob o palio o Padre canta
entre olorosa fumaça.

— 41 -

— 40

Nas suas cândidas
as Virgens simples
E os enfermos, às
pedindo as graças

vestes,
e belas.
janelas,
celestes.

Glorificando esta data,
como nunca o sol rebrilha;
e da Lagoa a escumilha
azul borda de ouro e prata.
E a Lagoa cristalina
cultua também Maria:
— retrata o Morro da Guia
e a Capela pequenina.
A' noite, o leilão das prendas.
Grandes bolos, vinhos finos,
galinhas,, perus, suínos,
jóias, perfumes e rendas.
"E quem dá mais? Lá vai uma!
Não fuja, não, meu freguês!
Dou-lhe duas... Dou-lhe três!"
E o velho leiloeiro espuma...
O Nordeste zune, frio,
trazendo o silvestre doidas capoeiras em flor
e as vozes do mar bravio.

Como um presente de Deus,
ô luar tudo ilumina,
a alma do Poeta fascina,
deslumbrando os olhos meus.
E a noite passa ligeira,
tal qual a felicidade!...
Mas fica n'alma a saudade
da festa da Padroeira!

Fantasia
Plenilúnio de Agosto.
Horas tardas. Silêncio. Cabo Frio
parece um Reino rútilo de Fadas.
O Luar, divino mosto
das Musas, ergue o espírito sombrio
do Poeta das Noites enluaradas.
Da Lagoa olha a prata...
Na neblina dos Morros se extasia...
Do Mar, eterno insone, ouve os bramidos.
E da ilusão desata
as asas, nesta Noite loura e fria,
doce como carinhos prometidos...
O Céu claro parece
a cúpula do velho templo — O Mundo,
um templo abandonado ao paganismo,
onde, ao invés da prece,
ouve-se da miséria um ai profundo,
amplo como os extremos do egoismo.

44

E a Terra, enferma, infausta,
dorme... Sonha talvez seus grandes sonhos
de Saúde, de Amor, de Paz, de Glória,
para acordar, exausta,
sob ruídos de guerra, sons medonhos
dos pandemônios trágicos da História.
E o Mar reclama, além,
no seu eterno sonho de expansão,
enquanto o Céu sorri e a Terra dorme...
Assim o homem também:
atrela-se ao seu carro de Ambição
e esmaga o Amor e a Paz, ao peso enorme!
Fantasia esquisita!
Mas, quem pode num mundo inglório, tredo,
tanger a Lira sem pensar na vida,
na humanidade aflita,
se tudo em torno é egoismo e ódio e medo,
e a Conciência — a Bela Adormecida?

As Ruínas do Forte
Aventureiros a soldo
da França, Holanda e Inglaterra,
d'Espanha e de Portugal,
andavam pilhando a costa,
homens sem leis e sem Deus,
mais cheios da fome d'ouro
do que da sede de Glória,
homens rudes e perversos
que devastavam as terras,
que roubavam pau-brasil,
que violavam mulheres,
que maltratavam crianças,
que matavam os anciãos,
escravizando os varões,
escrevendo a História negra
da conquista a ferro e fogo:
a História da Escravidão!
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Quando o Forte construíram
visavam manter o vínculo
entre a Colônia e a Metrópole.
O Forte servia apenas
aos fins do Conquistador.
Assim, as ruínas que vês
não têm fastos d'Heroismo,
nem florões d'Humanidade. ..
Atrás das grossas muralhas
os morteiros silenciavam
para deixar que os negreiros,
em noites negras como eles,
despejassem nestas plagas
a sua carga nefanda,
de negros d'África livre!
Estas ruínas evocam
apenas sangrentas lutas
entre piratas. E só!
Lembram hórridas chacinas,
mil explosões de bombardas,
os corpos estraçalhados,
o sangue a correr em jorros,
entre a fumaça da pólvora
e os rugidos do oceano.
Lembram guerras cujo fim
só consistia em rapina,
guerras sem Fé nem Ideal,
pois as hordas invasoras
guerreavam para roubar
a liberdade das Gentes
e o ouro das nossas terras!
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Estas ruínas são mudas!
— Não falam da Liberdade.
Estas ruínas são surdas!
— Não ouviram Tiradentes.
Estas ruínas são cegas!
— Não viram a Redenção.
Estas ruínas são mortas!
— Nenhum Herói as revive!
O próprio vento as maldiz,
com assobios de escárneo
e risadas ululantes,
quando solta sobre as águas
as fúrias do temporal.
E sobre as velhas muralhas,
as deformadas ameias
e os morteiros silenciosos
o mar respinga a saliva
do seu eterno desprezo!

O Mar
O Mar é um grande artista, o mestre milenário
da ciência da Fôrma — enorme cabedal.
Onde aprendeste, Mar? Quem te ensinou, Oceano?
Dizem-nos do teu gênio o búzio rico e vário,
a concha multiforme, a anêmona e o coral.
E a pérola nos diz que és opulento e humano...
O Oceano tem alma. O ódio e o amor perscruta,
forasteiro, na voz do mar, no seu marulho.
Repara como estronda e espuma nos penedos,
na ânsia de destruir, vencer a rocha bruta.
E agora, vê, deslisa, ameno, sem barulho,
para dizer á areia amada os seus segredos.
O Mar guarda no seio impenetrável, tredo,
a perfídia cruel do pensamento do homem...
Quando serena o vento e cessa a tempestade,
o Mar devorador oculta o seu segredo
— o destino das naus, das vidas que se somem
sob um manto de paz... tal qual a humanidade!
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Paz, de fato, aparente: oculta a tempestade.
A calma superfície é o manto da voragem
e o vário colorido esconde o ardil ingrato.
Tu, que dos deuses tens toda voracidade,
dos homens serás sempre a mais perfeita imagem,
— hipócrita, cruel, violento, insensato!

Pescadores
Mas, ainda assim, és belo! A soltar impropérios
contra o céu — que é mais alto, ó Mar iconoclasta,
a velha barba ao vento, o largo peito arfante,
pareces um Titã demolidor de impérios,
a quem uma vitória apenas já não basta
e leva a destruição sempre mais longe, ovante!

Sobre a barra a tarde desce,
lentejoulando a alva areia,
dourando as rendas da espuma.
Ao longe, o Cabo escurece.
A luz do sol bruxoleia.
Vão-se as aves, de uma em uma.
A terra pensa. O mar geme.
O céu acende os seus círios.
E' a hora da Ave-Maria!
E' a hora que o Poeta teme.
Momento de atros martírios,
quando a Saudade agonia.
No cimo de negra fraga,
um pescador de atalaia.
Seu olhar de gavião
sonda o mar, vaga após vaga.
Na fofa areia da praia
a canoa aguarda a ação.
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Bustos nus, os pés descalços,
ao vento os bastos cabelos,
os rijos corpos beijados
pelos frescos sopros salsos
do Nordeste, estou a vê-los
descendo à praia, apressados.

Homens simples, de almas claras,
heróis de tantas jornadas,
a vossa doce humildade
rescende essências bem raras,
esparge luz de alvoradas,
exprime a pura Verdade!

Nas suas frágeis canoas,
em breve irão mar-em-fora,
aos Céus as vidas confiando,
sentindo nas almas boas
a Crença que nelas mora.
E irão rindo. E irão cantando.
"Desperta, Adalgisa,
que a noite desliza,
vem ver o luar. .
"São os pescadores,
que, cantando amores,
vão de barra-em-fora..." (*)
E o mar em torno se agita
e o vento sibila, duro,
enquanto a frágil canoa,
a velha "Moça Bonita",
zombando do mar escuro,
na crista das ondas voa.
(*) Fragmentos de uma antiga modinha praieira
de minha Terra.

Pedro
A praia o seduzia. Era roceiro
e nunca vira o mar.
Emérito fujão, sabido, arteiro,
aprendeu a nadar...
O garoto, de fato, era um perigo!
Um dia se excedeu.
No mar quase encontrou o seu jazigo.
Que susto nos meteu!
Rebentando em cachoes contra os penedos,
o mar vociferava.
Como as feras de infernos ou degredos,
colérico espumava.
Quem é que enfrentaria, corajoso,
aquele mar cavado?
— Pedro, o pequeno fâmulo teimoso.
Garoto endiabrado!
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Ninguém sabia que ele ali se achava,
no báratro terrível,
Entretanto, ele mesmo é que clamava,
presa do mar horrível.
Foi então que assisti, num grande susto
(eu era ainda menino),
ao gesto de bravura do homem justo
que me deu pão e ensino.
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Ao recordar, ufano, esse momento,
essa página de ouro,
da vida de meu Pai, meu pensamento
aquilata um tesouro!
As fortunas dos grandes potentados
não valeriam, não,
os sentimentos bons entesourados
naquele Coração!

Não quis saber quem era o desgraçado
que se afogava além.
Corajoso, atirou-se ao mar irado.
Não quis ouvir ninguém!
E lutou contra as ondas turbulentas
que queriam vencê-lo.
Resistiu às lufadas violentas
que tentavam detê-lo.
Pedro estava sem forças, moribundo!
(O' mar, como és covarde!)
Meu Pai trouxe-o de novo à vida e ao mundo,
sem o menor alarde.
Quando, trazendo Pedro nos seus braços,
surgiu do abismo hiante,
mau grado a palidez e os olhos baços,
parecia um gigante!

Nota: Pedro é hoje serventuário do Ministério da Marinha. Tem numerosa prole.

O Cabo
No promontório, além, uma luz raia.
E' o farol. Pouco atrás fica o Arraial
do Cabo, outrora simples povoado
de pescadores bons, filhos da praia,
e agora novo centro industrial.
Dispõe de bom hotel, modernizado.
O progresso casou-se à poesia
dos panoramas e à índole da gente
simples e boa, calma e destemida,
cheia de paciência e de alegria,
cujas redes o mar munificente
enche de peixe -- que lhe é pão e vida.
Dizem que a água do mar próximo à fraga
desce a profundidade não sondada
em ponto algum do nosso litoral.
Ali, é turvo o mar e lerda a vaga.
Mas, quando o vento ruge, a água pesada
ergue-se lesta e afunda-se abissal.
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Sob a mortalha imensa do oceano
talvez repousem templos e palácios
de minaretes de ouro e pedrarias...
E, guardando talvez o eterno arcano,
exércitos monstruosos de crustáceos
rondem, fies, as densas trevas frias..
Vendo o perfil do Cabo evoco o inglório
poderio da Atlântida, quê os mitos
localizam no mar negro, profundo.
Como tudo na terra é transitório!
Em minutos se extinguem glórias, ritos,
fortunas e vaidades deste mundo!

O Cabo
li
De fato, forasteiro, é bem estranha
a enorme fenda que, intrigado, admiras.
Poi talvez algum raio ou maremoto
que na pedra rasgou brecha tamanha
ou mesmo o próprio mar, nas suas iras,
velhas como o passado mais remoto.
Sabias que na grota do rochedo,
beijada por auroras e crepúsculos,
ao sol, ao vento e à chuva, morou Ela?
Que o velho mar, guardião do almo segredo,
submisso lhe beijava os pés minúsculos,
mesmo nas horas loucas da procela?
E que as brisas do mar, os nevoeiros,
as gaivotas, astérias e toninhas,
a lua, o sol, as nuvens e as estrelas,
por séculos e séculos inteiros,
hauriram da Rainha das rainhas
as Graças, antes do homem recebê-las?
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Por desígnios divinos, certo dia
— dia glorioso nos anais do mundo
humilde pescador, olhando a fenda,
a Santa viu e, cheio de alegria,
ao rude peito, com amor profundo,
aconchegou a esplêndida Oferenda.
Era Nossa Senhora Aparecida!
Foi em mil setecentos e vinte e um.
Não é lenda. E' verdade. A Santa existe,
Clarão do Céu a iluminar a vida.
Alegra-te! Eu não sei de homem nenhum
que, n'Ela crendo, permaneça triste.
Virgem Aparecida! O' mãe piedosa!
Baixa os teus olhos, cheios de bondade,
sobre este mundo incrédulo e sombrio!
Dá que se abra da Paz a nívea rosa!
Salva do paganismo a humanidade!
Guarda o Brasil! Protege Cabo Frio!

A Praia
No Brasil, de Sul a Norte,
quais portas na terra abertas
para as visitas do mar,
há, da costa no recorte,
praias sem conta... desertas,
que o povo não quer pescar!
Esmeraldas ou turquesas
cravadas na costa extensa
do Brasil — que é quase um mundo,
as praias, grandes belezas,
nos trazem fortuna imensa:
— são as mãos do mar profundo.
Doze quilômetros mede
esta mágica avenida
de larga e sólida base
que nem sempre ao peso cede
dos autos, cuja corrida
nesta praia é um vôo quase.
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Esta água límpida, pura,
sem óleos e sem carvão,
sem detritos de vapores,
limpa a pele mais impura,
dos nervos cura a tensão,
alivia muitas dores.

Repara o encanto dessas dunas alvas
em cujo cimo a guabiroba medra.
Admira o alvor sem par destas areias
e as aves sobre aquelas pedras calvas.
Contempla o Forte, sobre a larga pedra,
e o céu olhando o mar pelas ameias.

Minha Praia tem recato.
E' solene como as naves.
E' um templo da Natureza.
Minha Praia cheira a mato.
De construções os entraves
não ferem sua beleza.

Idolatra que sou da Natureza,
possa eu postar-me aqui, dia após dia,
até que a morte venha me buscar!
Das convenções do mundo velha presa,
quero fruir aqui minha alforria,
sob este céu, à beira deste mar!

Quando recreio o olhar nessa grandiosa tela
deslumbrante de luz, de rico colorido,
sinto-me transportado a um mundo primitivo,
onde, entre a Natureza eloqüente, singela,
pressinto, qual Adão houvera pressentido,
a presença de um Deus quase palpável, vivo.

E' noite. Ao luar a praia nos parece
uma página enorme, imaculada,
solta do grande livro dos Destinos...
Nessa imácula seda que a água tece,
um grande Poeta, em noite enluarada,
há de escrever os seus melhores hinos!

No meu deslumbramento ante a expressão primeva,
diante da singeleza e singular primor
desta Praia deserta, enorme, esplendorosa,
ouço longíngua Voz, que me acovarda e enleva:
"Vamos! Roja-te ao chão e adora o teu Senhor!"
— Sim! Ele existe aqui, nesta Praia assombrosa!

Finis
Agora, voltemos. Como eu, guardarás
na tua memória, na tua Saudade,
as gratas paisagens do meu Paraíso,
estância encantada de sonho e de paz.
Reentremos, amigo, na velha Cidade,
levando nos lábios a flor de um sorriso!
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