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1927 — PARA OS TEUS OLHOS — Poesias.
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EM PREPARO
CHAV ANTES, CARAJÁS E KALAPALOS — Reportagem feita pelo autor quando, em missão especial
de A NOITE, em fins de 946 e princípios do corrente ano (947), visitou as regiões do Araguaia,
Mortes e Kuluene.

Ilustração
de
1EFFERSON

Desta pequena obra, cuja finalidade se esclarece mais
adiante, em breves palavras a Lenita Cunha, foram tirados
apenas cem exemplares, para distribuição entre pessoas amigas do autor e para outros que, conquanto não figurem no
circulo das suas relações, possam, contudo, compreender-lhe
cabalmente a delicadeza dos sentimentos expressos nos poemas aqui reunidos.'

Conheci Lenita — ou, para dizer-lhe o nome
Lenita Cunha — durante rápida estação de águas, numa
estância termal de Minas, o ano passado. Éramos
hóspedes do mesmo PALACE, confortável e alegre. Ao
vê-la pela primeira vez, num claro e festivo domingo,
sentada numa larga poltrona forrada de veludo, no
"hall" do hotel, um livro de versos sobre o colo, senti
logo, naquele instante, uma indefinível emoção, qualquer
coisa que me perturbava e fascinava ao mesmo tempo.
Horas mais tarde, um amigo comum apresentou-ma, —
e ao conhecê-la mais de perto fiquei sabendo que, além
de belo perfil e de irradiante simpatia pessoal, Lenita
possuía uma requintada sensibilidade e um extranho temperamento de artista.
O que foram os meus dias depois que penetrei na
sua intimidade seria longo narrar. Basta dizer que
Lenita — flor morena de beleza e graça desabrochada na
terra bandeirante — era a Eleita que minha alma encontrara, finalmente.
Num artigo que mandei para a "Gazeta de Noticias",
desta Capital, e publicado em seu suplemento literário
de 17 de novembro último, escrevi : — "Entre os artistas e as flores observo uma curiosa afinidade. Há
flores que não se encondem, nem se mostram demasiado
— e são a sua quase totalidade.
Outras há que querem
aparecer de qualquer maneira, exibir-se, sobrepondo-se à

galhada e à folhagem que as cercam; e outras, finalmente, que se ocultam, numa injustificada modéstia, sob
as próprias folhas, até que emurcheçam, se despetalem
e morram. No primeiro caso estão as rosas, por exemplo; no segundo, o girasol — a mais cabotina das flores
— e, no último, as violetas. Se eu fosse comparar Lenita Cunha, cujo nome e cujcs versos dou hoje a conhecer
aos leitores deste jornal, a uma flor, minha preferência
se voltaria para as violetas. Porque Lenita é uma alma
que nasceu para viver como as violetas : modesta, ignorada (por vontade própria), escondendo a sua joalheria
espiritual como aquelas flores escondem a beleza discreta
que Deus lhes deu.
Não foi sem grande dificuldade que consegui obter
alguns trabalhos da poetiza, bem como a permissão
para divulgá-los através deste suplemento literário. Até
então nada, absolutamente nada, dera ela à estampa.
Sou eu quem vai ter a grande satisfação e maior honra
de apresentar essa musa esquiva à elite mental do país.
Lenita Cunha, que além de sua fina sensibilidade é
dotada de ágil e penetrante inteligência, revelou muito
cedo as tendências poéticas que haviam de acompanhá-la
pela vida fora. Aos quinze anos, viajou por toda a Europa.
Aos vinte e seis, conheceu o Oriente e chegou mesmo
a estudar o árabe só para ler no original Kayyam, .Hafiz,
Saadi e outros criadores de paraízos espirituais. Desde a
sua adolescência, Lenita faz versos, ou antes faz poesia,
porque seus versos são sempre poesia. Ela não precisou
da receita de Campoamor, para pôr talento no meio das
suas composições. A poetiza é, sobretudo, uma alma
delicadíssima, cheia, ainda, de imensas reservas de ternura, de fantasia e de sonho, que certos revezes, profundos e brutais, não conseguiram felizmente anesteziar.

Veja-se, por exemplo, este poema, de um sabor muito
oriental, que ela escreveu no Cairo, há alguns anos já :
Oásis da minha vida l
Eu, que tanto te busquei,
eu, que ha tanto te perdi,
encontrei-te agora, finalmente!...
Vim de longe, vim sedenta, vim cansada...
Deixa que eu sacie a minha sede
no cântaro das tuas caricias,
na quietude doce da tua tenda...
Tu não [oste para mim uma vaga miragem:
Eu nunca, a teu respeito, me enganei...
Vim de longe, vim sedenta...
Deixa que eu sacie a minha sede !
Depois, á sombra morna dos coqueiros,
ao teu lado repouse
sob o docel de estrelas do deserto !...
E, ao abrir-se a camélia alva do luar
sobre a areia macia,
eu direi numa prece, de mãos postas :
— "Bendito sejas, pequenino oásis
do meu jardim interior de Alá!...
E aqui paro com a citação do referido artigo, que
_,
é longo, mas não dos versos da poetiza, pois muita
coisa tenho ainda para revelar.

Quando ofereci a Lenita a minha "Berceuse", ela,
inspirando-se nesta quadra do livro :
Vida vã, onde não ponho
Uma esperança sequer.
Porque não trazes o sonho
Na {orma de uma mulher ?
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compôs e dedicou-me este poema,
vente carinho :

de um tão envol-

Essa maneira tua, humilde, caridosa
de fazer versos, "como quem reza",
vem tão direta e fere tão fundo a alma da gente,
que eu me puz a pensar:
— Talvez.. . quem sabe?
se, ao rezar,
tu o fizesses assim... branda, suavemente,
como se poemas foras tecendo...
talvez o bom Deus te escutasse
e te mandasse
não mulheres em forma de sonho,
mas aquilo que o teu coração quer:
— o sonho, o mais belo sonho,
"na forma de uma mulher!..."
Ainda outro poema com que me brindou a poetiza,
depois que lhe li o soneto — "Porque a quero", sob
um velho carramanchão do parque das fontes, onde diariamente nos encontrávamos :
Versos teus !. . . Versos íeus .'...
Porque é que os quero ?
Eles ficam cantando. . . ficam chorando...
ficam morando
dentro da gente.
Versos íeus .'. . .
Canta mais ! Canta sempre ! Canta ainda !
Canta para eu sonhar!
— Canta baixinho, bem baixinho, — sim ?. . .
Canta, ainda uma vez, "Porque a quero"!
Canta os teus versos, meu amor, só para mim !...
Mas, como num sonho maravilhoso de que breve
se acorda, depressa passaram as minhas clássicas três
semanas na bucólica estância termal, que para mim, com
a presença de Lenita, era um recanto do céu. . . Re-

gressei ao Rio. Ela ainda lá ficou, em companhia dos
pais. Frenquentemente, porém, nos comunicávamos através de telefonemas, de cartas e de versos. Uma vez,
enviando-me um poemeto, juntou-lhe este sonoro "Bilhete" :
Se te agradam meus versos, em verdade,
[aze que pareçam teus:
— Corrige-os, brune-os, pule-os
para que não firam
esse.5 íeus olhos fúlgidos de artista.
PazK teu meu pensamento,
tua — a minha inspiração
e guarda-os, em seguida, bem guardados
numa gaveta do teu coração.
Não para retribuir gentileza com gentileza, mas
apenas traduzindo com sinceridade o que eu sentia, fiz-lhe
chegar às mãos, acompanhando meia dúzia de trabalhos,
esta advertência rimada :
Lê e, após, rasga estes versos
que, a alma cheia de incerteza,
eu compuz com mão aflita:
— São brilhantes falsos, que eu
sei que não valem, Lenita,
um simples sorriso teu !. . •
Dias depois, eu fazia anos. Lenita enviou-me, por
telegrama, cumprimentos e votos de felicidades. Mal
acabei de ler a mensagem da Bem-Âmada, corri ao telégrafo e, com os meus agradecimentos, mandei-lhe esta
bem sincera quadrinha :
Felicidades aqui,
Sem te falar, sem te ver l
Felicidades sem ti,
Lenita, não pode ser ! ...

Nossa correspondência continuava com absoluta regularidade e em nossos corações aumentava o clima de
lirismo e de ternura . Eu escrevia coisas assim :
Estou como uma garotinha pobre de morto, que
inesperadamente ganhasse a mais linda boneca de sua
vida !
Sinto-me tão feliz, mas tão absurdamente [eliz, que
tenho vontade de gritar bem alto o que tumultua no
mais intimo do meu ser !
A razão da minha alvoroçada alegria é a tua carta
— breviário de sonho e de esperança —- que eu leio e
releio, emocionado, uma Infinidade de vezes, quase
com lágrimas nos olhos. . .
Darling, pelo amor de Deus, não me ponhas mais
louco do que já ando ! . . .
ir

Não sabes quando a gente ouve certos noturnos de
Chopin ? Chopin nos transporta a um mundo extranho e.
luminoso, a regiões que ficam para além das nuvens e
dos estros, onde tudo é encantamento, vertigem,
"feérie". . .
Escuta coração : — quando penso em ti, é como
se eu ouvisse um notufno de Chopin. . .
*
Tu caminhas na minha vida, aureolada de luz,
como se trouxesses }na fronte uma coroa de estrelas . . .
Eu quero dizer-te tanta coisa, tanta coisa ! mas,
quando tomo da pena, não faço mais que garatujar /rases inexpressivas e vulgares.
Queria dizer-te. . .
Mas tu não compreendes a inutilidade das palavras
em certos instantes ? . . . Tu não vês, não "sentes" que
eu te quero louca, louca, desesperadamente ? . . .
*
Que tirana és tu l Entraste-me pela vida e pela
alma a dentro e agora não ha geito de saíres. . . Quero

ler um livro. Abro-o: logo às primeiras linhas, lá vem
o teu perfil desviar.me a atenção da leitura ! Pego num
jornal, começo a ler e imediatamente escuto a tua
voz... vejo, com incrível nitidez, o teu doce sorriso. .. contemplo-te ajoelhada, como um anjo em prece,
na igreja de certo largo. .. Quando não, ponho-me a
ouvir o que me dizes ou a lembrar o que escreves nas
tuas cartas. . . Todavia, procuro reagir. Peço. com delicadeza, que te vás. E tu me atendes docemente, desfazendo-te em minha imaginação como uma sombra bem
amada. Mas . . . depressa voltas !... Discreta e meiga
ficas ao meu lado, quictinha, á maneira de uma criança
bem comportada . .. Compreendo, enfim, que não posso
mais ler e que minha vontade, meu cérebro, meu coração não me pertencem mais .. . Então fecho o livro, jogo
longe o jornal e deixo que invadas, de vez, todo o meu
ser c nele te instales como em tua própria casa.
Agora, responde: não costumas também sentir meu
espírito junto ao teu, falando-te, ouvindo-te, adorando-te ? ...

Todas as noites eu rezo. Rezo para uma santa que
está lá em cima e para outra que permanece ainda r.a
terra. . .
Àquela que está para além do infinito, banhada na
luz serena dos astros, sobe minha oração tal como a
aprendi dos lábios de minha mãe: "Padre nosso, que
estais np céu.. ."
Depois, penso na santa da terra e, num doce enlevo
silencioso, beijo uma pequena medalha com teu retraio:
— é a minha mais linda prece antes de adormecer ...

Certa ocasião, um simples malentendido ocorreu entre
nós. Foi o bastante, porém, para que Lenita fixasse em
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ritmos harmoniosos este tão belo quanto
lamento :

injustificado

Tudo passa. . .
E eu também passei pelo teu coração
sem deixar vestígios, nem saudades:
com uma ténue fumaça. . . uma sombra indistinta...
como se [osse quase uma ilusão. . .
Passei assim, despercebidamente,
como passam as ondas sobre a areia,
como passam as nuvens pelo sol,
sem a mais leve alteração...
Foi por esse tempo, quando ainda envolta nas brumas da melancolia, que a poetiza fez à neve esta tão
dolorosa súplica :
Farrapo de farrapo, porque tardas, ó Neve, em
meus cabelosl
Assusta-te, acaso, o roseiral em flor que tenho
na alma ? Mas são flores de outono, fria amiga!
Neve, cai! Cai, por Deus! Cai, eu t'o peço!
Cai, Neve, ao menos no meu coração!...
Mas a neve não lhe caiu nem nos cabelos, nem no
coração. . . O coração, aliás, não conhece a velhice, —
o que é bem trágico, às vezes... E o malentendido se
desfez : a paz tornou aos nossos espíritos e a esperança
aos nossos corações, mais belas do que nunca !
E alguns dias após mandar-me aquele pequeno poema
em prosa, Lenita voltou. Voltou, finalmente, ao seu
lindo apartamento do Leblon. Depois, meses mais
tarde. . .
.. . eu vi, em sangue, se apagar
E desfazer.se, repentinamente.
Como um divino sonho ao despertar,
A miríha construção resplandescente.
Meu castelo de areia à beira-mar. . .

L. S.

Rio, julho de 947.
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LENITA
Este livro é teu. Se encontrares nos meus
versos alguma poesia, algum encanto, acredita que esse encanto, essa poesia vem exclusivamente de quem os inspirou: - - vem de ti,
que foste o mais belo, o mais luminoso e o
mais desgraçado romance do meu crepúsculo.
Em PARA O TEU CORAÇÃO figura apenas uma parte dos poemas que te mandei, tecidos nas minhas horas engrinaldadas de
sonho e em ATRAVÉS DA SAUDADE, que
são os poemas da distância, da solidão e da
dor, os que não chegaram às tuas mãos, após
a tua partida e que eu escrevi menos com palavras, que com lágrimas e sangue.
Dando publicidade a estes versos, bem
como a alguns dos teus, tive em mira tão somente tornar menos efémeras a tua e a minha
lembrança, associando o meu ao teu nome,
para que eles se enlaçassem através da arte,
de vez que o destino não qniz que de outra
forma acontecesse. Assim, ficaremos espiritualmente mais unidos, mais ligados um ao
outro, como a verde hera a um velho muro
em ruinas... E, quando transposto o reino das
sombras, o poeta tiver silenciado para sempre
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e não mais vires os seus olhos, — aqueles tristes olhos que ao contemplar-te se inundavam
de luz — estes versos, Lenita, ainda dirão dele,
do quanto perdidamente te quiz, fazendo
desse amor um culto, uma religião, uma expressão suprema de beleza, que se há de projetar, imaterial e eterna, para além das fronteiras da Vida!
Aqui tens, pois, as rimas que compuz, a
alma enluarada ou cm trevas, para a tua sensibilidade de artista e de mulher. Se não são
belas, possuem, contudo, o mérito de fixar
fielmente as mais sinceras e comovidas vibrações de minha musa prestes a emudecer.
Aceita-as, Lenita, e guarda-as, carinhosamente, não na tua memória, mas no teu coração, na tua ternura e na tua saudade.

L. S.

PARA O TEU CORAÇÃO

CONFIDÊNCIA

Meu coração, que junto ao teu não trazes,
Tem cenários de lenda, ardendo ao luar. . .
E nos meus lábios emudecem frases :
— Árias de Gr kg para te embalar. ..
Dentro em mim, nos meus rútilos instantes
De sonho, há vibrações de um céu qualquer
E, em minha arte, paisagens fascinantes
Para os teus olhos lindos de mulher. . .
Em meu peito há reservas de ternura.
De bondade, filões desconhecidos. . .
Em minha boca há beijos de loucura
E afagos virgens para os teus sentidos. . .
Mas uma ideia má de espinhos junca
Meu coração cansado e sofredor :
— Tu não vens, eu bem sei... nem virás nunca.
Nem virás nunca para o meu amor!. .,
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PROMESSA TRISTE

"Quando eu ficar velhinha, bem velhinha,
Hei de contar-lhe uma bonita histótia. . ."
— Escreveu-me ela, há pouco, ela que a minha
Vida encheu, uma vez, de luz e glória.
"Uma bonita história..." E cismo, aflito,
Em coisas lindas como o seu olhar. . .
Talvez sim... Talvez não... Talvez... Medito:
— Que tem ela, meu Deus, para contar?
Mas eu Sei que jamais escutarei
Sua bonita história, — uma ilusão. . .
Porque, quando ela vier, que é que eu serei ?
— Um simples feixe de ossos sob o chão. . .
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ADORAÇÃO

Eu pensei que não vinhas. Tu — a palma
Que mais ambicionei. .. Tu — que resumes
O céu. . . Vieste, atinai, enchendo-me a alma
De cânticos, de estrelas, de perfumes. . .
Eu te sinto tão doce, tão lirial,
Tão cheia de ternura e suavidade,
Que, ao teu lado, se extingue todo mal
Que o meu inquieto coração invade.
E quando, entre incertezas e martírios,
Penso na flor de sonho que tu és,
Meu pensamento se transforma em lírios
Que vão caindo, aos poucos, aos teus pés!. . .
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QUANDO TE BEíjO

Quando a pídmeira vez eu te beijei,
Naquela igreja, sem sequer te olhar,
Que é que senti? — pergunto-me. Não sei.
Fiquei tão tonto. . . Nem é bom f a l a r ! . . .
Eu te beijei, Lenita, uma outra vez,
Cheio de medo, num salão de hotel. . .
E, de novo, me veio a embriagues
Dos teus lábios que são rosas e mel.
Mas preciso beijar-te, alma de arminho,
Com calma, ainda uma vez,.. (Dá-me este ensejo!)
Para depois dizer-te, direitinho,
O que sinto, afinal, quando te beijo. ..
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DUVIDA

Ontem, na igreja, a alma florida,
junto de ti, cheia de éraça,
pedia ao céu por tua vida,
que à minha vida se entrelaça.
Depois — que louca fantasia! —
ao ver-te em prece, os olhos meus
que foi que viram? Foi Maria
junto de mim, orando a Deus.. .
E agora, — um fato que te espanta —
uma atroz dúvida me vem :
— Não sei se adore a Virgem Santa
ou a santa, enfim, que me quer bem!. .
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BEIJEI TEUS OLHOS

Beijei teus olhos tão suavemente,
tão sutilmente,
que nem sentiste meu beijo breve
sobre os teus olhos de um brilho ardente!
Beijei teus olhos, na tarde mansa,
ião docemente, como quem beija
a fronte ingénua de uma criança.
Beijei teus olhos que enchem de luz
a estrada triste do meu Calvário...
Beijei teus olhos como quem beija
o linho branco de um santuário. . .
Beijei teus olhos tão suavemente,
tão sutilmente,
que nem sentiste meu beijo levo,
muito mais leve que um beijo dado
na tua mão.. .
Beijei teus olhos como se, enfim,
beijasse, em sonho, teu coração!. ..
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ATRAVÉS DA SAUDADE

ETERNA LEMBRANÇA

— Alma inquieta, amorosa, que faremos?
Nem mais um sonho ! Para que sonhar ?. . .
Os castelos mais altos que tecemos
São simples névoas que se esfazem no ar!
Quebrou-se o encantamento. . . Agora, nada
Mais resta, para mim, do que esquecer
Teu perfil de romance e de balada,
Que nunca mais ca tornarei a ver!. . .
"—. Tudo, enfim, passará: glória, desgraça,
Manhãs de luz e noites de aflições. . .
Nesta breve existência tudo passa
Como passam as brisas e os tufões..."
Assim pensando, num ignoto voo
Ao céu do olvido, busco a paz sonhada.
Mas em vão!. . . Impossível esquecer. . .
E, os olhos razos de água, ainda abençoo
Teu perfil de romance e de balada
Que nunca mais eu tornarei a ver!. . .
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AS MARGENS DO ARAGUAIA

Desceu a noite de estrelas cheia.
Do largo rio, que corre lento,
sento-me à margem, por sobre a areia,
e solto as azas ao pensamento...
As éguas rolam levando espumas,
galhos e troncos. . . com tanta calma!
(Ah! se esse rio levasse algumas
das grandes penas que tenho na alma.'...)
E a noite avança. . . Distante, absorto,
contemplo tudo sem emoção. . .
O rio, agora, parece morto :
— Parece o rio meu coração. . .

Aragsrças, setembro de 946.
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TU NUNCA SABERÁS!.

Jamais as tristes láérimas que correm
Dos meus olhos, sem brilho, tu verás. . .
Nem os soluços que em meu peito morrem,
Uma única vez, escutarás!
O ensejo não te quero oferecer
De avaliar meu tormento, minha dor:
— Porque ver-te penar, ver-te sofrer
Se tu não podes vir em meu favor ?!. . .
Pensas que fui plasmado de granito,
Que não sou como o resto dos mortais.
Que, no meu parecer, a dor é um mito,
Uma palavra apenas. . . nada mais!
Mas se Visses os íntimos refolhos
De minh'alma a sangrar, sem ti, sem Deus,
O pranto atroz que desce dos meus olhos
Desceria ainda mais dos olhos teus.'...
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Ao lendário Noel da
minha infância

ÚLTIMO PEDIDO

Quando eu era pequeno — ó fantasia l
A alma ingénua e florida de esperança,
Brinquedos e brinquedos te pedia
Para os meus sapatinhos de criança.
Depois, mais tarde — que ambição incrível!
Eu suplicava, alvoroçadamente,
Fortuna, glória e um coração sensível
Para o meu coração de adolescente.
Agora, velho Noel, no meu outono
— Que é um rosário de lágrimas e ais —
Só te peço um presente : aquele sono
Do qual a gente não desperta mais !. ..

Natal de 946.
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SOL, CREPÚSCULO, CHUVA..

Quando a tua cabeça tão bonita
O sol acariciar, cheio de zelos,
Longe de niim, pensa que o sol, Lenha,
Ê o meu beijo de luz nos teus cabelos!
À tarde, à hora da prece, à hora do sonho,
Quando as sombras da noite vêm descendo,
Pensa, amor, que o crepúsculo tristonho
É a minha saudade te envolvendo. . .
E quando a chuva vier, suave ou intensa,
Num dia triste, as árvores molhando,
Olha a chuva cair. . . bem quieta... e pensa
Que é o meu coração que está chorando...
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ETERNIDADE

Depois do inferno que tu rrts deste
E onde soluço sem remissão,
Depois de tudo que me fizeste,
Mnda te amo. . . porém em vão!
E quando, um dia, que não vem longe,
De ti distante, do teu carinho,
Meu corpo inerte descer ao chão,
Hás de, Lertlta, nas horas mortas
Das tuas noites de solidão,
Sentir minh'alma, bem de mansinho,
Encher de rosas teu coração. . .
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