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Algumas referências em torno da obra poética do Autor

"... Há nos seus versos um não sei quê que é como a graça nas mulheres,
uma como volúpia de ritmos, essa humilde e caridosa ternura que é, em essência, o dom formidável dos poetas".
MANOEL BANDEIRA
*
"Há poetas que devem ser lidos em voz baixa, na suave penumbra dos
ambientes de intimidade, nas horas silenciosas de sonho e de melancolia.
Lincoln de Souza pertence a esta categoria de poetas raros. Faz versos
como se estivesse rezando, com a alma de joelhos, no êxtase comovida de
uma espiritualidade que encanta.
A sua sensibilidade de tão fina, de tão delicada, de tão sutil é esquisita
e surpreendente".
PEREGRINO JÚNIOR
*
"Poeta de sensibilidade requintada".
LUIZ CARLOS
*
"A melancolia de Lincoln de Souza! Melancolia discreta, deliciosa, que
transforma os seus versos em "música di camera", que se ouve de olhos fechados, numa concentração profunda, a alma em prece...
Os seus versos teem a mesma sonoridade misteriosa de sua frase. E a
sua frase ora lembra uma "fuga" de Bach, ora um "noturno" de Chopin, ora
uma "sonata" de Beethoven.
Passam por ela résteas de sol, ouros pálidos de poentes, raios de luar,
níveas de manhãs frias, sussurros de águas distantes e plumas brancas que
mãos luminosas agitam..."
LEONCIO CORREIA
*
"A sua arte se me afigura uma canção que se ouve, mesmo depois de
tudo, com as pálpebras cerradas".
OLIVEIRA E SILVA
*
"...Poeta de expressão angélica".
MURILLO ARAÚJO
*
poeta dos crepúsculos sonolentos, irmão das fontes e das asas
tristes".
PASCHOAL CARLOS MAGNO
li

i que me ofertou."
tá evoluíram, ascenderam magnificamente: há nele
;ias, lirismos velados que lembram a. maneira cie
ALBERTINA BERTA

BERCEUSE

DO MESMO AUTOR:

VERSOS TRISTES
— Poesias — 1919.
ÁGUAS PASSADAS
— Crônicas — 1920.
CONTAM QUE...
— Lendas de São João del-Rey —
Minas — 1922.
JARDINS DE OURO E NÉVOA
— Pensamentos, anotações, poemas em
prosa — 1923.
O RITMO DO FOGO-FÁTUO
— Prosa e verso — 1924.
PARA OS TEUS OLHOS
— Poesias — 1927.
— Poemas em prosa e verso — 1933.

Este livro, cuja primeira edição é em prosa e verso, aparece
agora só com1 poemas em verso, acrescido de algumas produções inéditas.
A parte inicial intitulada ENCANTAMENTO é formada pelos
trabalhos que compuz ao encontrar aquelas que, ao começo, tanto
me engrinaldavam o pensamento de sonho e a alma de ternura.
Após ENCANTAMENTO, segue-se a segunda parte — DEPOIS DA PARTIDA. Não preciso dizer que espécie de rimas aí se
encontram. Depois da partida, que pode haver senão poeira de castelos, desolação, saudade, melancolia, desalento, amargura?!...

Os poemas de BERCEUSE eu devo, quase todos, às mulheres
que o destino colocou no meu caminho.
Não há aqui mentirinhas de poeta visando agir sobre as sensibilidades delicadas, mas tão somente sonho ou sofrimento: — o que
elas me ofertaram e que eu, não importa qual, recebi de joelhos, porque foram eles, unicamente eles, que me fizeram compor as páginas
de encantamento ou de tortura que se vão ler.
A todas, pois, que juncaram de rosas ou de cardos a minha senda,
— o ouro, o incenso, a mirra do meu reconhecimento e da minha
homenagem.
L. S.
Rio, fevereiro de 946.

ENCANTAMENTO

O meu sonho é branco e leve
Como um farrapo de neve...

TERNURA

Nas horas quietas, então,
Meu sonho se faz mais brando
Do que, ao longe, uma canção...
Meu sonho é leve. Fumaça.
Ora neblina, ora pluma...
Às vezes nem penso nele,
Temendo que ele se esfaça
Como uma bolha de espuma...
Fumo um cigarro. O luar desce...
Que paz... que calma envolvente !
As águas cantam... Parece
Que as águas são como a gente...
O meu sonho é branco e leve
Como um farrapo de neve...

FLOR DO CÉU

Quando em seu vulto, numa grande unção,
Os meus olhos extáticos eu ponho,
Parece que em meu triste coração
Se abre um luar dulcíssimo de sonho...
Queria-a junto a mim, para adorá-la.
Como a santa que fulge em seu andor.
Pois ninguém, a meu ver, jamais se iguala
À angelitude de sua alma em flor !...
Queria que o meu beijo fosse dado
Em seus dedos, apenas um momento,
Para que não turvasse de pecado
Toda a pureza do meu sentimento...
E — coroando de luz meus passos breves —
Neste mundo — ao dar à vida o último adeus,
Queria que suas mãos finas e leves
Cerrassem de mansinho os olhos meus..

— 11

Hoje, minha alma está cheia de sol !

Meu pensamento vai de sonho em sonho
Como uma ave a pousar de ílor em flor.
Vejo o céu mais azul... Sinto a vida um poema.

Porque beijei teus olhos, meu amor !...
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SUGESTÃO

À noite, teu olhos, quando
Aos meus descem, de vagai,
Cheio de beatitude
Muita vez fico pensando . . .

. . . Pensando, amor, num palude
Batido pelo luar. . .
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EM VIAGEM

Por sobre os trilhos fugindo
Corre o comboio veloz
E eu penso em ti... vou ouvindo
O eco da tua voz...
•
Passam nuvens... céus... um prado.
— Que festa de luz e cor !—
Mas eu só vejo, enlevado,
Os olhos do meu amor !
Mãos nas mãos, juntos demais
Vamos nós (quanta ilusão !)
Ninguém te vê porque vais
Bem dentro em meu coração...
Palestram perto. Eu me calo.
Rumor de vozes além...
Mas, no meu canto, eu só falo
Contigo, em sonho, meu bem...
E entregue, em teu lar altivo,
À luta que Deus te deu.
Talvez nem penses que eu vivo
Nem quanto, amor, eu sou teu !...
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MINHA CRUZ

Perdoa, meu amor, tanta aflição
Que te dou, volta e meia, sem querei.
Eu sei que és nobre e que teu coração
Não deixa pelos tristes de bater.
Eu não posso freiar esta pressão
Interior, que me chega a enlouquecer:
E' qualquer coisa atroz como um tufão
Que me sacode, em fúria, todo o ser.
Perdoa, uma vez mais, a um pobre doente
Que vem, depois de fundos desenganos,
Aos teus pés ajoelhar-se humildemente.
Perdoa se te faço triste assim,
Pois a cruz que carrego há tantos anos
E' pesada demais só para mim !
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POÈMES D'UN SOIR D1VRESSE
ET DE SOUFFRANCE
A Mme. M. L. W.
— Ia plus belle poetasse française et Ia non
moins belle femme que j'ai eu lê bonheur de
connâitre, un soir, â Paris —

I

CHEZ TO I, QUAND TU ME LIS AIS TES VÊ RS
Tes vers, si pleins d'amertume, de renonce, de passion,
de sanglots et de sang, de brouillard et mystère,
ont fait voler mon ame, comme un revê magique,
vers 1'endroit oii éclatent lês plus étranges lumières...
Tu Usais d^oucement... Dehors Ia pluie
tombait. Soir morose d'hiver — un triste hiver parisien...
Tu Usais, tendre et émue... (Que! violon tá voix !)
Et /'entendais alors Ia plus belle musique,
Ia musique de ton cceur qui a tant souffert...
Et tu lisais encore, lorsque, soudainement,
dans un transport d'ivresse et de folie,
mon ame est tombée à genoux à tes pieds,
r avie par tes poèmes... et par toi-même encore plus.,.
I I

DEVANT

VAU TEL

Aux temps étoilés de ma jeunesse,
quand fétais un garçon romantique et naíf,
je songeais avec Elle, ô Seigneur, Elle qui me venait
habillée de grâce, de beauté, de tendresse,
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de toutes lês perfections
dês anges de votre ciei...
Puis, Ia raison m'a fait comprendre qu'ici bas
lês anges sont à peine dês mirages féeriques...
Et en apercevant cela, mês jours, naguère fleuris,
se sont changés en jours vides et nostalgiqu.es.
Mais voilà, enfin, qu'un soir Elle est venue
— telle que je Ia rêvais à ma jeunesse —
habillée de grâce et de beauté, l'Elue !
Cependant, je suis reste plus malheureux encore,
Mon visage s'est fait plus dolent et plus pá/e...
Parce que je l'ai vue loin de mês bras, de mon cosur, de mon ame:
si lointaine, lointaine...
haute comme une étoile...
(La plus haute, Seigneur, de toutes vos étoilés !...)
I IT

D É S I R
Ah ! si j'étais Ia brise qui caresse fés cheveux...
lês bracelets en or qui entourent tes bras...
lê rayon de soleil qui baise tes yeux
°w Ia poussière, humble et fine, de tes pás .'...
je ne suis ni brise, bracelets, soleil,
même 1'humble poussière inaperçue...
Que suis-je, enfin, dans tá vie brisée ?
U n nuage qui passe dans un soir d'hiver...
Un nuage, peut-être, à jamais oublié...
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DEPOIS DA PARTIDA

CASTELO DE AREIA

Levantei um castelo ingenuamente
À doce luz Jo teu celeste olhar.
Não castelo de poeta, alto e imponente,
Todo esmeraldas, de um fulgor sem par !...
O castelo que ergui tão suavemente
Eia — além deste rude tumultuar —
Tu, meus livros, o teu piano fremente
E uma alegre vivenda em frente ao mar...
Mas, uma tarde, o teu olhar dormente
Fugiu-me... E eu vi, em sangue, se apagar
E desfazer-se, repentinamente,
Como um divino sonho ao despertar,
A minha construção resplandescente,
Meu csstelo de areia à beira-mar...
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LUZ E SOMBRA

Tu foste para mim, ó Muito Amada,
Com teus gestos de amor e de perdão,
Como um raio de luz semi-v ciada
Por entre as trevas do meu coração...
Tu foste para mim nesta geena
(Que felizmente vai chegando ao fim)
A música mais doce e mais serena
Que até hoje se fez dentro de mim...
Tu foste para mim éden, quietude,
Rosa morena no meu peito aberta,
Mas tu foste também o ópio que ilude,
Tornando a vida muito mais deserta !
Tu foste para mim ânsia infinita,
Perfume, cor e som, que em febre amei...
Tu foste para mim tanta coisa bonita
Que eu tento descrever, mas não sei, mas não sei !.
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POR UM DIA TRISTÍSSIMO DE NÉVOA,

Nevoeiro... Dia triste... Nostalgia
Pela terra, no mar, no céu também...
Que tédio imenso, que melancolia
Espalha a névoa por aí além !...
Nevoeiro... Pelas úmidas estradas
Descem névoas às f rondes em inação.
Névoas descem à flor de águas paradas
E descem névoas ao meu coração...
Fico a lembrar alguém, num abandono...
E, ante a paisagem álgida e deserta,
Sinto a vertigem desse longo sono
Do qual a gente nunca mais desperta...
Nevoeiro... Dia triste... Nostalgia...
Silêncio e sombra... Não se vê ninguém.
Que tédio imenso, que melancolia
Espalha a névoa por aí além !...
... Continuo a lembrar... Horas mortais
De desespero, de saudade e "spleen" !...
E a névoa aumenta, cada instante mais.
Pela terra, no céu... dentro de mim...
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NOTURNO

Horas mortas. Flamengo. A água prateia,
À estranha calma desta solidão,
Um enervante luar, que oprime e enleia:
— Luar de balada e desesperação !
Debruço^me no cais. A alma vagueia
Longe... Fico a lembrar... E uma ânsia, então
Adormecida, acorda e cresce e alteia
Na solitude do meu coração...
Lindo amor que morreu... E, à alvura dágua,
Uma idéia me vem, um pensamento:
Desejo... Tentação... Vertigem... M água...
Mas... deixo o cais, enfim ! Ponho-me a andar,
Enquanto a lua, num deslumbramento,
Tece redes de prata sobre o mar...
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iMHHtW NA9ÍOML
Biblioteca de Recrefo
Lembrar. Sofrer... Sofrer, sorrindo.
Sofrer, lembrando um sonho meu,
Um sonho imenso, imenso e lindo,
Que de tão lindo esvaneceu...

TARDE DE CHUVA

A alma em tumulto, num relance,
Revejo tudo que passou...
— O meu é igual ao teu romance,
Meu pobre e diáfano Pierrot !
Penso em viagens... Minha face
Empalidece. Ânsias mortais !
Navios... viagens... se eu viajasse
Não sei para onde — pouco importa !
E não voltasse nunca mais !...
Inclino a fronte. O olhar se turva...
A tarde, aos poucos, desfalece
E a chuva cai, fina e dolente...

A chuva cai, a chuva desce,
A chuva desce de vagar.
Chuva. Nevoeiro. Nostalgia...
— Mas como é bom, como elanguesct
À ária da chuva, fina e fria,
Fechar os olhos e lembrar...
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A chuva cai, fina e dolente,
Tece tristeza e cerração,
Mas em minh'alma, sutilmente,
Dentro em minh'alma quase morta,
A chuva cai como uma prece,
A chuva cai como um perdão...

OBSESSÃO

Risquei na aieia do chão
Teu nome, que ninguém tem,
E logo um vento perverso
Desfez teu nome, meu bem !
Depois, num tronco de ipê,
Teu nome deixei um dia.
Mas, breve, o tronco morreu
E o teu nome... nem se via !.
Mais tarde, por fim, gravei
Teu nome no coração.
E te perdi !... Desde então
Teu lindo nome ficou
Cá dentro, como uma chaga
Çue nunca mais se fechou...

Coração, porque te matas
Com um simples nome?. .. Porque?
— A h! se fosses como a areia
Ou como o tronco do ipê !...
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Doçura da hora quieta,
da hora tranqüila, espiritualizada,
quando passam por nós os pensamentos
como a carícia de umas mãos amadas
ou como um perfume que lembrasse alguém...

O POEMA DAS HORAS MORTAS
NUMA NOITE DE CHUVA

Doçura de abandonar-se à fantasia ingênua
do sonho...
Doçura de sonhar sem esperança,
de sonhar simplesmente, inconseqüentemente,
como quem sonha sob a ação ao ópio...
Doçura de evocar, numa branda saudade,
coisas lindas, distantes... tão distantes t...
ao embalo da chuva na quietude da noite...
Doçura de dizer palavras meigas para ninguém...
Doçura de tecer paisagens enluaradas
para as nossas retinas interiores,
àe viajar por longes terras de mistério e de lenda
e de beijar mulheres languidas,
estonteantes como as "houris" dos harens de Stambul...

Doçura de acordar à noite, a horas mortas,
com a chuva a bater de leve sobre o telhado do quarto
e a cantar canções doces.,,
doces tal como wn sonho que se sonha
num comovido enlevo, olhos abertos...
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Doçura de lembrar os teus lábios nos meus, docemente,
quando a chuva caía sobre o telhado triste, de vagar...
Doçura de lembrar o teu vulto dormente...
Doçura de dizer o teu nome... e chorar..

TEU AMOR

Depois das pazes (pazes infelizes:
Não devia bater à tua porta !)
Eu sinto nas palavras que me dizes
Qualquer coisa distante, fria, morta...
Talvez seja demais no teu destino:
Não me ouves, não me crês, não sou mais nada
Aos teus olhos de arcanjo e de felino
Que a sombra do que f u i , triste e apagada l
E quando as tuas mãos, brancas, serenas,
Me afagam, sem calor, eu cismo então
Que todo o teu carinho é feito apenas
De piedade, de dó, de compaixão...
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Saudade: flores e espinhos
Impossível de contê-los.
Saudade dos seus carinhos
Nas ondas dos meus cabelos...

SAUDADE

Saudade... um sorriso lindo
E uns olhos que foram meus...
Um barco, ao longe, fugindo...
Mãos ao ar, dizendo adeus...

Saudade... castelos ruídos.. .
Brincos ingênuos da infância...
Saudade de tempos idos
Que se perdem na distância...

Saudade... velha canção
Que ouvi, à noite, uma vez...
Um breve aperto de mão
E um sonho que se desfez..,

Saudade... uma frase ao leu...
Um gesto... um sim... uma flor.
A graça leve de um véu
Na tristeza de um sol-pôr...

Saudade... um olhar que implora
— Olhar distante e profundo...
(Onde é que ele fulge agora?
Em que recanto do mundo?...)

Saudade... canto em surdina
Ao frio das madrugadas...
Certa manhã de neblina...
Um luar de contos de fadas. ..

Saudade... longas viagem,...
Praias ao sol... céu e mar...
Portos. Cidades. Paisagens.
— Bruges-la-Morte, Dakar...

Saudade é ânsia infinita.
E' treva e luz, bem e mal.
E' a palavra mais bonita
Que nos mandou Portugal !

Saudade — sombras do Além...
Mãos em prece, mãos astrais...
Saudade louca de alguém
Que eu não verei nunca mais !...
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VIDA

Vida que passas de manso,
Como a brisa em tarde calma,
Porque não trazes descanso
Às aflições de minh'alma?
Vida vã, onde não ponho
Uma esperança sequer,
Porque não trazes o sonho
forma de uma mulher ?
Vida, que és uma
Para a desgraça ou
À minha vida sem
Porque não trazes
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corrida
a sorte,
vida
a morte ? . .
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Meu pequenino bem, meu lírio triste,
Porque teu coração, cheio de amor,
Buscou o meu, se entre nós dois existe
Um abismo impossível de transpor ?...

DIANTE DO MAR, NUMA NOITE
DE ESTRELAS.

Porque tu vieste agora, suavemente,
A este canto de praia em solidão?
Porque, na noite de astros resplendente,
Apertaste de manso a minha mão ?...
Porque tuas palavras carinhosas
Me caíram cá dentro, docemente,
Como se fossem pétalas de rosas ?...
Tu vieste muito tarde para mim:
Minha existência está quase acabada
E minh'alma assemelha-se a um jardim
Sem ramagens, sem flores, sem mais nada...
Tento iludir-me.. . Em vão ! E, neste instante,
Deitado sobre a areia, em frente ao mar,
Tenho apenas, na noite deslumbrante,
As estrelas do céu para sonhar...

Nos tempos quietos de minha infância,
Que agora, a custo, mal recomponho,
Ergui castelos — e com tal ânsia !—
— Correr países de lenda e sonho...

QUANDO O CREPÚSCULO CHEGOU.

Mas pouco a pouco — que triste história !
Essa miragem se esvaneceu.
'E então eu tive sonhos de glória,
Que uma arte esquiva nunca me deu...
E, quando andava da sorte ao leu,
Com asas brancas alguém chegou...
Sonhei na terra sonhos do céu:
— Visão de nuvens que se apagou...
Depois de tudo, quis eu o sono
Que não tem sonhos para iludir.
Mas veio o inverno, o verão, o outono.. .
E ele não veiu para eu dormir .'...
E hoje, entre ruínas soltas ao vento,
Na longa estrada crepuscular,
Sem a esmola do esquecimento,
Só quero lágrimas para chorar...

•**
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MEUS

VERSOS

Versos meus, porque é que os queres?
São versos tristes demais:
— Ânsias. Fracassos. Mulheres
De corações glaciais. ..
Versos meus: luar íristonho.
Voz que breve emudeceu.
Versos meus: cinzas de um sonho...
Olhar de alguém que morreu...
Versos meus: bocas sem pão.
Vida fanada ao nascer.
Poeira humilde do chão
Que todos pisam sem ver...
Versos meus, ó miseréres !
O' requiens de horas mortais !
— Versos meus, porque é que os guetes?
São versos tristes demais...
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— Se eu não teria o teu destino,
Porque escutava a tua fala
Que eram "berceuses" de violino ?...

AS INÚTEIS PERGUNTAS

— Se havias de ir... mais tarde, pelos
Ventos do outono-. . Então, porque
As tuas mãos nos meus cabelos ?...
— Se de perder-te havia... — e há tanto !—
Parque teus lábios nos meus lábios
Punham doçuras de óleo santo ? . . .
— Se tudo que se não descreve
Havia de ser sonho no ar,
Porque tua alma, branca e leve,
Veiu com minha alma cruzar ?...
Se havias de..

— Se tu te havias de afastar,
Porque aos meus olhos tristes, tristes
Baixaram teus olhos de luar ? •v
— Se tu havias de morrer,
Porque é que às minhas, tuas mãos,
Como aves mansas, vieram ter ?...
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O poeta parou de escrever. Ficou a olhar — um olhar infinitamente vago — a miséria daqueles versos, sem ânimo de prosseguir. . . Os seus olhos, incertos, nevoados, postos ao longe...
muito ao longe. . . f oram-se enchendo pouco a pouco de lágrimas...
Depois (nem reparou que a pena lhe cairá da mão!) na semi-penumbra de seu quarto, dentro da noite longa e triste, que lhe parecia
nunca mais ter fim, debruçou-se sobre a mesa, sobre o poema inacabado e pôs-se a soluçar baixinho, baixinho...
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DESTINO

Quando imagino quanto atroz é a Vida
E que me aguarda, um dia, a Eternidade,
Eu sofro, não por mim, que na descida
Já vou... mas pela triste humanidade !
Nas vibrações do som sinto a subida
Para as estrelas... para a intensidade:
Ser Kreisler ou Chopin... À alma ferida
Dos meus irmãos encher de claridade...
Mas a invisível mão que, calma, tece
Os fados, tumultuosos ou serenos,
Meus anseios de bom despreza e esquece !
E eu morrerei assim (e o drama encerra...)
Sem deixar com meus versos, pelo menos,
Um ritmo de sonho sobre a Terra !..
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*
CANÇÃO

NOTURNA

Em longínqua paragem do interior, nuiaa
noite de estrelas e de luar.

Na solidão deste povoado
Perdido de melancolia,
Revejo um sonho desvairado...
Brotam-me lágrimas ao leu.
A noite cai, doce e envolvente,
Semeando estrelas pelo céu...
Tento esquecer... E, à noite calma,
O luar põe rosas com ternura
Sobre o M ar-Morto de minh'alma..
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Meu suave Nazareno, neste instante,
Escuta a prece que, em fervor, te faço !
Tenho os olhos em bruma. E a alma, hesitante,
Pede o apoio divino do teu braço.

AOS PÉS DO MESTRE
Escuta o anseio que aos teus pés vai ter:
Que eu padeça em segredo muito meu;
Que alguém não saiba, para não sofrer,
Do grande sofrimento que me deu...
Que
Que
Que
Sem

eu não blasfeme contra o fado e a vida.
aceite tudo como tudo vier.,.
eu abençoe a mais atroz ferida
um murmúrio, o mais sutil sequer...

Irmão, que eu seja, entre os mais nobres, nobre
E o coração mais se encha de piedade
E que, de todo orgulho que o sol cobre,
Eu só padeça o orgulho da humildade.
Meu Ameno Pastor, deixa cair
Sobre a minha aflição teu santo olhai-.
E, mais que tudo, nesta vida inglória,
Guarda-me da ânsia triste de ferir
E do desejo estulto de brilhar...
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TRANSFIGURAÇÃO

... E depois do simún, que tu não viste,
Cortado de blasfêmia e maldição,
Eu me ergui, afinal, humilde e triste,
Humilde e triste como o pó do chão !
Nada mais do outro tempo em mim existe:
— Rancor, inveja, orgulho ou sonho vão...
Baixou do azul a f lama que me assiste.
Sinto o luar de fesus no coração...
Agonias mortais... Que bom foi tê-las !
Vai o céu de cá dentro me levando...
Pureza... Beatitude... a paz final...
E — coroado de neves e de estrelas —
Eu me ajoelho, entre as rosas, abençoando
O gume estonteador do teu punhal...
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