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DADOS BIOGRÁFICOS
1839 — 4 de Janeiro: Nasce na Freguesia da Sacra Família
da, Vila da Barra do São João, na então Província do Rio de
Janeiro, Casimiro de Abreu. Filho natural de José Joaquim
Marques de Abreu e Luísa Joaquina das Neves.
1847 — 22 de agosto: É batizado na Matriz d» Sacra Família
do Rio São João pelo Padre Coadjutor Luís Francisco de Freitas,
tendo sido padrinhos Francisco José Marques de Abreu e Claudino Antônio Marques de Abreu.
1850 — 27 de setembro: É perfilhado por José Joaquim Marques de Abreu, juntamente com suas irmãs Maria e Sabina.
1853 — 13 de novembro: Transpõe a barra do Rio de Janeiro
em demanda das costas de Portugal.
1S56 — 18 de Janeiro: É representada no Teatro de D. Fernando, em Lisboa, a cena dnvmática Camões e o Jau, original
de Casimiro Abreu.
1857 — 9 de Julho: Chega ao Rio de Janeiro, de regresso de
Portugal.
1858 — 2 de setembro: Em carta escrita do Rio, depois de
assinar-se "Casimiro de Abreu", diz o Poeta em P.S.:
"Aumentei o meu nome com o de; fica mais aristocrático, o
que, no entanto, nSo priva da pessoa ficar plebéia, como sempre."
N a ' edição de As Primaveras está, de fato, com de o nome
do autor: "Casimiro J. M. de Abreu".
1859 4- 7 de setembro: Em carta escrita do Rio de Janeiro
anuncia a um seu amigo que "finalmente" saiu o seu livro de
poesias. São As Primaveras.
1860 — 18 de outubro: Expira na tarde desse dia.
1860 — 19 de outubro: Sepulta-se, na Freguesia do Rio S. João,
o cadáver de Casimiro José Marques de Abreu, falecido de tubérculos pulmonares.
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APRESENTAÇÃO
SITUAÇÃO HISTÓRICA1 — Durante a curta vida de Casimiro de Abreu foi de agitação o ambiente social da velha Europa, sacudida em várias partes pelas conseqüências da Revolução Francesa. A França, que teve a hegemonia das idéias, alcançou por fim o predomínio político
e estendeu sua influência até a Rússia, a quem derrotou,
aliada à Inglaterra, na guerra da Criméia. De 58 a 60,
junta ainda com a Inglaterra, levou suas armas até a
China, que, vencida, assinou a paz de Pequim, inauguradora da franquia dos portos orientais aos países europeus.
A Revolução de 1848, que destronou a Luís Filipe e proclamou a República, foi uma extensão do movimento de
89 e encontrou ressonâncias por toda a Europa, sobretudo
Alemanha e Itália.
Portugal já sofrerá antes rudes abalos: D. Miguel restabelecera o regime absoluto, mas teve de capitular ante
as forças de D. Pedro (1834), nosso Pedro I, que, depois
da Abdicação aqui, organizou uma expedição em Açores
e só se aquietou quando teve restaurado o império da
Constituição em sua primeira pátria.
No entanto lá continuaram as agitações, e as revoluções
e rebeliões se sucederam a partir de 42, só voltando a
reinar a paz em 55, com a ascensão de D. Pedro V, de
curto reinado. Frutuosa foi, não obstante, a administração de Fontes Pereira de Melo, Ministro das Obras Públicas, que deu grande impulso a Portugal, sobretudo no
setor das ferrovias e das comunicações telegráficas.
Na literatura está em apogeu o Romantismo e pontificam suas grandes figuras, Herculano e Garrett, ambos
políticos também, ambos desiludidos ao fim da vida com
o liberalismo pelo qual tanto lutaram.
No Brasil,"-um uno depois do nascimento de Casimiro,
em 1840, com apenas 15 anos de idade, assumia o Reinado
D. Pedro II, cuja obra política ia ser a consolidação do
Império, a vitória do Parlamentarismo, a ordem interna
1. Este capítulo é da autoria do Prof. Gladstone Chaves de
Melo, a quem devo também a "Bibliografia do Autor", a "Bibliografia Sobre o Autor", bem como os temas -11 e 12 do
"Questionário"'.
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e um longo progresso em vários setores. Os primeiros dez
anos foram de lutas contra rebeliões e movimentos vários,
em S. Paulo, em Minas, em Pernambuco, no Rio Grande
do Sul, lutas extintas sem ressentimentos pela espada e
pela magnanimidade de Caxias.
As ciências e as artes se desenvolveram, patrocinadas
pelo Imperador, o rei filósofo e indefectível estudioso.
Em literatura, aqui como em toda a parte dominava o
Romantismo com a chamada "segunda geração romântica" (Veríssimo), constituída na prosa por José de Alencar,
Joaquim Manuel de Macedo e Bernardo Guimarães, e na
poesia por Álvares de Azevedo, Laurindo Rabelo, Junqueira
Freire e Casimiro de Abreu.
ESTUDO CRÍTICO — Casimiro de Abreu é um dos
grandes poetas da língua portuguesa, e um dos maiores
da nossa fase romântica. Logo que principiou a publicar
poesias, foi devidamente apreciado não só no Brasil, mas
também em Portugal. Com dezesseis anos de idade tinha
o seu nome na lista dos que compunham a redação da
Ilustração Luso-Brasileira, de Lisboa, entre os de escritores
já feitos, como Alexandre Herculano, com 46 anos, Mendes
Leal, com 38, Rebelo da Silva, com 34, e Latino Coelho,
com 31.
Mas não foram somente intelectuais os que o admiraram
e exaltaram o seu talento.
Casimiro teve a maior consagração que, a meu ver, pode, iionrar um poeta: encontrou repercussão na alma do
povo, a ponto de muitas produções suas serem ditas e
repetidas e"," até, musicadas, e, à força de correrem de
boca em boca, se tornarem anônimas ou quase anônimas.
As suas edições sucediam-se quase inumeráveis aqui e em
Portugal.
Em apreciações que se fizeram dos trabalhos do jovem
poeta, em geral o louvavam como tal; mas alguns críticos
não raro lhe notavam o que supunham incorreções de
linguagem. O próprio Carlos de Laet sentenciou, gabando
o poeta, mas depreciando um tanto o escritor, que "não é
escritor correto, mas poeta cujos maviosos acordes sabem
o caminho do coração".
Essa fama criou raízes. Havia muito literato, bem menos dotado que Casimiro de Abreu, que, enaltecendo o
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poeta, não deixava, contudo, de ressalvar os seus "deslizes
de sintaxe" e, muitas vezes, de métrica.
Na minha edição comemorativa do centenário de Casimiro,2 provei, com argumentação filológica e abundância
de exemplos, que Casimiro é escritor correto, pelo menos
tanto como Gonçalves Dias, e interpretei as suas indisciplinas métricas como recursos estilísticos para maior e
mais adequado vigor da expressão.
Longe da pátria, Casimiro sentiu saudades do torrão
natal, do lar, da mãe adorada, da irmã, da infância — e
produziu aquelas doces poesias subordinadas ao título geral
de "Canções do Exílio".
Paisagens, cenas e tipos nossos deram-lhe as "Brasilianas"
e mais alguns poemas.
A sua alma adolescente, nas suas aspirações de amor,
nos seus sonhos e devaneios, na recordação de cenas íntimas, na luta das suas ousadias sensuais com os seus receios de homem comedido, ministrou-lhe assuntos a outras
composições, numerosas e variadas, que constituem a maior
parte do volume de As Primaveras.
Os temas de Casimiro, se bem que às vezes possam parecer pueris, não deixam nunca de interessar ao leitor,
porque ele soube dotá-los de valor poético, e porque são
humanos, como reflexos de uma alma jovem e meiga que
vibrou ao influxo da mulher, amou a terra natal, adorou
a mãe e a irmã, teve saudades, e pagou o tributo de
padecimentos, que a todos nos toca.
O estilo de Casimiro encanta: suave, espontâneo, simples, conciso, claro, adequado à ternura dos seus sentimentos de amor e de saudade, à tradução de uma dor profunda, mas, quase sempre, serena.
Certos estados psíquicos vagos, indefiníveis, acham nele
expressão simbólica eficiente:
"
em noites lindas
Minh'alma — aberta em flor — sonha contigo."
Na cena de Camões e o Jau a linguagem é familiar,
como convém nos diálogos íntimos, mas, em dados momentos, adquire oportuna ressonância épica.
Z. Agora há 2." edição, melhorada e aumentada, publicada
pelo Centro de Pesquisas da Casa de Rui Barbosa: Ministério
da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1953.
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Nas páginas em prosa da Virgem Loura mostra-se natural, fluente, leve, gracioso.
Em Camila as mesmas
qualidades, acrescidas de certa facécia. Começado a desenrolar-se o entrecho, no momento em que a curiosidade
se nos aguça interessada na continuação da narrativa, cessa o escrito, que ficou inacabado; e a sensação de pena
que então nos invade, é documento cabal das qualidades
de imaginação de Casimíro na criação de cenas e situações, e da sua habilidade no expô-las e encadeá-las, prendendo a atenção do leitor. Fica-se com a convicção de
que, com o poeta, perdemos igualmente um excelente prosador.
Se me cumprisse estabelecer uma classificação dos nossos grandes poetas românticos, eu daria o primeiro lugar
a Gonçalves Dias, atendendo à excelência da sua inspiração, ao seu conhecimento real da vida, à sua capacidade
de expressão poética, à sua riqueza lingüística. Na ocasião,
porém, de escolher o merecedor do segundo lugar, me
viriam hesitações, mas certamente um dos nomes em que
eu pensaria, seria o de Gasimiro de Abreu, por causa da
sua poesia comunicativa, da sua enternecida mas realista
evocação da nossa paisagem, da beleza da sua linguagem
fácil e concisa, da harmonia de gosto que preside à estrutura dos seus poemas, e da maviosidade da sua versificaçao.
Deixou-nos, apesar do pouco que viveu, uma bela bagagem literária, em que figura o terno e lindo volume
de As Primaveras; cerrou os olhos à vida quando ainda não
havia completado vinte e dois anos.

ANTOLOGIA
PRÓLOGO DE AS

PRIMAVERAS

São as flores das minhas primaveras
Rebentadas à sombra dos coqueiros.
TEIXEIRA DE MELO. - - Sombras e Sonhos.
Um dia — além dos Órgãos, na poética Friburgo
— isolado dos meus companheiros de estudo, tive
saudades da casa paterna e chorei.
Era de tarde; o crepúsculo descia sobre a crista
das montanhas e a natureza como que se recolhia
para entoar o cântico da noite; as sombras estendiam-se pelo leito dos vales e o silêncio tornava mais
solene a voz melancólica do cair das cachoeiras. Era
a hora da merenda, em nossa casa e pareceu-me ouvir
o eco das risadas infantis de minha mana pequena!
As lágrimas correram e fiz os primeiros versos da
minha primeira musa.
Era um canto simples e natural como o dos passarinhos, e para possuí-lo hoje eu dera em troca este volume inútil, que nem conserva ao menos o sabor virginal daqueles prelúdios!
Depois, mais tarde, nas ribas pitorescas do Douro
ou nas várzeas do Tejo, tive saudades do meu ninho das florestas e cantei; a nostalgia me apagava
a vida e as veigas risonhas do Minho não tinham
a beleza majestosa dos sertões.
Eu era entusiasta então e escrevia muito, porque
me embalava à sombra duma esperança que nunca
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pude ver realizada. Numa hora de desalento rasguei
muitas dessas páginas cândidas e quase que pedi o
bálsamo da sepultura para as úlceras recentes do
coração; é que as primeiras ilusões da vida, abertas
de noite — caem pela mauhã como as flores cheirosas
das laranjeiras!
Flores e estrelas, murmúrios da terra e mistérios
do céu, sonhos de virgem e risos de criança, tudo o
que é belo e tudo que é grande, veio por seu turno
debruçar-se sobre o espelho mágico da minha alma
e aí estampar a sua imagem fugitiva. Se nessa coleção d'imagens predomina o perfil gracioso duma
virgem, facilmente s'explica: — era a filha do céu
que vinha vibrar o alaúde adormecido do pobre filho do sertão.
Eico ou pobre, contraditório ou não, este livro fezse por si, naturalmente, sem esforço, e os cantos
saíram conforme as circunstâncias e os lugares os
iam despertando. Um dia a pasta pejada de tanto
papel pedia que lhe desse um destino qualquer, e foi
então que resolvi a publicação de — As Primaveras;
depois separei muitos cantos sombrios, guardei outros
que constituem o meu — livro íntimo — e no fim
de mudanças infinitas e caprichosas, pude ver o volume completo e o entrego hoje sem receio e sem
pretensões.
Todos aí acharão cantigas de criança, trovas de
mancebo, e raríssimos lampejos de reflexão e de estudo : é o coração que se espraia sobre o eterno tema
do amor e que soletra o seu poema misterioso ao
luar melancólico das nossas noites.
Meu Deus! que se há de escrever aos vinte anos,
quando a alma conserva ainda um pouco da crença
e da virgindade do berço? Eu creio que sempre há

tempo de sermos homem sério, e de preferirmos uma
moeda de cobre a uma página de Lamartine.
De certo, tudo isto são ensaios; a mocidade palpita, e na sede que a devora decepa os louros inda
verdes e antes de tempo quer ajustar as cordas do
instrumento, que só a madureza da idade e o trato
dos mestres poderão temperar.
O filho dos trópicos deve escrever numa linguagem
— propriamente sua — lânguida como ele, quente
como o sol que o abrasa, grande e misteriosa como
as suas matas seculares; o beijo apaixonado das Celutas deve inspirar epopéias como a dos — Timbiras
— e acordar aos Renés enfastiados do desalento que
os mata. Até então, até seguirmos o vôo arrojado
do poeta de - " Y-Juca-Pirama" - nós, cantores novéis, somos as vozes secundárias que se perdem no
conjunto duma grande orquestra; há o único mérito
de não ficarmos calados.
Assim, as minhas — Primaveras — não passam
dum ramalhete das flores próprias da estação, —
flores que o vento esfolhará amanhã, e que apenas
valem como promessa dos frutos do outono.
Rio, 20 de agosto de 1859.
Casimiro de Abreu.
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A ***

Falo a ti — doce virgem dos meus sonhos,
Visão dourada dum cismar tão puro,
Que sorrias por noites de vigília
Entre as rosas gentis do meu futuro.
Tu m'inspiraste, oh musa do silêncio,
Mimosa flor da lânguida saudade!
Por ti correu meu estro ardente e louco
Nos verdores1 febris da mocidade.
Tu vinhas pelas horas das tristezas
Sobre o meu ombro debruçar-te a medo,
A dizer-me baixinho mil cantigas,
Como vozes sutis d'algum segredo!
Por ti eu me embarquei, cantando e rindo,
— Marinheiro de amor — no batei curvo,
Rasgando afouto em hinos d'esperança
As ondas verde-azuis dum mar que é turvo.
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Muito gelo, meu Deus, crestou-me as galas!
Muito vento do sul varreu-me as flores!
Ai de mim — se o relento de teus risos
Não molhasse o jardim dos meus amores!
Não t 'esqueças de mim! Eu tenho o peito
De santas ilusões, de crenças cheio!
— Guarda os cantos do louco sertanejo2
No leito virginal que tens no seio.
Podes ler o meu livro: — adoro a infância,
Deixo a esmola na enxerga do mendigo,
Creio em Deus, amo a pátria, e em noites lindas
Minh'alma — aberta em flor — sonha contigo.'
Se entre as rosas das minhas — Primaveras —
Houver rosas gentis, de espinhos nuas;
Se o futuro atirar-me0 algumas palmas,
As palmas do cantor — são todas tuas!6
Agosto, 20 — 1859.

Por ti corri sedento atrás da glória;
Por ti queimei-me cedo em seus fulgores;2
Queria de harmonia encher-te a vida,
Palmas na fronte — no regaço flores!
Tu, que fôste a vestal dos sonhos d'ouro,
O anjo-tutelar dos meus anelos,
Estende sobre mim as asas brancas...
Desenrola os anéis dos teus cabelos!
1. Verdores. O substantivo "verdor" com o sentido de "entusiasmo", "viço moral".
2. Cf. com "Mlnh'Alma é Triste", w. 70-72, pâg. 71.

3. Sertanejo. No cap. III da Virgem Loura, diz Casimiro:
"Nasci no campo, etc. Náo íol na cidade, onde se morre abafado, não."
4. Para o seu livro Casimiro só transporta os sentimentos
mais elevados e mais nobres de sua alma: por Isso, pode lê-lo,
a esse livro, a doce virgem dos sonhos do poeta.
5. Atirar-me. Assim se costumava dizer no tempo de Casimiro, em que era mais livre a colocação do pronome pessoal
átono e do demonstrativo o em relação ao verbo. Hoje, com
o futuro do subjuntlvo, como é o caso aqui, diríamos: Se o
futuro me atirar. Está claro que o verso não permite essa
construção; ou lhe mudaríamos a estrutura, ou usaríamos outro
verbo. Diríamos, por exemplo: Se o futuro me der algumas
palmas.
6. Compreenda-se que "são tuas" não somente as palmas,
também as "rosas gentis" do v. 38. Cf. o v. 20.

ANTOLOGIA — 15

14 — CASIMIRO DE ABREU

CANÇÃO DO EXÍLIO
Oh! mon pays será mês amours
Toujours!'
CHATEAUBBJAND
Eu nasci além dos mares:
Os meus lares,
Meus amores ficam lá!
— Onde canta nos retiros
Seus suspiros,
Suspiros o sabiá!
Oh! que céu, que terra aquela,
Kica e bela
Como o céu de claro anil!
Que seiva, que luz, que galas,
Não exalas,
Não exalas, meu Brasil!
Oh! que saudades tamanhas
Das montanhas,
Daqueles campos natais!
Daquele céu de safira
Que se mira,
Que se mira nos cristais!
Não amo a terra do exílio,
Sou bom filho,
Quero a pátria, o meu país,
Quero a terra das mangueiras
E as palmeiras,
E as palmeiras tão gentis!
7. O verso de Chateaubrland é ou assim: "O mon pays, sois
mês amours / Toujours!", ou assim: "Mon pays será mês amours
/ Toujours!" Aparece na romança cantada por Lautrec, uma
das personagens de Lês Aventures du dernier Abencerage.

Como a ave dos palmarem
Pelos ares
Fugindo do caçador;
Eu vivo longe do ninho,
Sem carinho,
Sem carinho e sem amor!
Debalde eu olho e procuro...
Tudo escuro
Só vejo em roda de mim!
Falta a luz do lar paterno
Doce e terno,
Doce e terno para mim.
Distante do solo amado
— Desterrado —"
A vida não é feliz.
Nessa eterna primavera
Quem me dera,
Qnein me dera o meu país!°

Lisboa — 1855.

MINHA TEREA
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá.
G. DIAS
Todos cantam sua terra,
Também vou cantar a minha,
Nas débeis cordas da lira
Hei de fazê-la rainha;
8. [Estando o homem] distante do solo amado, — desterrado —,
9. Quem me dera, quem me dera o meu pais nessa eterna
primavera [que ele tem.]
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— Hei de dar-lhe a realeza
Nesse trono de beleza
Em que a mão da natureza
Esmerou-se em quanto tinha.1"
Correi pr'as bandas do sul:"
Debaixo dum céu de anil
Encontrareis o gigante
Santa Cruz, hoje Brasil;
— É uma terra de amores
Alcatifada de flores
Onde a brisa fala amores
Nas belas tardes de Abril.
Tem tantas belezas, tantas,
A minha terra natal,
Que nem as sonha \im poeta
E nem as canta um mortal!
— É uma terra encantada
— Mimoso jardim de fada —
Do mundo todo invejada,
Que o mundo não tem igual.12
Não, não tem, que Deus fadou-a
Dentre todas — a primeira:
Deu-lhe esses campos bordados,
Deu-lhe os leques da palmeira,
E a borboleta que adeja
Sobre as flores que ela beija,
Quando o vento rumoreja
Na folhagem da mangueira.
10. Em [tudo] quanto tinha.
11. Bandas do sul. O poeta achava-se em Lisboa; por isso
exprime-se assim.
12. Que (= porque) o mundo não tem [terra] igual.
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É um país majestoso
Essa terra de Tupá,
Desd'o Amazonas ao Prata,1'
Do Rio Grande ao Pará!1*
— Tem serranias gigantes
E tem bosques verdejantes
Que repetem incessantes
Os cantos do sabiá.
Ao lado da cachoeira,
Que se despenha fremente,
Dos galhos da sapucaia
Nas horas do sol ardente,
Sobre um solo d'açucenas,
Suspensa" a rede de penas
Ali nas tardes amenas
Se embala o índio indolente.
Foi ali que noutro tempo
À sombra do cajàzeiro
Soltava seus doces carmes
O Petrarca brasileiro ;10
E a bela1' que o escutava
Um sorriso deslizava
Para o bardo que pulsava
Seu alaúde fagueiro.
13. Os extremos norte e sul.
14. Os extremos leste e oeste: o Rio Grande [do Norte] e o
Pará, quando ainda não tinha sido criada a província do Amazonas, aliás já existente no tempo de Casimiro.
15. Suspensa. Tem por complementos: dos galhos da sapucaia
do v. 43 (cf. o v. 11 de "Minha Mãe"), sobre um solo d'açucenas do v. 45 e nas horas do sol ardente do v. 44. Assim: Nas
horas do sol ardente, suspensa dos galhos da sapucaia sobre um
solo d'açucenas a rede de penas."
16. O Petrarca brasileiro: Tomás Antônio Gonzaga, o Dlrceu
do v. 57.
17. A bela: Marília (v. 57), isto é, D. Maria Dorotéia Joaquina
de Seixas, a amada de Gonzaga.
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Quando Dirceu e Marília
Em terníssimos enleios
Se beijavam com ternura1*
Em celestes devaneios:
Da selva o vate inspirado.
O sabiá namorado,
Na laranjeira pousado
Soltava ternos gorjeios.

Quando uasci, esse brado
Já não soava na serra
Nem os ecos da montanha
Ao longe diziam — guerra!
Mas não sei o que sentia
Quando, a sós, eu repetia
Cheio de nobre ousadia
O nome da minha terra!

Foi ali, foi no Ipiranga,
Que com toda a majestade
Rompeu de lábios augustos
O brado da liberdade;
Aquela voz soberana
Voou na plaga indiana
Desde o palácio à choupana,
Desde a floresta à cidade!

Se brasileiro eu nasci
Brasileiro hei de morrer,
Que um filho daquelas matas
Ama o céu que o viu nascer;
Chora, sim, porque tem prantos,
E são sentidos e santos
Se chora pelos encantos
Que nunca mais há de ver.

Um povo ergueu-se cantando
— Mancebos e anciãos —
E, filhos da mesma terra,
Alegres deram-se as mãos;
Foi belo ver esse povo
Em suas glórias tão novo,
Bradando cheio de fogo :1B
— Portugal! somos irmãos!

Chora, sim, como suspiro
Por esses campos que eu amo,
Pelas mangueiras copadas
E o canto do gaturamo;
Pelo rio caudaloso,
Pelo prado tão relvoso,
E pelo tié formoso
Da goiabeira no ramo!

18. Terníssimos.
ternura: a redundância tem por fim salientar a idcia. Cf Camões. Lus., II. 59: "Se lá dos céus não
vem celeste aviso"; Ferreira. Poemas Lusitanos, 1598, f. 25. v . :
"Grandes são teus poderes, tuas grandezas"; Tome de Jesus.
Trabalhos de Jesus, 1865. I, 38. "túo trabalhosos, e grandes mares
de trabalhos; e Gil Vicente, no Auto da Alma, f. XXXVIII cia
ed. de 1562 da Compilaram de todalas obras: "Necessário foi,
amigos, / que nesta triste carreira / desta vida. / pera Ob
mui perigosos perigos / cios inimigos / houvesse algüa maneira
/ de guarida."
19. Fogo. Rima toante com povo e novo. Nas demais estrofes o
5°, 6.° e 7.° versos têm rima consoante. Trata-se, pois, d« uma
exceção Também nos Lusíadas há, por exceção, duas rimas
toantes em V1J. 77. verso 4. "venerando" em rima com "Mau-

Quis cantar a minha terra,
Mas não pode mais a lira;
QueM outro filho das montanhas
O mesmo canto desfira,
rltano" e "humano", e em X, 88, verso 6, "turbulento" em
rima com "fazendo" e "horrendo". Dos Lusíadas, refiro-me as
edições de 1572, e não às posteriores, em que o tezto vem, não
raro, modificado.
20. í; o que introdutor de oração optativa.
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Que" o proscrito, o desterrado,
De ternos prantos banhado,
De saudades torturado,
Em vez de cantar — suspira!
Tem tantas belezas, tantas,
A minha terra natal,
Que nem as sonha um poeta
E nem as canta um mortal!
— É uma terra de amores
Alcatifada de flores
Onde a brisa em seus rumores
Murmura: — não tem rival!
Lisboa — 1856.

SAUDADES
Nas horas mortas da noite
Como é doce o meditar
Quando as estrelas cintilam
Nas ondas quietas do mar;
Quando a lua majestosa
Surgindo linda e formosa,
Como donzela vaidosa
Nas águas se vai mirar!
Nessas horas de silêncio,
De tristezas e de amor,
Eu gosto de ouvir ao longe,
Cheio de mágoa e de dor,
O sino do campanário
Que fala tão solitário
Com esse som mortuário
,Que nos enche de pavor.
21. Que: pois que, uma vez que (causai).

Então — prescrito e sozinho —
Eu solto aos ecos da serra
Suspiros dessa saudade
Que no meu peito se encerra.
Esses prantos de amargores
São prantos cheios de dores:
— Saudades — dos meus amores,
— Saudades — da minha terra!
— 1856.

CANÇÃO DO EXÍLIO
MEU LAR

Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!
Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro
Respirando este ar;
Paz que eu viva, Senhor! dá-me de novo
Os gozos do meu lar!
O país estrangeiro mais belezas
Do que a pátria, não tem;
E este mundo não vai22 um só dos beijos
Tão doces duma mãe I28
22 vai, v o mesmo que "vale".
23. Tem e mãe. em rima. Em Portugal tem pronuncta-se
têi e também tãi. Para os que dizem tãi (pronúncia normal'.
a rima com mãe é perfeita. Se Caslmiro e outros poetas do
seu tempo proferiam tãi, a rima com mãe era naturalisslma; se,
porém, pronunciavam têi, a rima era Imperfeita, porque os
vocábulos tinhnm de comum nas vogals tônicas somente a naralldade (e nào o timbrei, embora a semtvo^al de ambos fosso
a mesma i nasal
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Dá-me os sítios gentis onde eu brincava
Lá na quadra infantil;
Dá que eu veja uma vez o céu da pátria,
O céu do meu Brasil!
Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já:
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!

Quero ver esse céu da minha terra
Tão lindo e tão azul!
B a nuvem cor de rosa que passava
Correndo lá do sul!
Quero dormir à sombra dos coqueiros,
As folhas por dossel;
E ver se apanho a borboleta branca,
Que voa no vergel!
Quero sentar-me à beira do riacho
Das tardes ao cair,
E sozinho cismando no crepúsculo
Os sonhos do porvir!
Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
A voz do sabiá!

Quero morrer cercado dos perfumes
Dum clima tropical,
fe sentir, expirando, as harmonias
Do meu berço natal!
Minha campa será entre as mangueiras
Banhada do luar,
E eu contente dormirei tranqüilo
À sombra do meu lar!
As cachoeiras chorarão sentidas
Porque cedo morri,
E eu sonho no sepulcro os meus amores
Na terra onde nasci!
Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!
Lisboa — 1357.
4

MINHA^ MÃE"

Oh l'amour d'une mère! — amour que nul n'oublie!
V. HUGO
Da pátria formosa distante e saudoso,
Chorando e gemendo meus cantos de dor,
24. Outras poesias, de que me recordo agora, com o mesmo
assunto que esta: duas de João de Deus (Campo de Flores, 1896,
págs. 252 e 255); Gonçalves Crespo (Obras Completas, Lisboa,
1897, pág. 105); Alberto de Oliveira, o brasileiro (Poesias, 1.»
série, 1912, pág. 88); Olavo Bilao (Poesias, 1921, pág. 63); Alvares de Azevedo (apud Manuel Bandeira, Antologia dos Poetas
Brasileiros da Fase Romântica, 1937, pâgs. 151-153); Constando
Alves (apud Manuel Bandeira, Obras-Primas da Lírica Brasileira,
S. Paulo, [1943], pág. 143); e B. Lopes, o soneto Intitulado
"Ultimo Lírio", que pode ler-se na pág. 134 do livro de Manuel
Bandeira, ha pouco referido. Ao lado de qualquer delas, a
poesia de Caslmiro de Abreu faz boa figura.
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23

Eu guardo no peito a imagem querida
Do mais verdadeiro, do mais santo amor:
— Minha Mãe ! —
Nas horas caladas das noites d'estio
Sentado sozinho co'a face na mão,
Eu choro e soluço por quem me chamava
' ' Oh filho querido do meu coração ! " —
— Minha Mãe ! —
No berço, pendente dos ramos floridos,
Em que eu pequenino feliz dormitava :
Quem é que esse berço com todo o cuidado
Cantando cantigas alegre embalava?20
— Minha Mãe ! —

,

De noite, alta noite, quando eu já dormia
Sonhando esses sonhos dos anjos dos céus,
Quem é qiie meus lábios dormentes roçava,
Qual anjo da guarda, qual sopro de Deus?
— Minha Mãe ! —
Feliz o bom filho que pode
Na casa paterna de noite e
Sentir as carícias do anjo
Da estrela brilhante que a
- Uma Mãe ! -

contente
de dia
de amores,
vida nos guia !

Por isso eu agora na terra do exílio,
Sentado sozinho co'a face na mão,
25. Ler:
Eu / guar / do / no / pei / to a / i / ma / gem / que / ri / da
l
2
3 4 5
6 7 8
9
1 0 1 1
ou assim:
Eu / guar / do / no / pei / to / a l / ma / gcm / que / ri / da.
3
4
5
6
7
8
9
1 0 1 1
26. No berço.'., quem é que esse berço...? Notar o lindo anacoluto.

Suspiro e soluço por quem me chamava:
— " Oh filho querido do meu coração!" —
— Minha Mãe! —
Lisboa — 1855.

ROSA MURCHA
Esta rosa desbotada
Já tantas vezes beijada,
Pálido emblema de amor;
É uma folha caída
Do livro da minha vida,
Um canto imenso de dor!

Há que tempos! Bem me lembro..
Foi num dia de novembro:
Deixava a terra natal,
A minha pátria tão cara,
O meu lindo Guanabara,
Em busca de Portugal.
Na hora da despedida
Tão cruel e tão sentida
Pra quem sai do lar fagueiro;
Duma lágrima orvalhada,
Esta rosa foi-me dada
Ao som dum beijo primeiro.
Deixava a pátria, é verdade,
Ia morrer de saudade
Noutros climas, noutras plagas;
Mas tinha orações ferventes
Duns lábios inda inocentes
Enquanto cortasse as vagas.

26 — CASIMIRO DE ABREU
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E hoje, e hoje, meu Deus?!
— Hei de ir junto aos mausoléus
No fundo dos cemitérios,
E ao baço clarão da lua
Da campa na pedra nua
Interrogar os mistérios!

JURITF
Na minha terra, no bulir do mato,
A juriti suspira;
E como o arrulo dos gentis amores,
São os meus cantos de secretas dores
No chorar da lira.

Carpir o lírio pendido
Pelo vento desabrido...
Da divindade aos arcanos
Dobrando a fronte saudosa,
Chorar a virgem formosa
Morta na flor dos anos!"

De tarde a pomba vem gemer sentida
Ã beira do caminho;
— Talvez perdida na floresta ingente —
A triste geme nessa voz plangente
Saudades do seu ninho.

Era um anjo! Foi pr'o céu
Envolta em místico véu
Nas asas dum querubim;
Já dorme o sono profundo,
E despediu-se do mundo
Pensando talvez ern mim!

Sou como a pomba e como as vozes dela
É triste o meu cantar;
— Flor dos trópicos — cá na Europa fria
Eu definho, chorando noite e dia
Saudades do meu lar.
A juriti suspira sobre as folhas secas""
Seu canto de saudade;
Hino de angústia, férvido lamento,
Um poema de amor e sentimento
Um grito d'orfandade!

üh! esta flor desbotada,
Já tantas vezes beijada,
Que de mistérios não tem!
Em troca do seu perfume
Quanta saudade resume
E quantos prantos também !
Lisboa
27. A sílaba
a sílaba final
Cho
l
sã /
l

1855.

que falta ao v. 36 compensa-se, na leitura, com
do v. 35. Assim:
/ rar / a / vir / gem / for / mo- /
. 2
3
4
5
6
7
mor / tá / na / flor / dos / a / nos.
2

3

4

5

6

7

28. Esta poesia, apreciável pelo sentimento e pelas comparações que servem de exprimi-lo, é talvez aquela em que Casimlro
mais livre se mostrou na métrica em relação a preceitos de
artinhas. Consta de versos de várias medidas, que nem sempre
respeitam a simetria e a ordem, mas que, integrados na composição, formam um todo agradável, em que ritmos e sons se
combinam para a beleza material da expressão.
29. Verso de doze sílabas, com os dois hemistíquios habituais,
mas sem que a sílaba átona do primeiro (o -rã de suspira) se
embeba na primeira sílaba do segundo. O alongamento Inesperado do verso põe-no em relevo, e a seqüência de fricatlvas
(J, s, f) dá-lhe doçura e certa harmonia imitatlva.

28 — CASIMIRO DE ABREU
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Depois... o caçador chega cantando,
À pomba faz o tiro...
A bala acerta e ela cai de bruços,
E a voz lhe morre nos gentis soluços,
No final suspiro.

Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto azulado,
*
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d'amor!

E como o caçador, a morte em breve
Levar-me-á consigo;
E descuidado, no sorrir da vida,
Irei sozinho, a voz desfalecida,
Dormir no meu jazigo.
E — morta — a pomba nunca mais suspira
À beira do caminho;
E como a juriti, — longe dos lares Nunca mais chorarei nos meus cantares
Saudades do meu ninho!
Lisboa — 1857.

MEUS OITO ANOS
Oh! souvenirs! printemps! aurores!
V. HUGO
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,'
Debaixo dos laranjais!
30. Longe dos lares. Não pertence à oração comparativa eliptica "como a Juriti". Deve entender-se assim o pensamento:
"E, — como a juriti depois de morta —, eu, nunca mais, longe
dos lares, chdrarel nos meus cantares saudades do meu ninho!"

Que auroras, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar !>
O céu bordado d'estrelas,
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos"de minha irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberto o peito,
— Pés descalços, braços nus —
Correndo pelas campinas
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!

t

30 — CASIMIRO DE ABREU

ANTOLOGIA — 31

Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo, Adormecia sorrindo
B despertava a cantar!

No mar — de noite — solitário e triste
Fitando os lumes que no céu tremiam,
Ávido e louco nos meus sonhos d'alma
Folguei nos campos que meus olhos viam.
Era pátria e família e vida e tudo,
Glória, amores, mocidade e crença,
E, todo em choros, vim beijar as 'praias
Por que chorara nessa longa ausência.82

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores.
Naquelas tardes fagueiras
A sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Lisboa — 1857.

NO LAR

Terra da minha pátria, abre-me o seio
Na morte — ao menos
GARRETT*
Longe da pátria, sob um céu diverso
Onde o sol como aqui tanto não arde,
Chorei saudades do meu lar querido
— Ave sem ninho que suspira à tarde. —
31. A epígrafe é tirada ao poema Camões, de Garrett, canto
décimo, XVI.' Na 3.a edição, Lisboa, Imprensa Nacional, 1844,
está pontuada assim:
"Terra da minha pátria! abre-m» o selo
Na morte ao menos."

Eis-me na pátria, no país das flores,
— O filho pródigo a seus lares volve,
E concertando as suas vestes rotas,
O seu passado com prazer revolve! —
Eis meu lar, minha casa, meus amores,
A terra onde nasci, meu teto amigo,
A gruta, a sombra, a solidão, o rio
Onde o amor me nasceu — cresceu comigo.
Os mesmos campos que eu deixei criança,
Árvores novas... tanta flor no prado!...
Oh! como és linda, minha terra d'alma,
— Noiva enfeitada para o seu noivado! —
Foi aqui, foi ali, além... mais longe,
Que eu sentei-me a chorar no fim do dia;
— Lá vejo o atalho que vai dar na várzea...
Lá o barranco por onde eu subia!...
Acho agora mais seca a cachoeira
Onde banhei-me no infantil cansaço...
— Como está velho o laranjal tamanho
Onde eu caçava o sanhagu a laço!...
32. Crença e ausência: rima imperfeita.
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Como eu me lembro dos meus dias puros!
Nada m'esquece!... e esquecer quem há-de?...
— Cada pedra que eu palpo, ou tronco, ou folha,
Fala-me ainda dessa doce idade!

Que sede que eu sentia nessas noites!
Quanto beijo roçou-me os lábios quentes!
B, pálido, acordava no meu leito
— Sozinho — e órfão das visões ardentes!

Eu me remoço recordando a infância,
B tanto a vida me palpita agora
Que eu dera oh! Deus! a mocidade inteira
Por um só dia do viver d'outrora!

Quero amor! quero vida! aqui, na sombra,
No silêncio e na voz desta natura;
— Da primavera de minh'alma os cantos
Caso co'as flores da estação mais pura.

B a casa?... as salas, estes móveis... tudo,
O crucifixo pendurado ao muro...
O quarto do oratório... a sala grande
Onde eu temia penetrar no escuro!...
B ali... naquele canto... o berço armado!
B minha mana, tão gentil, dormindo!
B mamãe a contar-me histórias lindas
Quando eu chorava e a beijava rindo!
Oh! primavera! oh! minha mãe querida!
Oh! mana! — anjinho que eu amei com ânsia —
Vinde ver-me, em soluços — de joelhos —
Beijando em choros este pó da infância!
II

Quero amor! quero vida! os lábios ardem...
Preciso as dores dum sentir profundo!
— Sôfrego a taça esgotarei dum trago
Embora a morte vá topar no fundo.
Quero amor! quero vida! Um rosto virgem,
— Alma de arcanjo que me fale amores,
Que ria e chore, que suspire e gema
E doure a vida sobre um chão de flores.
Quero amor! quero amor! — Uns dedos brancos
Que passem a brincar nos meus cabelos;
Rosto lindo de fada vaporosa
Que dê-me vida e que me mate em zelos!

Meu Deus! eu chorei tanto lá no exílio!
Tanta dor me cortou a voz sentida,
Que agora neste gozo de proscrito
Chora minh 'alma e me sucumbe a vida!

Oh! céu de minha terra — azul sem mancha —
Oh! sol de fogo que me queima a fronte,
Nuvens douradas que cerreis no ocaso,
Névoas da tarde que cobris o monte;

Quero amor! quero vida! e longa e bela
Que eu, Senhor! não vivi — dormi apenas!
Minh'alma que s'expande e se intumesce
Despe o seu luto nas canções amenas.

Perfumes da floresta, vozes doces,
Mansa lagoa que o luar prateia,
Claros riachos, cachoeiras altas,
Ondas tranqüilas que morreis na areia;
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Aves dos bosques, brisas das montanhas,
Bem-te-vis do campo, sabiás" da praia,
— Cantai, correi, brilhai — minh'alma em ânsias
Treine de gozo e de prazer desmaia!
Flores, perfumes, solidões, gorjeios,
Amor, ternura — modulai-me a lira!
—i Seja um poema este ferver de idéias
Que a mente cala e o coração suspira.
Oh! mocidade! bem te sinto e vejo!
De amor e vida me transborda o peito...
— Basta-me um ano!... e depois... na sombra...
Onde tive o berço quero ter meu leito!"
Eu canto, eu choro, eu rio, e grato e louco
Nos pobres hinos te bendigo, oh! Deus!
Deste-me os gozos do meu lar querido...
Bendito sejas! -- vou viver c'os meus !nr'
Indaiaçu — 1857.
33. O substantivo "sabiá" costuma ter, em Casímiro, três sílabas. O v. 90 compõe-se, assim, de dois versos de cinco sílabas,
havendo certa irregularidade métrica por se achar êje entre
decassílabos. Mas parece que é do gosto de Casimiro (cí. iníra)
fazer que o verso de cinco sílabas, segunda parte de um decassílabo, seja continuado por dois pentassílabos que formam
um verso de onze sílabas:
brisas das montanhas,
bem-te-vis do campo,
sabiás da praia.
34. Ler assim:
"Basta-me um ano!..." (pausa, em que o poeta como que fica
meditando no que vai fazer, no que vai desejar; depois diz
lentamente, pausadamente, mas com resolução:
"e depois... na sombra...
onde tive o berço
quero ter meu leito!"
(Aqui recorre ao processo que lhe é caro, da seqüência de três
versos de cinco sílabas cada um, e a que fiz referência no v.
90, há pouco anotado.) — Leito: o leito final, a sepultura.
35. O poeta decompõe o verso em cinco de duas sílabas, para
acentuar as 'ações que pratica, e os adjetivos que lhe marcam
a atitude da alma:
"Eu canto,
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MOEENINHA
Moreninha, Moreninha,
Tu és do campo a rainha,
Tu és senhora de mim;
Tu matas todos d'amores.
Faceira, vendendo as flores
Que colhes no teu jardim.
Quando tu passas n'aldeia
Diz o povo à boca cheia:
—. "Mulher mais linda não há!
"Ai! vejam como é bonita
"Co'as trancas presas na fita,
'' Co 'as flores no samburá!''
Tu és meiga, és inocente
Como a rola que contente
Voa e folga no rosai;
Envolta nas simples galas,
Na voz, no riso, nas falas,
Morena — não tens rival!
Tu, ontem, vinhas do monte
E paraste ao pé da fonte
À fresca sombra do til;
Regando as flores, sozinha,
Nem tu sabes, Moreninha,
O quanto achei-te gentil!
eu choro,
eu rio,
e grato
e louco":
depois, num surto de alegria e gratidão, levanta a sua alma a
Deus em três versos leves e fluentes, de acentuação na quarta
c oitava sílabas:
"Nos pobres hinos te bendigo, oh! Deus!
Deste-me os gozos do meu lar querido...
Bendito sejas! — vou viver c'os meus!"

36 — CAS I MI RO DE ABREU
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Depois segui-te calado
Como o pássaro esfaimado
Vai seguindo a juriti;
Mas tão pura ias brincando,
Pelas pedrinhas saltando,
Que eu tive pena de ti!

— " Oh! quem me compra estas flores ?
"São lindas como os amores
"Tão belas não há assim;
"Foram banhadas de orvalho,
"São flores do meu serralho,
"Colhi-as no meu jardim." —

E disse então: — Moreninha,
Se um dia tu fores minha,
Que amor, que amor não terás!
Eu dou-te noites de rosas
Cantando canções formosas
Ao som dos meus ternos ais.

Morena, minha Morena,
És bela, mas não tens pena
De quem morre de paixão!
— Tu vendes flores singelas
E guardas as flores belas,
As rosas do coração?!...

Morena, minha sereia,
Tu és a rosa da aldeia,
Mulher mais linda não há;
Ninguém t'iguala ou t'imita
Co'as trancas presas na fita,
Co 'as flores no samburá!

Moreninha, Moreninha,
Tu és das belas rainha,
Mas nos amores és má;
— Como tu ficas bonita
Co'as trancas presas na fita,
Co 'as flores no samburá!

Tu és a deusa da praça,
E todo o homem que passa
Apenas viu-te... parou!
Segue depois seu caminho
Mas vai calado e sozinho
Porque sua alma ficou!

Eu disse então: — "Meus amores,
"Deixa mirar tuas flores,
"Deixa perfumes sentir!"
Mas naquele doce enleio,
Em vez das flores, no seio,
No seio te fui bulir!

Tu és bela, Moreninha,
Sentada em tua banquinha
Cercada de todos nós;
Rufando alegre o pandeiro
Como a ave no espinheiro
Tu soltas também a voz:

Como nuvem desmaiada
Se tinge de madrugada
Ao doce albor da manhã;
Assim ficaste, querida,
A face em pejo acendida,
Vermelha como a romã!
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Dormia deitada na rede de penas
— O céu por dossel,
De leve embalada no quieto balanço
Qual nauta cismando num lago bem manso
Num leve batei!

Tu fugiste, feiticeira,
E decerto mais ligeira
Qualquer gazela não é;
Tu ias de saia curta...
Saltando a moita de murta
Mostraste, mostraste o pé!
Ai! Morena, ai! meus amores,
Eu quero comprar-te as flores,
Mas dá-me um beijo também;
Que importam rosas do prado
Sem o sorriso engraçado
Qiie a tua boquinha tem?...
Apenas vi-te, sereia,
Chamei-te — rosa da aldeia Como mais linda não há.
— Jesus! Como eras bonita
Co'as trancas presas na fita,
Co'as flores no samburá!
Indaiaçu — 1857.

NA KÊDEM
Nas horas ardentes do pino do dia
Aos bosques corri;
E qual linda imagem dos castos amores,
Dormindo e sonhando cercada de flores
Nos bosques a vi!
38. Comparem-se com esta poesia as duas seguintes que têm
com ela certa, analogia; Castro Alves, "Adormecida" (pág. 73 das
Poesias Escolhidas, Instituto Nacional do Livro, Rio de Janeiro,
1947) e Gonçalves Crespo, "A Sesta" (pág. 35 das Obras Completam, Lisboa, Tavares Cardoso & Irmão — Editores, 1897).

Dormia e sonhava — no rosto serena
Qual um serafim;
Os cílios pendidos nos olhos tão belos,
B a brisa brincando nos soltos cabelos
De fino cetim!
Dormia e sonhava — formosa embebida
No doce sonhar,
B doce e sereno num mágico anseio
Debaixo das roupas batia-lhe o seio
No seu palpitar!
Dormia e sonhava — a boca entreaberta,
O lábio a sorrir;
No peito cruzados os braços dormentes,
Compridos e lisos quais brancas serpentes
No colo a dormir!
Dormia e sonhava — no sonho de amores
Chamava por mim,
B a voz suspirosa nos lábios morria
Tão terna e tão meiga qual vaga harmonia
De algum bandolim!
Dormia e sonhava — de manso cheguei-me
Sem leve rumor;
Pendi-me tremendo e qual fraco vagido,
Qual sopro da brisa, baixinho ao ouvido
Falei-lhe de amor!

40 — CASIMIRO

DE ABREU

ANTOLOGIA — 41

Ao hálito ardente o peito palpita...
Mas sem despertar;
E como nas ânsias dum sonho que é lindo,
A virgem na rede corando e sorrindo...
Beijou-me — a sonhar!
Junho — 1858.

A VOZ DO RIO

(Num álbum)
Nosso sol é de fogo, o campo é verde,
O mar é manso, nosso céu azul!
— Ai! por que deixas este pátrio ninho
Pelas friezas dos vergéis do sul?
Lá nessa terra onde o Guaíba" chora
Não são as noites, como aqui, formosas,
E as duras asas do Pampeiro88 iroso
Quebra as tulipas e desfolha as rosas.
A lua é doce, nosso mar tranqüilo,
Mais leve a brisa, nosso céu azul!...
— Tupá! quem troca pelo pátrio ninho
As ventanias dos vergéis do sul ?!
Lá novos campos outros campos ligam
E a vista fraca na extensão se perde!
E tu sozinha viverás no exílio
— Garça perdida nesse mar que é verde! —
37. O Guaíba: rio do Estado do Rio Grande do Sul.
38. Pampeiro: vento impetuoso que sopra dos Pampas argentinos e que por vezes dura dias.

Nossas campinas como doces noivas
Vivem c 'os montes sob o céu azul!
— Há vida e amores neste pátrio ninho
Mais rico e belo que os vergéis do sul!
Essas palmeiras não têm tantos leques,
O sol das Pampas39 mareou seu brilho,
Nem cresce o tronco que susteve um dia
O berço lindo em que dormiu teu filho!
Nossas florestas sacudindo os galhos
Tocam c'os braços este céu azul!...
— Se tudo é grande neste pátrio ninho
Por que deixá-lo pra viver no sul ?!
Embora digas: — essa terra fria
Merece amores, é irmã da minha —
Quem dar-te pode este calor do ninho,
A luz suave que o teu berço tinha ?!
Eu — Guanabara — 110 meu longo espelho
Reflito as nuvens deste céu azul;
— Ó minha filha! acalentei-te o sono,
Por que me deixas pra viver no sul?!...
Lá, quando a terra s'embuçar nas sombras
E o sol medroso s'esconder nas águas,
Teu pensamento, como o sol que morre,
Há de cismando mergulhar-se em mágoas!
Mas se forçoso t'é deixar a pátria
Pelas friezas dos vergéis do sul,
Ó minha filha! não t 'esqueças nunca
Destas montanhas, deste céu azul.
39. Das Pampas: O feminino, como em espanhol. O gênero
mais usado entre nós é o masculino. São "grandes planícies
desérticas, cobertas de erva alta, na América do Sul".
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Tupá bondoso te derrame graças,
Doce ventura te bafeje e siga,
E nos meus braços — ao voltar do exílio —
Saudando o berço que10 teu lábio diga:

As noites brilhantes,
E os doces instantes
Dos noivos amantes
Na lua de mel;

"Volvo contente para o pátrio ninho,
'' Deixei sorrindo esses vergéis do sul;
"Tinha saudades deste sol de fogo...
"Não deixo mais este meu céu azul!..."

Do templo nas naves
As notas suaves,
E o trino das aves
Saudando o arrebol;
As tardes estivas,
E as rosas lascivas
Erguendo-se altivas
Aos raios do sol;

Elo -- 1858.

POESIA E AMOR
A tarde que expira,
A flor que suspira,
O canto da lira,
Da lua o clarão;
Dos mares na raia
A luz que desmaia,
E as ondas na praia
Lambendo-lhe o chão;
Da noite a harmonia
Melhor que a do dia,
E a viva ardentia
Das águas do mar;
A virgem incauta,
As vozes da flauta,
E o canto do nauta
Chorando o seu lar;
Os trêmulos lumes,
Da fonte os queixumcs,
E os meigos perfumes
Que solta o vergel;
40. Que: é a conjunção que introduz oração optativa.

A gota de orvalho
Tremendo no galho
Do velho carvalho,
Nas folhas do ingá;
O bater do seio,
Dos bosques no meio
O doce gorjeio
Dalgum sabiá;
A órfã que chora,
A flor que se cora
Aos raios da aurora,
No albor da manhã;
Os sonhos eternos,
Os gozos mais ternos,
Os beijos maternos
E as vozes de irmã;
O sino da torre
Carpindo quem morre,
E o rio que corre

ANTOLOGIA — 47
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Porventura te esqueceste
Quando de amor me perdeste
Num sorrir?
Agora em cólera imensa
Já queres dar a sentença
Sem me ouvir!

Sabe ainda ser clemente,
Perdoa um erro inocente,
Minha flor!
Seja grande embora o crime
O perdão sempre é sublime
Meu amor!

E depois, se eu te repito
Que nesse instante maldito
- Sem querer Arrastado por magia
Mil torrentes de poesia
Fui beber!

Mas se queres com maldade
Castigar quem — sem vontade Só pecou;
Olha, linda, eu não me queixo;
A teus pés cair me deixo...
Aqui 'stou!

Eram uns olhos escuros
Muito belos, muito puros,
Como os teus!
Uns olhos assim tão lindos
Mostrando gozos infindos,
Só dos céus!

Mas se me deste, formosa,
De amor na taça mimosa
Doce mel;
Ai! deixa que peça agora
Esses extremos d'outrora
O infiel:

Quando os vi fulgindo tanto
Senti no peito um encanto
Que não sei!
Juro falar-te a verdade...
Foi decerto — sem vontade Que eu pequei!

Prende-me... nesses teus braços
Em doces, longos abraços
Com paixão;
Ordena com gesto altivo...
Que te beije este cativo
Essa mão!

Mas hoje, minha querida,
Eu dera até esta vida
Pra poupar
Essas lágrimas queixosas,
Que> as tuas faces mimosas
Vêm molhar!

Mata-me sim... de ventura,
Com mil beijos de ternura
Sem ter dó,
Que eu prometo, anjo querido,
Não desprender um gemido,
Nem um só!
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JURAMENTO
Tu dizes oh Mariquinhas
Que não crês nas juras minhas,
Que nunca cumpridas são!
Mas se eu não te jurei nada,
Como hás de tu, estouvada,
Saber se eu as cumpro ou não ?!
Tu dizes que eu sempre minto,
Que protesto o que não sinto,
Que todo o poeta é vário,
Que é borboleta inconstante;
Mas agora, neste instante,
Eu vou provar-te o contrário.
Vem cá, sentada a meu lado
Com esse rosto adorado
Brilhante de sentimento,
Ao colo o braço cingido,
Olhar no meu embebido,
Escuta o meu juramento.
Espera: — inclina essa fronte...
Assim!... — Pareces no monte
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"Eu juro, minha inocente,
"Embalar-te docemente
"Ao som dos mais ternos hinos!
"Pelas ondas, pelas flores,
"Que se estremecem de amores
"Da brisa ao sopro lascivo;
"Eu juro, pornjinha vida,
"Deitar-me a teus pés querida
'' Humilde como um cativo!
"Pelos lírios, pelas rosas,
"Pelas estrelas formosas,
"Pelo sol que brilha agora,
"— Eu juro dar-te, Maria,
"Quarenta beijos por dia
"E dez abraços por hora!"
O juramento está feito,
Foi dito co'a mão no peito
Apontando ao coração;
E agora — por vida minha,
Tu verás oh! moreninha,
Tu verás se o cumpro ou não!...

Alvo lírio debruçado!"

— Agora, se em mim te fias,
Fica séria, não te rias,
O juramento é sagrado:
"— Eu juro sobre estas trancas,
"E pelas chamas que lanças
"Desses teus olhos divinos;
41. No v. ,47 chama o poeta à moça "morenlnha". Vê-se, pois.
que a comparação com o "alvo lírio debruçado" se refere só à
posição (cf. "inclina essa fronte" do v. 19) e não a cor.

Rio

A VALSA
AM. * **

Tu, ontem,
Na dança
Que cansa,
Voavas

1857
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Co'as faces
Em rosas
Formosas
De vivo,
Laseivo
Carmim;
Na valsa
Tão falsa,
Corrias,
Fugias,
Ardente,
Contente,
Tranqüila,
Serena,
Sem pena
De mim!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que lotico
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não negues,
Não mintas...
— Eu vi!...
Valsavas:
— Teus belos
Cabelos,
Já soltos,
Revoltos,
Saltavam,

Voavam,
Brincavam
No colo
Que é meu;
E os olhos
Escuros
Tão puros,
Os olhos
Perjuros
Volvias,
Tremias,
Sorrias
Pra outro
Não eu!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
—• Não negues,
Não mintas...
— Eu vi!...
Meu Deus!
Eras bela,42
Donzela,
Valsando,
42 O e de eras. tornado âtono, por recair acento forte na
primeira sílaba de "bela", vai constituir a última sílaba do verso
anterior. Assim:
Meu Deus! eras bela.
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Sorrindo,
Fugindo,
Qual silfo
Risonho
Que em sonho
Nos vêm!
Mas esse
Sorriso
Tão liso
Que tinhas
Nos lábios
De rosa,
Formosa,
Tu davas,
Mandavas
A quem?!
Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não negues,
Não mintas...
— Eu vi!...
Calado,
Sozinho,
Mesquinho,
Em zelos
Ardendo,
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Eu vi-te
Correndo
Tão falsa
Na valsa
Veloz!
Eu triste
Vi tudo!
Mas mudo
Não tive
Nas galas
Das salas,
Nem falas,
Nem cantos,
Nem prantos
Nem voz!
Quem dera
Q\ie sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não negues,
Não mintas...
— Eu vi!...
Na valsa
Cansaste;
Ficaste
Prostrada,
Turbada!
Pensavas,
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Cismavas,
EI estavas
Tão pálida
Então;
Qual pálida
Rosa"
Mimosa,
No vale
Do vento
Cruento
Batida,
Caída
Sem vida
No chão!

CANTO DE AMOE
A M.***

Eu vi-a e
Sonhara-a
Nos puros
Dos meus

Era a mesma expressão, o mesmo rosto,
Os mesmos olhos só nadando em luz,
E uns doces longes, como dum desgosto,
Toldando a fronte que de amor seduz!

Quem dera
Que sintas
As dores
De amores
Que louco
Senti!
Quem dera
Que sintas!...
— Não negues,
Não mintas...
— Eu vi!...

E seu talhe era o mesmo, esbelto, airoso
Como a palmeira que se ergue ao ar,
Como a tulipa ao pôr-do-sol saudoso,
Mole vergando à virayão do mar.
Era a mesma visão que eu dantes via,
Quando a minha alma transbordava em fé;
E nesta eu creio como na outra eu cria,
Porque é a mesma visão, bem sei que é!
Rio — 1858.

43. Compreender assim a métrica dos versos:
Tão pálida então;
qual pálida rosa.

minha alma antes de vê-la
linda como agora a vi;
olhos e na face bela,
sonhos a virgem conheci.

No silêncio da noite a virgem vinha
Soltas as trancas junto a mim dormir;
E era bela, meu Deus, assim sozinha
No seu sono d'infante inda a sorrir!...

56 — CASIMIRO DE ABREU
II

Vi-a e não vi-a! Foi num só, segundo,
Tal como a brisa ao perpassar na flor,
Mas nesse instante resumi um mundo
De sonhos de ouro e de encantado amor.
O seu olhar não me cobriu d'afago,
B minha imagem nem sequer guardou,
Qual se reflete sobre a flor dum lago
A branca nuvem que no céu passou.
A sua vista espairecendo vaga,
Quase indolente, não me viu, ai, não!
Mas eu que sinto tão profunda a chaga
Ainda a vejo como a vi então.
Que rosto d'anjo, qual estátua antiga
No altar erguida, já caído o véu!
Que olhar de fogo, que a paixão instiga!
Que níveo colo prometendo um céu.
Vi-a e amei-a, que a minha alma ardente
Em longos sonhos a sonhara assim;
O ideal sublime, que eu criei na mente,
Que em vão buscava e que encontrei por fim!
III

Pra ti, formosa, o meu sonhar de louco
E o dom fatal, que desde o berço é meu;
Mas ,se os cantos da lira achares pouco,
Pede-me a vida, porque tudo é teu.
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Se queres culto — como um crente adoro,
Se preito queres — eu te caio aos pés,
Se rires — rio, se chorares — choro,
E bebo o pranto que banhar-te a tez.
Dá-me em teus lábios um sorrir fagueiro,
E desses olhos um volver, um só;
E verás que meu estro, hoje rasteiro,
Cantando amores s'erguerá do pó!
Vem reclinar-te, como a flor pendida,
Sobre este peito cuja voz calei:
Pede-me um beijo... e tu terás, querida,
Toda a paixão que para ti guardei.
Do morto peito vem turbar a
Virgem, terás o que ninguém
Em delírios d'amor dou-te a
Na terra, a vida, a eternidade

calma,
te dá;
minha alma,
— lá!

IV

Se tu, oh linda, em chama igual te abrasas,
Oh! não me tardes, não me tardes, — vem!
Da fantasia nas douradas asas
Nós viveremos noutro mundo — além!
De belos sonhos nosso amor povôo,
Vida bebendo nos olhares teus;
E como a garça que levanta o vôo,
Minha alma em hinos falará com Deus!
Juntas, unidas num estreito abraço,
As nossas almas uma só serão;
E a fronte enferma sobre o teu regaço
Criará poemas d'imortal paixão!
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Oh! vem,
É grande
E doce e
Na corda
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formosa, meu amor é santo,
e belo como é grande o mar,
triste como d'harpa um canto
extrema que já vai quebrar!

Não viste a rola sem ninho
No caminho
Gemendo, se a noite vem?
— Não viste a rola sem ninho?
Pois, anjinho,
Assim eu gemo, também!

Oh! vem depressa, minha vida foge...
Sou como o lírio que já murcho cai!
Ampara o lírio que inda é tempo hoje!
Orvalha o lírio que morrendo vai!...
Rio

1858.

ASSIM!

Não viste a barca perdida,
Sacudida
Nas asas dalgum tufão?
— Não viste a barca fendida?
Pois querida
Assim vai meu coração!
Rio — 1858.

A M.

Viste o lírio da campina?
Lá s'inclina
E murcho no hastil pendeu!
— Viste o lírio da campina?
Pois, divina,
Como o lírio assim sou eu!
Nunca ouviste a voz da flauta,
A dor do nauta"
Suspirando no alto mar?
— Nunca ouviste a voz da flauta ?
Como o nauta
É tão triste o meu cantar!
44. A sílaba constituída pelo artigo "a" do v. 8 íolda-se &
sílaba final do v. 7, deste modo:
Nun / ca ou / vis / te a / voz / da / flau / tá a /
l
_
2
3
4
5
6
7
dor / do / nau / tá.
1
2
3

QUANDO?!...
Não era belo, Maria,
Aquele tempo de amores,
Quando o mundo nos sorria,
Quando a terra era só flores
Da vida na primavera?
— Era!
Não tinha o prado mais rosas,
O sabiá mais gorjeios,
O céu mais nuvens formosas,
E mais puros devaneios
A tua alma inocentinha?
— Tinha!
E como achavas, Maria,
Aqueles doces instantes
De poética harmonia
Em que as brisas doudejantes
Folgavam nos teus cabelos?
— Belos!
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Como tremias oh! vida,
Se em mim os olhos fitavas!
Como eras linda, querida,
Quando d'amor suspiravas
Naquela encantada aurora!
— Ora!

São duas almas bem gêmeas
Que riem no mesmo riso,
Que choram nos mesmos ais;
São vozes de dois amantes,
Duas liras semelhantes,
Ou dois poemas iguais.

E diz-me: não te recordas
— Debaixo do cajueiro —
Lá da lagoa nas bordas
Aquele beijo primeiro?
Ia o dia já findando...
— Quando ? L.

Simpatia — meu anjinho,
É o canto do passarinho,
É o doce aroma da flor;
São nuvens dum céu d'Agosto,
É o que m'inspira teu rosto...
— Simpatia — é — quase amor!
Indalaçu — 1857.

Rio — 1858.

O QUE É — SIMPATIA
(A uma menina)
Simpatia — é o sentimento
Que nasce num só momento,
Sincero, no coração;
São dois olhares acesos
Bem juntos, unidos, presos
Numa mágica atração.
Simpatia — são dois galhos
Banhados de bons orvalhos
Nas mangueiras do jardim;
Bem longe às vezes nascidos,
Mas que se juntam crescidos
E que se abraçam por fim.

PEPITA
A toi! toujours à toi!
V. HUGO
Minh'alma é mundo virge' — ilha perdida —
Em lagos de cristais;
Vem, Pepita, — Colombo dos amores, —
Vem descobri-lo, no país das; flores
Sultana reinarás!
Eu serei teu vassalo e teu cativo
Nas terras onde és rei;
A sombra dos bambus vem tu ser minha;
Teu reinado de amor, doce rainha,
Na lira cantarei.
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Minh'alma é como o pombo inda sem penas
Sozinho a pipilar;
— Vem tu, Pepita, visitá-lo ao ninho;
As asas a bater, o passarinho
Contigo irá voar.

Oh! vem! eu sou a flor aberta à noite
Pendida no arrebol!
Dá-me um carinho dessa voz lasciva,
E a flor pendida s'erguerá mais viva
Aos raios desse sol!

Minh'alma é como a rocha toda estéril
Nos plainos do Sara;
Vem tu — fada de amor — dar-lhe co'a vara..
— Qual do penedo que Moisés tocara
O jorro saltará.45

Bem vês, sou como a planta que definha
Torrada do calor.
— Dá-me o riso feliz em vez da mágoa...
O lírio morto quer a gota d'água,
— Eu quero o teu amor!

Minh'alma é um livro lindo, encadernado,
Co'as folhas em cetim;
— Vem tu, Pepita, soletrá-lo um dia...
Tem poemas de amor, tem melodia
Em cânticos sem fim!
Minh'alma é o batei prendido à margem
Sem leme, em ócio vil;
— Vem soltá-lo, Pepita, e correremos
— Soltas as velas — desprezando remos,
Que o mar é todo anil.
Minh'alma é um jardim oculto em sombras
Co'as flores em botão;
— Vem ser da primavera o sopro louco,
Vem tu, Pepita, bafejar-me um pouco
Que as rosas abrirão.
O mundo em que eu habito tem mais sonhos,
A vida mais prazer;
— Vem, Pepita, das tardes no remanso,
Da rede dos amores no balanço
Comigo adormecer.
45. Cí. íxodo, XVn, 5-6.

Rio — 1858.

AMOR E MEDO

Quando eu te fujo e me desvio cauto
Da luz de fogo que te cerca, oh! bela,
Contigo dizes, suspirando amores:
'' — Meu Deus! que gelo, que frieza aquela!''
Como te enganas! meu amor é chama
Que se alimenta no voraz segredo,
E se te fujo é que te adoro louco...
És bela — eu moço; tens amor — eu medo!...
Tenho medo de mim, de ti, de tudo,
Da luz, da sombra, do silêncio ou vozes,
Das folhas secas, do chorar das fontes,
Das horas longas a correr velozes.
O véu da noite me atormenta em dores,
A luz da aiirora me intumesce os seios,
B ao vento fresco do cair das tardes
Eu me estremeço de cruéis receios.
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É que esse vento que na várzea — ao longe,
Do colmo o fumo caprichoso ondeia,
Soprando um dia tornaria incêndio
A chama viva que teu riso ateia!

No fogo vivo eu me abrasara inteiro!
Ébrio e sedento na fugaz vertigem
Vil, machucara com meu dedo impuro
As pobres flores da grinalda virgem!'"

Ai! se abrasado crepitasse o cedro
Cedendo ao raio que a tormenta envia,
Diz: — que seria da plantinha humilde
Que à sombra dele tão feliz crescia?

Vampiro infame, eu sorveria em, beijos
Toda a inocência que teu lábio encerra,
E tu serias no lascivo abraço
Anjo enlodado nos pauis da terra.

A labareda que se enrosca ao tronco
Torrara a planta qual queimara o galho;
E a pobre nunca reviver pudera
Chovesse, embora paternal orvalho!

Depois... desperta no febril delírio,
— Olhos pisados — como um vão lamento,
Tu perguntaras: — qu'é da minha c'roa?...
Eu te diria: — desfolhou-a o vento!...

II

Ai! se eu te visse 110 calor da sesta,
A mão tremente no calor das tuas,
Amarrotado o teu vestido branco,
Soltos cabelos nas espáduas nuas!...
Ai! se eu te visse, Madalena pura,
Sobre o veludo reclinada a meio,
Olhos cerrados na volúpia doce,
Os braços frouxos — palpitante o seio!...
Ai! se eu te visse em languidez sublime,
Na face as rosas virginais do pejo,
Trêmula a fala a protestar baixinho...
Vermelha a boca, soluçando um beijo!...
Diz: — que seria da pnreza d'anjo,
Das vestes alvas, do candor das asas?
— Tu te queimaras, a pisar descalça,
— Criança louca, — sobre um chão de brasas!

Oh! não me chames coração de gelo!
Bem vês: traí-me no fatal segredo.
Se de ti fujo é que te adoro e muito,
És bela — eu moco; tens amor, eu — medo!...
Outubro — 1858.

PERDÃO!
Choraste?! — E a face mimosa
Perdeu as cores da rosa
E o seio todo tremeu ?!
Choraste, pomba adorada?!
E a lágrima cristalina
Banhou-te a face divina
E a bela fronte inspirada
Pálida e triste pendeu ?!
46. Vertigem e virgem: rima
Triste", v. 68, pág. 71.

imperfeita.

Cf.

"Minh'Alma é
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Choraste?! — E longe não pude
Sorver-te a lágrima pura
Que banhou-te a formosura!
Ouvir-te a voz de alaúde
A lamentar-se sentida!
Humilde cair-te aos pés,
Oferecer-te esta vida
No sacrifício mais santo,
Para poupar esse pranto
Que te rolou sobre a tez!
Choraste?! — De envergonhada,
No teu pudor ofendida,
Porque minh'alma atrevida
No seu palácio de fada,
— No sonhar da fantasia —
Ardeu em loucos desejos,
Ousou cobrir-te de beijos
E quis manchar-te na orgia!

II
Perdão pr'o pobre demente
Culpado, sim, — inocente —
Que se te amou, foi de mais!
Perdão pra mim que não pude
Calar a voz do alaúde,
Nem comprimir os meus ais!

Perdão oh! flor dos amores,
Se quis manchar-te os verdores,
Se quis tirar-te do hastil!
— Na voz que a paixão resume

Tentei sorver-te o perfume...
E fui covarde e fui vil!...

III

Eu sei, devera sozinho
Sofrer comigo o tormenlo
E na dor do pensamento
Devorar essa agonia!
— Devera, sedento algoz,
Em vez de sonhos felizes,
Cortar no peito as raízes
Desse amor, e tão descrido
Dos hinos matar-lhe a voz!
— Devera, pobre fingido,
Tendo n'alma atroz desgosto,
Mostrar sorrisos no rosto,
Em vez de mágoas — prazer,
E mudo e triste penando,
Como um perdido te amando,
Sentir, calar-me e — morrer!
Não pude! — A mente fervia,
O coração trasbordava,
Interna voz me falava,
E louco ouvindo a harmonia
Que a alma continha em si,
Soltei na febre o meu canto
E do delírio no pranto
Morri de amores — por ti!

67
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E como notas de chorosa endeixa47
Seu pobre canto com a dor desmaia,
E seus gemidos são iguais à queixa
Que a vaga solta quando beija a praia.

IV

Perdão! se fui desvairado
Manchar-te a flor d'inocência,
B do meu canto n'ardência
Ferir-te no coração!
— Será enorme o pecado,
Mas tremenda a expiação
Se me deres por sentença
Da tua alma a indiferença,
Do teu lábio a maldição!...

Como a criança que banhada em prantos
Procura o brinco que levou-lhe o rio,
Minh'alma quer ressuscitar nos cantos
Um só dos lírios que murchou o estio.
Dizem que há gozos nas mundanas galas,
Mas eu não sei em que o prazer consiste.
— Ou só no campo, ou no rumor das salas,
Não sei por que — mas a minh'alma é triste !
II

Perdão, senhora!... Perdão!...
Junho — 1858.

Minh'alma é triste como a voz do sino
Carpindo o morto sobre a laje fria;
E doce e grave qual no templo um hino,
Ou como a prece ao desmaiar do dia.

MINH'ALMA É TRISTE
Mon coeur est plein — j e veux pleurcr!

Se passa um bote com as velas soltas,
Minh'alma o segue n'amplidão dos mares;
E longas horas acompanha as voltas
Das andorinhas recortando os ares.

LAMARTINE

Minh'alma é triste como a rola aflita
Que o bosque acorda desde o albor da aurora,
E em doce arrulo que o soluço imita
O morto esposo gemedora chora.

Às vezes, louca, num cismar perdida,
Minh'alma triste vai vagando à toa,
Bem como a folha que do sul batida
Bóia nas águas de gentil lagoa!

E, como a rola que perdeu o esposo,
Minh'alma chora as ilusões perdidas,
E no seu livro de fanado gozo
Relê as folhas que já foram lidas.

E como a rola que em sentida queixa
O bosque acorda desde o albor da aurora,
47. Hoje prefere-se "endecha". Conservei "endeixa" da edição
'° 1859, porque forma rima melhor com "queixa".

:
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Minh'alma em notas de chorosa endeixa
Lamenta os sonhos que já tive outrora.
Dizem que há gozos no correr dos anos!...
Só eu não sei em que o prazer consiste.
— Pobre ludibrio de cruéis enganos,
Perdi os risos — a minh 'alma é triste!
III

Minh'alma é triste como a flor que morre
Pendida à beira do riacho ingrato;
Nem beijos dá-lhe a viração que corre,
Nem doce canto o sabiá do mato!
B como a flor que solitária pende
Sem ter carícias no voar da brisa,
Minh'alma murcha, mas ninguém entende
Que a pobrezinha só de amor precisa!
Amei outrora com amor bem santo
Os negros olhos de gentil donzela,
Mas dessa fronte de sublime encanto
Outro tirou a virginal capela.
Oh! quantas vezes a prendi nos braços!
Que o diga e fale o laranjal florido!
Se mão de ferro espedaçou dois laços
Ambos choramos mas num só gemido!
Dizem que há gozos no viver d'amores,
Só eu não sei em que o prazer consiste!
— Eu vejo o mundo na estação das flores..
Tudo sorri — mas a minh'alma é triste!

IV

Miuh'alma é triste como o grito agudo
Das arapongas no sertão deserto;
E como o nauta sobre o mar sanhudo,
Longe da praia que julgou tão perto!
A mocidade no sonhar florida
Em mim foi beijo de lasciva virgem:
— Pulava o sangue e me fervia a vida,
Ardendo a fronte em bacanal vertigem.18
De tanto fogo tinha a mente cheia!...
No afã da glória me atirei com ânsia...
E, perto ou longe, quis beijar a s'reia"
Que em doce canto me atraiu na infância.
Ai! loucos sonhos de mancebo ardente!
Esp'ranças altas... Ei-las já tão rasas!...
— Pombo selvagem quis voar contente...
Feriu-me a bala no bater das asas !
Dizem que há gozos no correr da vida...
Só eu não sei em que o prazer consiste!
— No amor, na glória, na mundana lida,
Poram-se as flores — a minh 'alma é triste!
Março, 12

1858.

48. Vertigem: em rima imperfeita com virgem. Multo usada
Pelos nosSos poetas do Romantismo.
49. S'reia: sereia. Refere-se a "glória" cio v. 70.
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A MORTE
DE
AFONSO DE A. COUTINHO MESSEDERM
(ESTUDANTE DA ESCOLA CENTRAL)
Who hath nol lost a friendf...
M.
É triste ver a flor que desabrocha
Ou quer no prado, ou na deserta rocha,
Pender no fraco hastil!
É bem triste dos anos nos verdores
Morrer mancebo, no brotar das flores,
Na quadra juvenil!
Meu Deus! tu que és tão bom e tão clemente,
Pra que apagas, Senhor, a chama ardente
Num crânio de vulcão?
Pra que poupas o cedro já vetusto
E, sem dó, vais ferir o pobre arbusto
As vezes no embrião?!...
50. Em carta, datada de 24 de maio sem indicação do ano,
escrevia Casimlro ao seu amigo Francisco do Couto Sousa
Júnior:
"Escrevo-te hoje debaixo duma impressão bem dolorosa.
Não sei se te lembras do nosso colega do Freese, Messeder?
Achava-se aqui e já no 2.° ano da Escola Militar; era um belo
moço e gozava boa saúde, ainda no sábado pela manha esteve
na aula e à noite morreu. O que é triste é que não foi por
moléstia alguma terrível, mas sim de repente: congestão cerebral ou coisa que o valha, parece que devido a grande esforço
de inteligência, porque dizem que estudava muito e até muito
tarde. Hoje mesmo na aula depois de saber da notícia, tão
impressionado fiquei que fiz uma poesia, mas não sei se será
publicada. Se for, dir-to-ei.
A vida não vale dois caracóis, meu Caro, e é uma asneira um
homem estar se matando a estudar para acontecer-lhe destas."
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Pois não fora melhor vivesse a planta
Cujo perfume a solidão encanta
No sossego do vai?...61
— Não veríamos nós neste martírio
Desfalecer tão belo e pobre lírio
Pendido ao vendaval!
Pobre mancebo! Nesse peito nobre
E nessa fronte que o sepulcro cobre
Era fundo o sentir!
Agora solitário tu descansas,
E contigo esse mundo de esperanças
Tão rico de porvir!
Oh! lamentemos essa pura estrela
Sumida, como no horizonte a vela
Nas névoas da manhã!
A sepultura foi há pouco aberta...
Mas o dormente já se não desperta
A voz de sua irmã!
É mudo aquele a quem irmão chamamos,
E a mão que tantas vezes apertamos
Agora é fria já!
Não mais nos lanços esse rosto amigo
Hoje escondido no fatal jazigo
Conosco sorrirá!
Mancebo, atrás da glória que sorria,
Sonhou grandezas para a pátria um dia,
E a ela os sonhos deu;
51. Vai, s.: vale. Cf. Castro Alves (Poesias Escolhidas, Instituto Nacional do Livro, Rio de Janeiro, 1947, pág. 266): "Quando
«u morrer só me enterrem / Junto às palmeiras do vai, / Para
ou pensar que é Maria / Que geme no taquaral..."
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Mártir do estudo, na ciência ingrata
Bebeu nos livros esse fel que mata
B pobre adormeceu!
Era bem cedo! — na manhã da vida'"'"
Chegar não pôde à terra prometida
Que ao longe lhe sorriu!
Embora desta estrada"3 nos espinhos
Feliz tivesse os maternais carinhos,
Cansado sucumbiu!
Era bem cedo! — Tanta glória ainda
O esperava, meu Deus, na aurora linda
Que a vida lhe dourou!
Pobre mancebo! no fervor dessa alma
Ao colher do futuro a verde palma
Na cova tropeçou!
Dorme pois! Sobre a campa mal cerrada,
Nós que sabemos que esta vida é nadac*
Choramos um irmão;
E d'envolta c'os prantos da amizade
Aqui trazemos, nos goivos da saudade,05
As vozes da oração!
52. [Tendo sucumbido] na manhã da vida, etc.
53. Desta estrada: da estrada que percorremos neste mundo, etc.
54. Esta vida é nada: na carta, supracitada, Casimiro diz
este mesmo pensamento em termos vulgares: "A vida não vale
dois caracóis."
55. Aqui trazemos, nos goivos da saudade. É uma espécie de
decassílabo que oferece a particularidade de ter acento tônico
na
quarta sílaba, e, depois desta, uma sílaba átona que n&o se
conta:
A / qui / tra / ze / mos / nos / goi / vos / da / sau / da / de.
1
2
3
4
5
6
7
8
91 0
Um tanto rara, não deixa, contudo, de aparecer de quando em
quando em poetas de forte Individualidade, como Gonçalves
Dias, Casimiro, Castro Alves, Fagundes Varela, e outros. Existe
na métrica espanhola, e é normal no decassílabo francês das
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Eu que fui teu amigo inda im infância,
Quando as almas das rosas na fragrância
Bendizem só a Deus —
Hoje venho nas cordas do alaúde
Sentido e grave, à beira do ataúde
Dizer-te o extremo adeus!
Descansa! se no céu há luz mais pura,
Decerto gozarás nessa ventura
Do justo a placidez!
Se há doces sonhos no viver celeste,
Dorme tranqüilo à sombra do cipreste...
— Não tarda a minha vez!

Maio — 1858.

INFÂNCIA
« * *
Ó anjo da loura tranca,
Que esperança
Nos traz a brisa do sul!
— Correm brisas das montanhas...
Vê se apanhas
A borboleta de azul!...
Ó anjo da loura trança,
És criança,
A vida começa a rir.
— Vive e folga descansada,
Descuidada
Das tristezas do porvir.
canções de gesta. Tratei deste tipo de verso um pouco mais
desenvolvldamente na minha edição das Obras de Casimiro de
Abreu, Companhia Editora Nacional, 1940, pãg. 297, nota 2, bem
como na 2.a edição feita pela Casa de Rui Barbosa (1955). Aqui,
o desenrolar um tanto arrastado do verso, devido ao seu alongamento e acentuação forte na 4.& sílaba, dá-lhe certa solenidade
que condiz com o pensamento.
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Ó anjo da loura trança,
Não descansa
A primavera inda em flor;
Por isso aproveita a aurora
Pois agora
Tudo é riso e tudo amor.

— Rosa tocada do cruel granizo —
Cedo finou-se e no infantil sorriso
Passou do berço pra brincar no céu!

Ó anjo da loura trança,
A dor lança
Em nossa alma agro descrer.
— Que não encontres na vida
Flor querida,
Senão contínuo prazer.

Poete, prends tá lyre; aigle, ouvre tá jeune aile;
Étoile, étoile, lève-toif
V. HUGO

Maio — 1858.

A J. J. C. MACEDO JÚNIOR

Ó anjo da loura tranca,
A onda é mansa
O céu é lindo dossel;
E sobre o mar tão dormente,
Docemente
Deixa correr teu batei.
Ó anjo da loura trança,
Que esperança
Nos traz a brisa do sul!
— Correm brisas das montanhas...
Vê se apanhas
A borboleta de azul!...
Rio — 1858.

NO TÚMULO DUM MENINO
Um anjo dorme aqui; na aurora apenas,
Disse adeus ao brilhar das açucenas
Rem ter da vida alevantado o véu.

Como o índio a saudar o sol nascente,
Co'o sorriso nos lábios, franco e ledo
Aperto a tua mão:
Cantor das açucenas,56 crê-me agora,
Este canto que a lira balbucia
É pobre, mas de irmão!
Quando se sente como eu sinto e sofro,
A mente ferve e o coração palpita
De glórias e de amor:
Se ouço Artur57 ao piano eu me extasio,
Mas ouvindo teus hinos me arrebato
E pasmo ante o cantor!
Na juventude, no florir dos anos,
Não sei que vozes nos entornam n'alma
Canções de querubim!
Uns perdem, como eu, cedo os verdores,
Mas outros crescem no primor das graças
E tu serás assim!
56. Açucenas: era o título do livro de poesias que Macedo
Júnior tencionava publicar, e não publicou por ter morrido
prematuramente, quando apenas contava quinze anos.
57. Artur: o grande pianista Artur Napoleao, nascido no Porto
no ano de 1843, mas que passou no Brasil a maior parte da
sua vida. A poesia de Macedo Júnior foi feita em 1858, quando
Artur Napoleao tinha quinze anos.
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Oh! rnocidade! como és bela e rica!
Hinos de amores neste sec'lo bruto!
Louvor ao menestrel!
Palmas a ti, cantor das açucenas!
Quatorze primaveras nessa fronte
Semelham-te um laurel!

Não faças como nós; não desças louco
A buscar sensações na bruta orgia
Das longas saturnais;
Se a lama impura salpicar-te as penas,
Sacode as asas, minha pomba casta,
E foge dos pardais.

Quando tão moço, no raiar da vida,
Já doce cantas como o doce aroma
Das lânguidas cecéns,
Podes, criança, erguer a fronte altiva!
Como André-Chénier,™ no crânio augusto
Alguma cousa tens!

Não manches, meu poeta, as vestes brancas
No mundo infame; mirra-se a grinalda
E vão-se as ilusões!
A crença se desbota e o nauta chora
Desanimado no vaivém teimoso
Dos grossos vagalhões!

Não desmintas, irmão, este profeta,""
Sibarita indolente, sobre rosas
Não queiras tu dormir;
Se ao longe já te brilha amiga estrela
Aproveita o talento — estuda e pensa —
Í! belo o teu porvir!
Não faças como nós; na infância apenas
Solta, poeta, o gorjeiar60 de amores
Que é doce o teu cantar.
Seja a vida pra ti só riso e galas
E adormeças a cismar quimeras
Da noite no luar.
58. O poeta francês André-Chénier, quando, nos tenebrosos
tempos da Revolução, era levado para a execução, disse, batendo
com a mão na fronte: "J'avais pourtawt quelque chose lá!"
Chénier viveu de 1762 a 1794.
59. Este profeta: o profeta que estou sendo a teu respeito.
60. A forma gorjeiar, empregada por Casimiro e que se encontra nos melhores autores portugueses e brasileiros, não é
geralmente adotada agora; prefere-se "gorjear". No verso de
Casimiro, porém, dá-lhe mais energia do que daria "gorjear", e,
por isso, deve ser conservada.

Foge do canto da gentil sereia
Que engana com sorriso de feitiços
— Tão pálida Raquel!01
Não encostes na taça os lábios sôfregos...
O vaso queima e beberás nos risos
Da amargura o f ei!
Conserva na tua alma a virgindade,
E tenha o coração na rica aurora
Das rosas o matiz;
Se a donzela cuspir nos teus amores,
Chora perdida essa ilusão primeira...
Mas vive e sé feliz!
Se a dor for grande não te vergues fraco,
Oh! não escondas no sepulcro a fronte
Aos raios deste sol;
61. Raquel:?
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Não vás como Azevedo —"' o pobre gênio
Embrulhar-te sem dó na flor dos anos
Da morte no lençol!
Vive e canta e ama esta natura,
A pátria, o céu azul, o mar sereno,
A veiga que seduz;
B possa, meu poeta, essa existência
Ser um lindo vergel todo banhado
De aromas e de luz!
Oh! canta e canta sempre! esses teus hinos
Eu sei, terão no céu ecos mais santos
Que a terra não dará;
Oh! canta! é doce ao triste que soluça
Ouvir saudoso no cair da tarde
A voz do sabiá!63
Canta! e que teus hinos d 'esperança
Despertem deste mundo de misérias
A estúpida mudez;
E dos prelúdios dessa lira ingênua
Em poucos anos surgirá brilhante
Millevoye —"* talvez!
Maio — 1858.
62. Azevedo: Manuel Antônio Álvares de Azevedo, o nosso
grande poeta da fase romântica, morto na ílor da idade.
63. Cf. "Canção do Exílio", w. 3-4, 19-20, 35-36 e 51-52, páfc
21-23.
64. Millevoye: Charles-Hubert Millevoye, poeta írancês (17821816), autor tia célebre elegia "La chute dês feuilles", que
Herculano tradíuziu em português sob o título de "O Cair das
Folhas".

NO JARDIM
(Cena doméstica)
Tête sacrée! enfant aux cheveux "blonãs!
V. Huoo
Ela estava sentada em meus joelhos
E brincava comigo — o anjo louro,
E passando as mãozinhas no meu rosto
Sacudia rindo os seus cabelos d'ouro.*'
E eu,00 fitando-a, abençoava a vida!
Feliz sorvia nesse olhar suave
Todo o perfume dessa flor da infância,
Ouvia alegre o gazear" dessa ave!
Depois, a borboleta da campina
Toda azul — como os olhos grandes dela —
A doudejar gentil passou bem junto
E beijou-lhe da face a rosa bela.
— Oh! como é linda! disse o louro anjinho
No doce acento da virgínea fala —
Mamãe me ralha se eu ficar cansada
Mas — dizia a correr — hei de apanhá-la! —
65. Adotando subitamente outro tipo de verso — o de onze
sílabaa com acentuação na 3.a, 5.a, 9." e 11.» sílabas —, o poeta
convtue, com a mudança do ritmo, sugerir a idéia de Inquieto Xy de movimento rápido e desordenado, expressa pelo verbo
• «!iflir.
Otí. Leia-se, em duas sílabas, "e/eu".
O hiato realça a
oposição entre os dois sujeito» (ela, eu) e as ações que eles
praticam.
67. Três sílabas: ga-ze-ar. O hiato dá mais suavidade ao verso.
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Eu segui-a chamando-a, e ela rindo
Mais corria gentil por entre as flores,
E a — flor dos ares — abaixando o vôo
Mostrava as asas de brilhantes cores.

Ri, criança, a vida é curta,
O sonho dura um instante.
Depois... o cipreste esguio
Mostra a cova ao viandante!
Rio — 1858.

Iam, vinham, à roda das acácias,
Brincavam no rosai, nas violetas,
E eu de longe dizia: — Que doidinhas!
Meu Deus! meu Deus! são duas borboletas!...
Dezembro — 1858.

EISOS
Ri, criança, a vida é curta,
O sonho dura um instante.
Depois... o cipreste esguio
Mostra a cova ao viandante!
A vida é triste — quem nega?
— Nem vale a pena dize-lo.
Deus a parte entre seus dedos
Qual um fio de cabelo!
Como o dia,
Na aurora é
De tarde —
De noite —

a nossa vida
— toda venturas,
doce tristeza,
sombras escuras!

A velhice tem gemidos,
— A dor das visões passadas A mocidade — queixumes,
Só a infância tem risadas!

HORAS TRISTES
Eu sinto que esta vida já me foge
Qual d'harpa o som final,
E não tenho, como o náufrago nas ondas08
Nas trevas um f anal!
Eu sofro e esta dor que me atormenta
É um suplício atroz!
E pra contá-la falta à lira cordas09
E aos lábios meus a voz!
Às vezes, no silêncio da minh'alma
Da noite na mudez,
Eu crio na cabeça mil fantasmas
Que aniquilo outra vez!
68. E não tenho, como o náufrago nas ondas. Tipo de verso
de onze sílabas cora acentuaçfio na 3.a, 7.a e 11.» sílabas, que
pode aparecer entre decassílabos pora ter cadência
parecida à
do decassílabo de acento forte na 2. e 6.a, e de que podem
tirar belos efeitos de expressão os poetas do estofo de Casimiro,
ProfIra-se o verso dividlndo-o em três porções bem distintas:
"E não tenho,
como o náufrago
nas ondas"
para dar-lhe demora e lentidão intencionais que encareçam ao
ouvinte a dor moral do poeta.
Vejam os vv. 35 e 106 de Camões e o Jau na minha 2. tt
edição das Obras de Casimiro de Abreu e as notas que lhes
pus.
69. Falta à lira cordas. Não é muito raro que os verbos faltar
e bastar, estando antes de sujeito da 3.a pessoa do plural, apareçam no singular. 15 uma discordância corrente na língua familiar e que pode aparecer, como aqui aparece, mesmo em textos
poéticos, quando escritos em estilo natural e simples.
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Dói-me mda a boca que queimei sedento
Nas esponjas de f ei,
E agora sinto no bulhar da mente
A torre de Babel!
Sou triste como o pai que as belas filhas
Viu lânguidas morrer,
E já não pousam no meu rosto pálido
Os risos do prazer!
E, contudo, meu Deus! eu sou bem moço,
Devera só me rir,
E ter fé e ter crença nos amores,
Na glória e no porvir!
Eu devera folgar nesta natura
De flores e de luz,
E, mancebo, voltar-me pr'o futuro
Estrela que seduz!
Agora em vez dos hinos d'esperança,
Dos cantos juvenis,
Tenho a sátira pungente, o riso amargo,™
O canto que maldiz!
Os outros, — os felizes deste mundo,
Deleitam-se em saraus;
Eu solitário sofro e odeio os homens,
Pra mim são todos maus!
70. Tenho a sátira pungente, o riso amargo. Verso de onue
sílabas, com acentuação na 3.a, 7.a e ll.tt, que surge entre
decassílabos, e que Caslmiro emprega de quando em quando
(cí. a nota ao v. 3 desta poesia). O esdrúxulo (sátira) com a
penúltima sílaba sensivelmente breve quase que torna o verso
normal, ainda para os ouvidos mais exigentes e mais rigorosamente presos aos preceitos de uma métrica rígida.

ANTOLOGIA — 85

Eu olho e vejo... — a veiga é de esmeralda,
O céu é todo azul.
Tudo canta e sorri... só na miuh'alma
O lodo dum paul!

Mas se ela — a linda filha do meu sonho,
A pálida mulher
Das minhas fantasias, dos seus lábios
Um riso, um só me der;
Se a doce virgem pensativa e bela,
— A pudica vestal
Que eu criei numa noite de delírio
Ao som da saturnal;
Se ela vier enternecida e meiga
Sentar-se junto a mim;
Se eu ouvir sua voz mais doce e terna
Que um doce bandolim;
Se o seu lábio afagar a minha fronte
— Tão férvido vulcão!
E murmurar baixinho ao meu ouvido
As falas da paixão;
Se cair desmaiada nos meus braços
Morrendo em languidez,
Decerto remoçado, alegre e louco
Sentira-me talvez!...
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Talvez que eu encontrasse as alegrias
Dos tempos que lá vão,
B afogasse na luz da nova aurora
A dor do coração!
Talvez que nos meus lábios desmaiados
Brilhasse o seu sorrir,
E de novo, meu Deus, tivesse crença
Na glória e no porvir!
Talvez minh'alma ressurgisse bela
Aos raios desse sol,
E nas cordas da lira seus gorjeios
Trinasse um rouxinol!
Talvez então que eu me pegasse à vida
Com ânsia e com ardor,
E pudesse aspirando os seus perfumes
Viver do seu amor!
Pra ela então seria a minha vida.
A glória, os sonhos meus;
E dissera chorando arrependido:
— Bendito seja Deus! —
Abril — 1858.

DORES
Há dores fundas, agonias lentas,
Dramas pungentes que ninguém consola,
Ou suspeita sequer!
Mágoas maiores do que a dor dum dia,
Do que -a morte bebida em taça morna
De lábios de mulher!

Doces falas de amor que o vento espalha,
Juras sentidas de constância eterna
Quebradas ao nascer;
Perfídia e olvido de passados beijos...
São dores essas que o tempo cicatriza71
Dos anos no volver.
Se a donzela infiel nos rasga as folhas
Do livro d'alma, magoado e triste
Suspira o coração;
Mas depois outros olhos nos1 cativam,
E loucos vamos em delírios novos
Arder n'outra paixão.
Amor é o rio claro das delícias
Que atravessa o deserto, a veiga, o prado,
E o mundo todo o tem!
Que importa ao viajor que a sede abrasa,
Que quer banhar-se nessas águas claras,
Ser aqui ou além?
A veia corre, a fonte não se estanca,
E as verdes margens não se crestam nunca
Na calma dos verões;
Ou quer na primavera, ou quer no inverno,
No doce anseio do bulir das ondas
Palpitam corações.
Não!'2 a dor sem cura, a dor que mata,
É, moco ainda, e perceber na mente
71. são dores essas que o tempo cicatriza. Verso do tipo
assinalado em "À Morte de Alonso de A. Coutinho Messeder",
v. 59, pág. 74.
72. Ler o monossílabo "não" prolongadamente, com duração
equivalente à de duas sílabas, ou, o que me parece melhor,
admitir que "não" esteja escrito uma só vez, quando devia estar
duas: Não! não!
Quem conhece bem os textos sabe que Isso
nfio é coisa rara.
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A dúvida a sorrir!
É a perda dura dum futuro inteiro
E o desfolhar sentido das gentis coroas,"
Dos sonhos do porvir!
B ver que nos arrancam uma a uma
Das asas do talento as penas de ouro,
Que voam para Deus!
É ver que nos apagam d'alma as crenças
E que profanam o que santo temos
Co'o riso dos ateus!
É assistir ao desabar tremendo,
Num mesmo dia, d'ilusões douradas,
Tão cândidas de fé!
É ver sem dó a vocação torcida
Por quem devera dar-lhe alento e vida
E respeitá-la até!
É viver, flor nascida nas montanhas,
Para aclimar-se, apertada numa estufa74
A falta de ar e luz!
É viver, tendo n'alma o desalento,
Sem um queixume, a disfarçar as dores
Carregando a cruz!76
Oh! ninguém sabe como a dor é funda.
Quanto pranto s'engole e quanta angústia,
A alma nos desfaz!
73. Verso de doze sílabas aparecido entre decassílabos. Cí.
"Jurltl", pág. 27. O alongamento do verso como que ajuda o
insistir no pensamento triste que nele se exprime.
74. V. a nota 71.
75. Ler: "as dores 'carregando a cruz". A sílaba final de "dores"
supre a que falta ao v. 54.
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Horas há em que a voz quase blasfema...
E o suicídio nos acena ao longe,
Nas longas saturnais!
Definha-se a existência a pouco e pouco,
E ao lábio descorado o riso franco
Qual dantes, já não vem;
Um véu nos cobre de mortal tristeza.
E a alma em luto, despida dos encantos,
Amor nem sonhos tem!
Murcha-se o viço do A~erdor dos anos,
Dorme-se moço e despertamos79 velho,
Sem fogo para amar!
E a fronte jovem que o pesar sombreia
Vai, reclinada sobre um colo impuro,
Dormir no lupanar!
Ergue-se a taça do festim da orgia,
Gasta-se a vida em noites de luxúria
No leito dos bordéis,
E o veneno se sorve a longos tragos
Nos seios brancos e nos lábios frios
Das lânguidas Frinés!
Esquecimento! — mortalha para as dores —77
Aqui na terra é a embriaguez do gozo,
76. Dorme-se, o verbo com o pronome se, e despertamos, o
verbo na I.a pessoa do plural, são recursos de que dispõe a
língua para indicar a indeterminação do sujeito. Não entrando
em linha de conta o número do sujeito e só a sua indeterminação, o predicativo "velho" pode estar no singular. Cf. Antero
de Quental, Primaveras Românticas, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1926, pág. 5:
"Se é sonho, que sonhamos acordado...
Suspiro, que soltamos sem senti-lo...
Sopro que vai dum lado a outro lado...
Sopro ou sonho, quem pode repeti-lo?"
". Verso da espécie assinalada nas notas 71 e 74.
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A febre do prazer:
A dor se afoga no fervor dos vinhos,
E no regaço das Marcos modernas
É doce então morrer!

Pálido e mudo c do caminho em meio
Sentei-me à sombra sofredor e só!
Do choro a baga umedeceu-me o seio,
Da estrada a gente me cobriu de pó!

Depois o mundo diz: — Que libertino!
A folgar no delírio dos alcouces
As asas empanou! —
Como se ele, algoz das esperanças,
As crenças infantis e a vida d'alma
Não fosse quem matou!...

Meus tristes cantos comecei chorando,
Santas endeixas,™ doloridos ais...
E a turba andava! Só de vez em quando
Lânguido rosto se volvia atrás!

Oh! há dores tão fundas como o abismo,
Dramas pungentes que ninguém consola
Ou suspeita sequer!
Dores na sombra, sem carícias d'anjo,
Sem voz de amigo, sem palavras doces,
Sem beijos de mulher!...

E louca a turba que passou sorrindo
Julgava um hino o que eu chamava um ai!
Alguém murmura: — Como o canto é lindo! —
Sorri-se um pouco e caminhando vai!
Bendito sejas, querubim de amores,
Branca açucena que o paul brotou!
Teu pranto é gota que mitiga as dores
Da úlcera funda que ninguém curou!

Rio — 1858.

Pobre criança que te afliges tanto
Porque sou triste e se chorar me vês,
E que borrifas com teu doce pranto
Meus pobres hinos sem calor, talvez;
Deus te abençoe, querubim formoso,
Branca agucena que o paul brotou!
Teu pranto é gota de celeste gozo
Na úlcera funda que ninguém curou.

Há na ininh'alma alguma cousa vago,
Desejos, ânsias, que explicar não sei:
Talvez — desejos — dalgum lindo lago,
— Ânsias — dum mundo com que já sonhei!.
E eu sofro, oh anjo; na cruel vigília
O pensamento inda redobra a dor,
E passa linda do meu sonho a filha
Soltas as trancas a morrer de amor!
"'S. Endeixas: melhor escrita é "endecha". Usei, porém, agora
a forma "endeixa" por amor da uniformidade com a grafia qvie
adotei em "Minh'Alma é Triste", v. 9, pág. 69.
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E louco a sigo por desertos mares,
Por doces veigas, por um céu de azul;
Pouso com ela nos gentis palmares
À beira d'água, nos ver géis do sul!...

Teu rosto puro restitui-me a calma,
Ergue-me as crenças, que já vejo em pé;
E teus olhares me derramam n'alma
Doces consolos e orações de fé.

E a virgem foge... e a visão se perde
Por outros climas, noutro céu de luz;
E eu — desperto do meu sonho verde
Acordo e choro carregando a cruz!

Não serei triste; se te ouvir a fala
Tremo e palpito como treme o mar,
E a nota doce que teu lábio exala
Virá sentida ao coração parar.

Pobre poeta! na manhã da vida
Nem flores tenho, nem prazer também!
— Roto mendigo que não tem guarida Tímido espreito quando a noite vem!

Suspenso e mudo no mais casto enlevo
Direi meus hinos c'os suspiros teus,
E a ti, meu anjo, a quem a vida devo
Hei de adorar-te como adoro a Deus!

Bendito sejas, querubim de amores,
Branca açucena que o paul brotou!
Teu doce pranto me acalenta as dores
Da úlcera funda que ninguém curou!
A minha vida era areai despido
De relva e flor e na estação louça!
Tu fôste o lírio que nasceu, querido,
Entre a neblina de gentil manhã.
Em ondas mortas meu batei dormia,
Chorava o pano a viração subtil,
Mas veio o vento no correr do dia
E, leve, o bote resvalou no anil.
Eu era a flor do escalavrado galho
Que a tempestade 110 passar quebrou;
Tu fôste a gota de bendito orvalho
E a flor pendida a reviver tornou.

1858.

ANJO!
M.

Sub umbra alarvm tuarum.™
Eu era a flor desfolhada
Dos vendavais ao correr;
Tu fôste a gota dourada
E o lírio pôde viver.
Poeta, dormia pálido
No meu sepulcro, bem só;
Tu disseste: — Ergue-te, Lázaro! —80
E o morto surgiu do pó !81
79. "À sombra das tuas asas." (Salmo, XVI, 8.)
80. Os esdrúxulos (pálido e Lázaro) substituindo a rima do 1.°
com o 3.° verso que há nas demais estrofes. Castilho (Tratado
de Metrlflcação, Lisboa, 1889, pâg. 150), falando das composições
em períodos de quatro versos, observa que "o 1.° e 3.» soltos
são admissíveis; quando, porém, esses soltos sfto esdrúxulos, podem-se haver por muito mais ricos, do que se rima fossem". É o
que sucede nesta quadra de Casimlro.
8U Cf. S. João, XI, 43-44.
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Eu era sombrio e triste...
Contente minh'alma é;
Eu duvidava... sorriste,
Já no amar tenho fé.

Tudo me roubam meus cruéis tiranos:
Amor, família, felicidade, tudo !...
Palmas da glória, meus lauréis do estudo,
Fogo do gênio, aspiração dos anos!...
Mas o teu filho já se não rebela
Por tal castigo, pelas mágoas duras;
— Minh'alma ofreço às provações futuras...
Venha o martírio... mas — perdão pra dal...

A fronte que ardia em brasas
A seus delírios pôs fim
Sentindo o roçar das asas,
O sopro dum querubim.
Um anjo veio e deu vida
Ao peito de amores n u :
Minh'alma agora remida
Adora o anjo —8= que és tu!
Julho — 1858.

ÚLTIMA FOLHA
Meu Deus! Meu Pai! Se o filho da desgraça
Tem jus um dia ao galardão remoto,
Ouve estas preces e me cumpre o voto
- A mim que bebo do absinto83 a taça !
— "Feliz serás se como eu sofreres,81
"Dar-te-ei o céu em recompensa ao pranto" —8".
Vós o dissestes. —"" E eu padeço tanto!...
Que novos trances preparar me queres ?
82. A / do / rã o / an / jo... O hiato, salientando a sílaba
tônica de "anjo", põe em relevo este substantivo.
83. Absinto. Também, e tido por melhor, absíntio.
84. Feliz serás se como eu sofreres. Cf. S. Mateus, X, 38:
"E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno
de mim."
85. Dar-te-ei o céu em recompensa ao pranto. Cf. S. Mateus,
V,
5: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados."
86. Vós o dissestes. O poeta, no v. 3, diríge-se a Deus,
tratando-o por "tu" (ouve e cumpre são imperativos da 2.a pessoa
do singular),' mas. aqui, muda o tratamento para "vós". No
v. 8 torna a "tu" (queres), e assim continua no v. 13 (o teu

filho), para, em 19 e 20, retomar o "vós" (velai, pagai, dais).
A mudança de tratamento — não, já se vê, dentro da mesma
frase, mas de uma frase para outra, e, sobretudo, de período
para período — não é fato raro nos bons escritores. Às vezes
parece puramente arbitraria; outras, porém, obedece a um impulso interior do sentimento, a um cambiante psíquico. Dã-se
isto, a meu ver, na presente poesia de Casimiro. Ela começa
pela expressão vocativa "Meu Deus! Meu Pai!", em que há uma
iíradação na escala da ternura e da confiança. "Deus", ente
único, à parte, inteiramente separado de nós; mas esse Deus
não é só Deus, é pai, e é nosso pai, como no-lo ensinou, com
insistência, Jesus Cristo; entre Ele e nós há, pois, laços de
mútuo afeto e, digamos assim, de intimidade. Esta é que
permite ao filho o suave tratamento por "tu": "Ouve estas
preces e me cumpre o voto". Nos versos 5-6 reproduzem-se
palavras que exprimem uma promessa feita por Deus, e então
o tratamento por "vós", mais cerimonioso, fica bem: "Vós o
dissestes". Mas o poeta já padece muito e, diante da perspectiva de novas amarguras que o amedronta, ousa, não como
criatura mas como filho (e voltando, portanto, ao doce tratamento por "tu"), fazer a angustiosa interrogação: "Que novos
trances preparar me queres?". No v. 13 ainda é o filho que
fala, e o "tu" continua expressivo. Mas, nos vv. 19-20, tem
cabimento o "vós", porque o pedido é dirigido a Deus, ao ente
completamente diverso de nós, ao Todo-Poderoso, àquele que,
por justa determinação sua, nos "dá dores", as quais o pai,
por fraqueza afetuosa, talvez nos evitasse: "Velai ao menos pelo
pobre anjinho. Pagai-lhe em gozo o que me dais em dores!"
Exemplos da mudança de tratamento em escritores autorizados:
Adoro-te, Verbo divino encarnado, adoro-te, Filho de
Deus vivo humanado, adoro-te, Deus meu verdadeiro, vestido de
minha mísera carne, e mortalidade. Chegastes, desejado dos
Santos Padres: chegastes, saúde das almas, verdadeira vida, e
bem-aventurança dos errados pecadores. Já se não gabará o
Céu de ser ele só vossa casa, pois Já aqui vos tenho unido a
minha humanidade, morador die meu degredo, e companheiro
destas terrenas moradas."
(Tome de Jesus, Trabalhos de Jesus, Lisboa, 1865, I, pág. 35.)
*
"O caso era saber a gente o que é, e onde a coisa pega...
Mas espere; olha, aí vem a senhora D. Amália: deixa-te tu

96 — CASIM1RO DE ABREU

A doce virgem se assemelha às flores...
O vento a quebra no sen verde ninho.
— Velai ao menos pelo pobre anjinho,
— Pagai-lhe em gozo o que me dais em dores!
Maio — 6.
estar e . . . Mas não vás tu fazer falta em casa a teu amo."
(Garrett, Teatro, IV, Lisboa, 1846, pág. 213.)
*
"Ora, pois, sossega e não chores.
Deixa o caso por minha
conta. Volte para casa, e não me torne a rondar pela beira
do rio."
(Herculano, Lendas e Narrativas, II, pág. 155 da edição de
1859, e 149 da de 1877.)

#

De autores estrangeiros aduzo três exemplos de passagem
de um tratamento a outro:
"Car vous tremblez, comme une feuille entre lês feuilles!
Car tu trembles! car j'ai senti, que tu lê veullles
Ou non, lê tremblement adore de tá main
Descendre tout lê long dês branches du jasmin!"
(Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Ato III, Cena VII,
pãg. 122, da edição de Paris, 1929.)
*
"Et quelle est Ia femme qui ne chercherait pás a vous rendre heurcux! L'ardcur de votre ame, Ia beauté de votre génle,
votre air noble et passioné, cê regard íier et tendre, tout vous
assurerait de son amour et de sã fidélité. Ah! avec quelles
délices ne te presserait-elle pás dans sés bras et sur son coeur!
Comme tous sés regards, toutes sés pensées seraient attachés sur
toi pour prevenir tes moindres peines!"
(Chateaubriand, Atala-René, edição fac-simllar da editora Aurora, Rio de Janeiro, feita sob o patrocínio do Instituto
Nacional do Livro, pág. 291.)
*
"For you, most wicked sir, whom to call brother
Would even infect my mouth, I do forgive
Thy rankest fault, — ali of them; and require
My dukedom of thee, which perforce, I knov»,
Thou must restore."
(Shakespeare, The Tempest, Ato V, Cena I.)
Veja-se a nota 5 da página 368 da 4.» edição, 1938, dos
Trechos Seletos de Sousa da Silveira.
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JULGAMENTO CRÍTICO

De RAMALHO ORTIGÃO:
"Antes a poesia sem o verso do que o verso sem a poesia; antes verdadeiro poeta pelo coração do que exímio
versejador pela cabeça. Casimiro de Abreu, autor deste
belo livro de As Primaveras que eu acabo de fechar, suscitando-me as reflexões que deixo escritas, é delas o melhor
exemplo. Desconhece os segredos da linguagem com que
se confeita a pobreza do espírito, não estudou em alheios
moldes a forma em que tem de vazar-se a inspiração, não
aprendeu a mecânica da palavra nem o contraponto da
versificação. Não é um gênio desenvolvido nem um grande
literato; é uma grande alma e um grande infeliz. Não
verseja. roeta; não canta, suspira, lamenta-se, chora. Diznos singelamente o que sente, dá-nos em cada verso um
sorriso ou uma lágrima, em cada estrofe um pedaço da
sua alma, e tem o querer, sem o pensar, talvez, oferecenos no seu livro de As Primaveras, mera coleção de pões as
fugitivas, o completo romance dum coração, um poema inte.ro cujo herói é o autor."
("Casimiro de Abreu", prólogo da 2." ed. de As Primaveras
[atrás descrita], Porto, 1866, págs. II-III.)
De PINHEIRO CHAGAS:
"Kspontansmade, ardor muitas vezes irrefletido, expansão
ferveiite de todos os sentimentos que lhe abraçavam a alma; eis o que temos a admirar nas poesias que Abreu escrevia sobre o joelho, quando o pungiam saudades lancinantes, quando o abra&ava uma louca paixão, quando o
saltiava um fúnebre pressentiniinto. Como se receasse que
a morte o viesse interromper antes de tempo, Casimiro
de Abreu desfolhava com as mãos febris as flores da sua
u^p.a bra^aiud, ue poa^a e ds juventude. Essas pétalas
de rosa, ainda hoje perfumadas e coloridas, são as que
apareceram coligidas com o título de As Primaveras, e que tão
grande e tão legítimo sucesso obtiveram em Portugal, sucesso que duplicou quando o púbLco soube que essa pri-
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mavera tão abundante de flores e de perfumes, em vez de
continuar nos ardores do estio, terminara nos regelos do
túmulo
Este amor ardente que tinha à sua pátria era uma feição
característica do talento de Casimiro de Abreu; ao invés
do que sucede habitualmente, Casimiro de Abreu veio do
Brasil procurar fortuna a Portugal; se os nossos compatr.otas, no meio dos esplendores dos trópicos, sentem saudades tão profundas da sua branca aldeia, dos seus olivedos viçosos, do seu campanário humilde; como não há
de lancinar a nostalgia esses filhos do sol, perdidos na
triste Europa, longe dos rios gigantes, do céu de fogo,
das florestas colossais desse país sublime!
Esse desejo ardente de voltar à sua pátria perseguia-o
sempre; era o seu sonho constante, o rie-eto are o animava, que lhe inspirava as suas mais belas estrofes, porque o são efetivamente os formosos versos dessa "Canção
do Exílio", de que já transcrevi uma quadra e que não resisto ao desejo de transcrever toda, porque nela se resume,
como em nenhuma outra, a índole literária de Casimiro
de Abrsu, a fragrância de melancolia que lhe perfrmi os
versos, o ardor tropical que transluz em cada estrofe desse
poeta essencialmente brasileiro (segue-se a transcrição na
íntegra da poesia que começa com o verso "Se eu tenho de
morrer na flor dos anos")
Este poeta goza no Brasil e em Portugal duma merecida
popularidade, comprovada pela necessidade da republicação
das suas poesias."
("Prólogo" a As Primaveras, de Casimiro J. M. de Abreu, 2."
edição (3.a de Lisboa), 1867, págs. VIII, IX, X e XI.)
De SÍLVIO ROMERO:
"A poesia sentimental, recordativa, pessoal, íntima, toda
eivada de melancolismo é que ressoa principalmente no seu
alaúde. Os exemplos pululam em todo o livro de As Primaveras; é abrir o volume e ler ao acaso. Os dotes principais do poeta são a simplicidade e a espontaneidade da
forma aliadas ao ca'or e à intensidade do Fentimento. Ê
muitas vezes um cantar de fogo disfarçado em volatas doces e sutis como cochiches de brisas e flores; é alguma
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coisa de doloroso, de veemente velada em gazas de seda
e arminho; sentida como uma punhalada, mas suave e macia como pétalas de odorosos jasmins
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A poesia chorosa e sentimentalista em Casimiro de Abreu
é gostosamente legível. É que a imaginação travessa do
brasileiro sabe ungi-la de graciosidade; é que muitas notas
alegres e saborosamente cômicas aparecem para diversificá-la, para diferenciá-la com agrado. Esta última circunstância não tem sido notada, como se devia, em Casimiro de
Abreu; sendo, entretanto, uma das melhores manifestações
de seu talento. O poeta não foi só um sentimentalista,
qual se diz geralmente, foi também algumas vezes expansivo e alegre. Esta nota acha-se em 'Cena Intima', 'Juramento', 'Segredos', 'Quando?'."
(História da Literatura Brasileira, 2." edição melhorada
pelo autor, tomo segundo (1830-1870), Rio de Janeiro, H.
Garnier, Livreiro-Editor, 1903, págs. 324, 325, 326.)
De CARLOS DE LAET:
"... poeta cujos maviosos acordes sabem o caminho do
coração."
(Antologia Nacional, 1915, pág. 415.)
Ds JOSÉ VERÍSSIMO:
"Poetando desde 1855, havendo mesmo publicado em Portugal desde 1856, na Ilustração Luso-Brasileira, alguns poemas, só em 1859 deu à luz as suas As Primaveras, porventura
o mais lido dos nossos livros de versos
Dos poetas da sua geração é Casimiro de Abreu, talvez
mais que outro qualquer, o poeta do amor e da saudade
.... é Casimiro de Abreu o poeta brasileiro que o nosso
povo mais entende e a quem mais quer. Ama-o, recita-o,
canta-o, fazendo-o um pceta popular, em certos meios quase anônimo. Comprova este asserto o fato de ser Casimiro
de Abreu, de todos os nossos poetas, excetuando Gonzaga,
certamente o que tem sido mais vezes reimpresso, total
ou parcialmente
Como poeta dó amor, não é demais dizer que Casimiro de
Abreu deu à nossa língua, tão rica sob este aspecto, alguns
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dos seus mais comovidos se não mais formosos cantos. A
uns destes os prejudicou, no conceito da geração imediata
ao poeta, a mesma popularidade que os vulgarizou nos recitativos de salão, como foram de moda. Não obsta que
poemas como 'Amor e Medo' e 'Minh'Alma é Triste' sejam
sem encarecimento, apesar da sua toada que nos é hoje
menos agradável, dos mais belos da nossa poesia. Com incorreções de forma poética, a que somos depois do parnasianismo demasiadamente sensíveis, têm eles, em alto grau,
sentimento, idealização, emoção da melhor espécie poética,
e até, em mais de um passo, peregrinas excelências de expressão. Há em 'Amor e Medo' notadamente um ardor de
volúpia ao mesmo tempo contida e exuberante, que lhe
realça sobremodo a beleza, e formosuras de sensação e
de expressão que não teriam o direito de desdenhar os
mais reputados sequazes de Baudelaire. É forte a sua tradução das tentações amorosas da carne, como o diriam estes
poetas, e, mais, de todo nova na nossa poesia, se não
também na da língua portuguesa:
Ai I Se eu te visse no calor da sesta,
A mão tremente no calor das tuas,
Amarrotado o teu vestido branco,
Soltos os cabelos nas espáduas nuas...
Ai! Se eu te visse, Madalena pura,
Sobre o veludo reclinada a meio,
Olhos cerrados na volúpia doce,
Os braços frouxos — palpitante o seio!...
Ai! Se eu te visse em languidez sublime,
Na face as rosas virginais do pejo,
Trêmula a fala, a protestar baixinho,
Vermelha a boca, soluçando um beijo!...
Desprezados, como necessariamente sucederá dentro em
pouco, os preconceitos que a vulgarização de tais versos
contra eles criou, eles nos aparecerão em toda a sua novidade e beleza de sensação e expressão. Ver-se-á o seu
realismo de idéias e estilo, nem sequer suspeitado então
como fórmula ou processo de escola, do mesmo passo que
se lhes sentirá o ardor e a intensidade que desafia quanto
a paixão à cola daquele poeta francês e dos seus discí-
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pulos pôs nos versos dos nossos ulteriores poetas. Em que
lhes pese ao estúnido desdém pelo verdadeiro e notável
poeta que é Casimiro de Abreu, facilmente se verifica que
eles lhe sofreram a influência e freqüentemente o imitaram, raro o igualando e nunca o excedendo na realidade
da emoção nem no sub"ime da expressão. Pgla profundeza
e sinceridade do seu sentimento poético, tem ele mais razão
de viver do que estes; já vive de fato mais do que eles
viverão, e o futuro, não duvido vaticinar, o desforrará
cabalmente dos seus tolos desdéns."
(História da Literatura Brasileira, 1916, págs. 307 a 312.)
De LÊ GENTIL:
"Casimiro de Abreu, lê plus populaire de tous [lês poetes de Ia seconde génération romantique], exprime sincèrement, aveo Ia fraicheur et lê lai^ser-aller de 1'insniration, dês sentiments simples: attachement au pays natal
pendant 1'exil de Coimbre (J'aime Ia terre dês manguiers
et dês palmiers), angoisse d'une fin prochaine (La vie,
j'aurais voulu Ia vivre plus longue). Ajoutons l'irrjtation
du poete dont un père obstine veut, à tout prix, faire un
commercant, lê charme dss impressions d'enfance à Ia fazznda d'Indaiaçu dans un cadre d'orangers, une atmosphèrs de douceur et de mollesse tropicale, un piquant mélange de sensualité, de candeur et de romanesque. Plainte
encore balbutiants et naive d'une sensibilité jeune et sans
culture."
(La Littératvre Portugaise, Paris, Librairie Armand Colin, 1935, pág. 185.)
De MANUEL BANDEIRA:
"Casimiro de Abreu é seguramente o mais simples, o
mais ingênuo dos nossos postas e isso roube conquistar
para ele o primeiro lugar na preferência do povo. As
saudades da infância, a nostalg^ da pátria, os primeiros
sobressaltos amorosos da adolescência, os encantos da paisagem brasileira foram por ele cantados com um acento
de ternura nova, pessoal e inconfundível. Formou-se a
seu respeito um juízo de todo injusto, a que infelizmenta
deu força a opinião de nomes prestigiosos como Carlos de
Laet, o qual na Antologia Nacional escreveu: 'Não é e^critor correto, ,mas poeta cujos maviosos acordes sabem o
caminho do coração.'
O Prof. Sousa da Silveira, em

JULGAMENTO CRÍTICO — 105
sua edição das obras do Poeta, demonstra minuciosamente
que, ao contrário, Casimiro é escritor e poeta correto, pelo
menos tão correto quanto os outros românticos tidos por
corretos; e justifica um por um os pretendidos deslizes tíe
lineruagem e métrica apontados em As Primaveras."
(Noções de História das Literaturas, 3.a edição revista e
aumentada, S. Paulo, 1946, pág. 346.)
De MARIA EUGÊNIA CELSO:
"Sua obra tão despida de subterfúgios verbais e artifícios literários perdurou e perdurará, graças ao condão de
sua simplicidade e de seu sentimento."
(Autores e Livros, Suplemento Literário de A Manhã,
12/10/941, n.° 9, pág. 147.)
De RIBEIRO COUTO:
"Eu daria tudo para ter escrito, como ele, em Lisboa,
ainda quase menino: [Segue-se a transcrição completa da
poesia que figura, nesta antologia, à pág. 14]. O pequeno
tinha dezesseis anos. Já escrevia essas coisas. Já sentia
essas coisas. "Sou bom filho", "o meu país"... Senhores,
inclinemos a cabeça diante da criança maravilhosa
Forte e ardente poeta do teu povo, poeta do país bruto e
tropical, é o que és tu:
Se brasileiro eu nasci,
Brasileiro hei de morrer."
(Avtor-ís e Livros, Sunlemento Literário de A Manhã,
12/10/941, n.° 9, pág. 152.)
De JOÃO ALPHONSUS:
"... se me pedissem adjetivos para os nossos maiores
poetas românticos, chamaria grandioso a Gonçalves Dias,
grandíloquo a Castro Alves, grandes a Fagundes Varela e
Álvares de Azsvedo, meigo a Casimiro: o meigo Casimiro.
Sua obra não requer uma adjetivação com raiz na sua
grandeza, porque esta não existe; o que existe é meiguice,
qualidade do que é afável, carinhoso, terno, afetuoso, does,
suave, cheio de bondade e mansidão. Por isso mesmo, nenhum outro alcançou nem alcançará maior popularidade
no nosso Brasil... Igualmente por isso mesmo se nota
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muita atitude, muita intelectualização reprovável naqueles
que desdenham do nosso poeta do coração. Ainda agora,
graças à excelente memória musical da Sra. João Alphonsus que as ouviu cantar na velha cidade mineira de
Bonfim, posso citar seis das suas poesias cantadas como
modinhas e perpetuadas anonimamente, sem vaidades literárias, mas de um modo a fazer inveja a qualquer intelectual desdenhoso. Com as respectivas páginas na edição comemorativa [do centenário do poeta por Sousa da
Silveira, Companhia Editora Nacional, S. Paulo, 1940], são
'Canção do Exílio', pág. 59, 'Minha Terra', pág. 62, 'Minha Mãe', pág. 78, 'Violeta', pág. 186, 'Assim!', pág. 194,
e 'Uma História', pág. 284. E poderia lhes dar aqui a
música de cada uma, caso este meu artigo comportasse
notações musicais."
(Autores e Livros, Suplemento Literário de A Manhã,
12/10/941, n.° 9, pág. 154.)
De MACHADO DE Assis:
"Suprimo também o prefácio de Caetano Filgueiras, que
referiu as nossas reuniões diárias, quando já ele era advogado e casado, e nós outros apenas moços e adolescentes;
menino chama-me ele. Todos se foram para a morte, ainda
na flor da idade, e, exceto o nome de Casimiro de Abreu,
nenhum se salvou."
Isso não é propriamente um juízo crítico de Machado
a respeito de Casimiro. Mas representa uma parcela do
juízo crítico da posteridade sobre o nosso poeta da Barra
do São João.
(Na "Advertência" do volume das suas Poesias Completas, datada de 22 de julho de 1900.)

QUESTIONÁRIO
1. Depois de estudar em Said Ali (Lexiologia do Português Histórico, 1921, págs. 72-81) ou em Sousa da Silveira
(Lições de Português, 4.a ed., §§ 293 a 316) o emprego dos
pronomes demonstrativos, fazer um levantamento dos demonstrativos que aparecem em Casimiro e dissertar sobre
o seu uso nas composições do nosso poeta.
2. Na poesia "Minha Terra", Casimiro chama a Tomás
Antônio Gonzaga "o Petrarca brasileiro". Esposa ou impugna a comparação? Justificar a resposta.
3. Lembrando-se de sua infância, de casas onde tenha morado, de episódios de família, escreva umas páginas de recordação.
4. Colher exemplos de concordância do adjetivo com o
substantivo e do verbo com o sujeito, e explicá-la de acordo com a Gramática ou com a Estilística, conforme o
caso.
5. Casimiro, como outros poetas natos, da estirpe de Camões, de Lamartine, e outros, não se prende servilmente
a regras rígidas de versificação. Assim, sentindo que a
rima é um agrado para o ouvido, e não um artifício para
os olhos ou para a inteligência, rima entre si palavras
cognatas, e até uma palavra com ela mesma, bem como
usa de toantes em meio de rimas consoantes. Exemplificar o fato com Casimiro e com outros poetas (Camões, Gil
Vicente, Sousa Caldas, Bilac, Junqueiro, etc.).
6. Colher exemplos de hiatos em Casimiro e em outros
poetas, e apreciar e salientar o seu efeito como fator
estilístico.
7. Tomando por base alguns anacolutos usados por Casimiro (por exemplo, "Minha Mãe", w. 11-14) e outros colhidos em suas leituras, disserte o estudioso sobre o aproveitamento estilístico dessa irregularidade sintática.
8. Ler poesias que os autores fizeram a suas mães e, num
estudo crítico, compará-las com a denominada "Minha
Mãe" de Casimiro. (Há algumas indicadas em a nota 24
de "Minha Mãe", pág. 23 do presente volume.)
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9. Os poetas nossos do romantismo chamavam exílio à sua
estada fora do Brasil e tinham grandes saudades da pátria,
às vezes mesmo dosntias, que se exalavam em expressões
de triste e fundo sentimento; os nossos moços de hoje, de
ambos os sexos, ausentam-se do país com a maior facilidade e prazer, procuram obter bolsas de estudo e outros
meios que lhes possibilitem viajar e permanecer algum
tempo no estrangeiro.
Pensar neste fato, meditar nele,
estudá-lo e explicá-lo de acordo com as conclusões a que
tiver chegado com as suas pesquisas e suposições.
10. Na poesia * * *, v. 56, pág. 92, Casimiro emprega o substantivo anil no sentido de água azul (de mar, de rio ou de
lago). Foi censurado por isso. Lembro que Vergílio (Eneida, I, 35) chama sal ao mar; os nossos clássicos ouro ao
coWo louro, nev3 à pele alva, ao corpo alvo.1 Junte o
estudante outros exemplos (habitue-se a pesquisar por si).
E depois diga se a metáfora usada por Casimiro é ousada
aemais e reprovável.
11. Assinale com exemplos vários a influência da natureza
e da vida rural brasileira na obra de Casimiro e ponha em
relevo o tratamento poético que ele deu a esse material.
12. Estude as variações de mstro e de tipo de verso em
Casimiro, com vistas a estabelecer correlação estilística entre esses recursos poéticos e os assuntos tratados.

1. Cam., Lírica, pág. 335:
"Testa de neve e de ouro"
Ferreira. Põem. Lusit., 1598, í. 53:
"Ela [Vênüs] a neve descobre, e solta o ouro:
Banham-na as Graças na mais clara fonte;
Aparece d'Amor rico tesouro."
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