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DADOS BIOGRÁFICOS
1855 — Nasce José Joaquim Cesário Verde, em Lisboa, no dia
25 de fevereiro, na Freguesia da Madalena.
1865 — Faz exame de instrução primária.
1865 — Entrega-se a ocupações comerciais na importante loja
de ferragens de seu pai. Entretanto, conclui os preparatórios
que o habilitam a matricular-se no Curso Superior de Letras.
1873 — Freqüenta o Curso Superior de Letras. Faz a sua estréia
literária dando à publicidade as suas primeiras produções no
Diário de Notícias (12-11-1873) A Força, Num tripudio de corte
rigoroso e ó áridas Messalinas; no Diário da Tarde (3-12-1873)
Eu e Ela e Lúbrlca.
1874 — Publica várias poesias, num ritmo acelerado: sete no
Diário da Tarde; três no Diário de Notícias figurando entre elas
Esplêndida que provocou uma crítica acerba de Bamalho Ortigao
(Farpas, volume X, pág. 221); duas na Tribuna e em Harpa.
1875 — Decresce o fervor publicitário. Somente vêm a lume:
duas poesias na Tribuna e uma na revista Mosaico.
Freqüenta asslduamente, lado a lado com Guerra Junqueira e
toda a fina gama da geração literária da época, o faustoso cenáculo que Macedo Papança, mais tarde Conde de Monsaraz,
instala na sua residência.
187G — Acentua-se o retraimento. Uma só poesia conhece nesse
ano a luz da publicidade: A Débil inserta na Evolução de Coimbra, com o primeiro título c!e: Na cidade, o único poema de
Cesário Verde de que subsiste o respectivo autógrafo conhecido.
1877 — Total retraimento.
1878 — Volta o poeta a enfrentar o público, no Diário de
Notícias (o célebre poema: Num bairro moderno), e ern duas
revistas de prestigio: Ocidente e Renascença.
1879 — Assinalam-se três publicações: na Renascença, do Porto;
na Correspondência de Coimbra e no Diário de Notícias (a célebre poesia: Em petiz, que provocou uma sátira desbocada do
Diário Ilustrado, à qual o poeta respondeu com a poesia Eu,
igualmente violenta, publicado em folha solta).
— Manifesta o desejo de expatriar-se e de ir empregar-se em
Paris.
1880 — Enprega-se e estabiliza-se nas suas ocupações, sucedendo progressivamente a seu pai na gerência dos negócios.
— Publica o seu grande poema, O Sentimento dum Ocidental
precursor do movimento português.
1884 — Silencia de novo, Evolução acentuada no sentido do
predomínio da vivência rural, da qual emerge ao cabo o seu
outro grande poema Nós publicado na Ilustração (1884).
1885 — É assinalada sua estada em Paris, parecendo ter podido
assistir aos funerais de Vítor Hugo.
1886 — Agravam-se seus males. A tuberculose, persegue-o. É
levado para Canecas. Ali redige suas últimas linhas conhecidas,
uma carta ao Conde de Monsaraz datada de 16 de Julho. A
família transfere-o para uma caslta no Lumiar, onde vem a falecer, na tarde de 19 de Julho. Seus restos mortais repousam
no Jazigo da família Verde, no Cemitério dos Prazeres.

APRESENTAÇÃO

SITUAÇÃO HISTÓRICA — A) A revolução econômica e as condições de vida no último meio século.
Viveu Cesário Verde de 1855 a 1886; enquadra-se,
pois, no grande período histórico das transformações
da sociedade, produzidas pelos inventos resultantes da
descoberta das leis da natureza, cuja aplicação o último meio século aperfeiçoou ou ampliou, alargando o
seu uso em medida sem precedente.
As fontes tradicionais da energia — o trabalho do
homem e dos animais, o vento, as quedas de água e
a ação direta do fogo — substituíram-se ou adicionaram-se outras mais potentes e eficientes. De modo que
os processos do trabalho deixaram de transmitir-se
lentamente pela tradição e por tentativas empíricas
para se efetuarem em ritmo acelerado pela aplicação
da ciência à indústria e o aperfeiçoamento dos aparelhos técnicos por inventos científicos, pondo o rendimento e a economia das forças de trabalho ao serviço da fabricação e da tração.
Em conseqüência, a produção industrial e agrícola progrediu em proporções nunca anteriormente conhecidas ou previstas: os meios de transporte e as
comunicações atingiram um surto prodigioso, mormente desde o lançamento das redes ferroviárias: e o
acréscimo dos produtos acessíveis ao consumo pela
baixa dos preços e o progresso dos transportes revolucionou a economia da troca.
O último meio século foi efetivamente a época
em que a humanidade assistiu à maior revolução econômica de todos os tempos, como viu nascer a grande
indústria, formar-se a alta burguesia, instituir-se uma
nova classe com a população aglomerada nos centros
de extração do minério e do combustível. E é também, força é dize-lo, a época em que, perante as brilhantes aplicações dos inventos científicos e a genaralização dos grandes melhoramentos materiais devidos ao progresso da técnica, o ideal de "prosperidade
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econômica" dominava na Europa (o segundo Império
na França e a era vitoriana na Inglaterra).
B)

A infra-estrutura ec.onfímica e social portuguesa.
Portugal e Lisboa de Cesário Verde.

O primeiro período do constitucionalismo em Portugal (1833-1851) foi o da luta civil. O partido da
oposição não tinha outro meio de desalojar do poder
o partido adverso senão a violência; de onde toda
uma série de golpes de Estado, "pronunciamentos",
revoltas e lutas intestinas a que nem faltou um espetacular "jacquerie", a Maria da Fonte, o que tudo
veio a culminar na vergonnosa Convenção de Gramido
imposta pela intervenção estrangeira de 1847 (angloespanhola) para instauração no país de uma época
de regeneração nacional.
Fosse como fosse a Regeneração veio: do ventre da
desordem nascera um verdadeiro estadista, Fontes Pereira de Melo. Figura prirnacial do novo partido regenerador constituído em 1851 que tinha como programa uma ação intensa de íomento dentro do liberalismo ordeiro. Fontes uma vez no poder (1852) saneou
as finanças, criou o Ministério das Obras Públicas, de
que foi o primeiro Ministro, e pôs mãos à obra da
recuperação econômica do país, a começar pela abertura de estradas de rodagem e o lançamento de vias
férreas em ritmo acelerado. As conseqüências não se
fizeram esperar: um surto considerável de progresso,
a industrialização do reino, o incremento do comércio externo e o revigoramento da expansão africana.
Cesário Verde é desta enoca e não podia deixar de
ter consciência das transformações radicais por que
estava passando o reino, com sua apressada "adaptação à civilização industrial, o progressivo domínio da
ambiência técnica que entrara de envolver e revolver o país, e a adesão entusiástica das classes dirigentes ao ideal de prosperidade econômica triunfante na
Europa.
Não foi pois o nosso poeta testemunha de uma época de balbúrdia política ou de estagnação econômica:
o período da luta civil havia passado. Assistiu, pois,
pacificamente às sucessivas e vertiginosas fases do
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lançamento da via férrea nacional; à expansão intensiva do sistema rodoviário; ao reaparelhamento
dos portos de Lisboa e Leixões; às concessões para
exploração das minas; ao advento da engenharia civil, sua organização e suas primeiras realizações. E
foi igualmente testemunha de vários e significativos
melhoramentos modernos então introduzidos no país
como o telégrafo, a iluminação a gás nas ruas os transportes coletivos, os primeiros candeeiros elétricos.
Vejamos agora o que era a Lisboa de Cesário. Era
uma cidade pequena (menos de duzentos mil habitantes) desconfortável e insalubre.
Há que reconhecer, perante a unanimidade dos testemunhos coesos, a geral insalubridade da capital portuguesa de então, resultante de múltiplos fatores como
a insuficiência da água fornecida a domicílio por aguadeiros, os famosos "galegos" e em regra escasseando
no verão; a insufiência dos esgotos cuja rede estava
longe de cobrir toda a área da cidade; o sistema das
sarjetas na generalidade sem sifões; o acondicionamento defeituoso das canalizações que permitia aos gases refluírem para o interior das habitações desprovidas de respiradores adequados; a acumulação dos despejos lançados nas ruas pela população desleixada,
acrescidos dos estrumes de currais ainda sobreviventes
em alguns bairros da capital que assim se convertiam,
no próprio dizer do poeta, em verdadeiros "focos de
infecção".
Daí grave conseqüência: em primeiro lugar a tuberculose que rondava os lares e espreitava a juventude: "todas as raparigas têm olheiras e todos os rapazes tossem" comentava melancòlicamente Fialho de Almeida ainda em 1889; em segundo lugar, as epidemias:
registam-se, durante a vida de Cesário Verde, dois
surtos de graves proporções: o de cólera e febre amarela em 1856 e 1857, e o de peste em 1865, a que o nosso poeta não deixa de referir-se, refletindo o terror
que então se apoderou da população.
Anote-se todavia sem demora que uma outra e
nova cidade estava já então crescendo, ao lado da Lisboa antiga e da combaliria: "é a Lisboa inteira que
se transforma, escreve Joel Serrão, os prédios novos,
os transportes coletivos, a iluminação a gás; é o tem-
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pó que começa a faltar, é a civilização em suma que
se entranha em tudo".
Registemos ainda ,por se tratar de pormenor que
mais tarde muito convirá ao nosso intento, que nos
bairros modernos, evocados na poesia de Cesário, não
faltavam ao lado dos famosos prédios "gaiola" para
renda, aliás de um mau gosto insuperável, faustosas
residências, "casas apalacetadas" conforme as rememora o poeta, da alta burguesia oriunda dos recentes
progressos da indústria e da técnica em boa parte
"energúmenos que a exploração enriqueceu em meia
dúzia de anos" anota acremente Fialho. Por outro lado, com a febre das construções, das demolições, da
abertura de ruas amplas e desafogadas "largas ruas
macadamizadas" no dizer de Cesário, toda uma massa considerável de trabalhadores surgia agora, pedreiros, carpinteiros, calceteiros, ferreiros, que dia a
dia afluíam à capital em obras, vindo adicionar-se aos
operários das novas fábricas e aos portuários, trabalhadores das docas e dos arsenais, sempre em número
crescente atento ao reaparelhamento do porto de Lisboa e o incremento do comércio externo. E isto comunicava à cidade aspectos inéditos de trabalho, de movimento e de cor, que Cesário não deixou de captar
em anotações vivazes e exatas. Mais: eis o poeta perante o fulcro inicial da outra classe que já entrava
de constituir-se — operariado — fruto, como a alta
burguesia, da renovação econômica e social operada
pela industrialização fontista, o que vinha acentuar
as desigualdades das condições de vida e gerar um
antagonismo social que, embora pouco tenso num país
subdesenvolvido sem hulha e sem petróleo, todavia
já feria agudamente a sensibilidade do poeta.
ESTUDO CRÍTICO — Se, em relação a não importa
qual grande escritor, poeta ou artista, há que definir
e caracterizar a respectiva época a fim de se verificar
em que medida ela o forma, inspira ou inflencia, cumpre depois sondar e surpreender, já que o espírito não
é mero produto da natureza ou da sociedade, em que
medida ele exprime, interpreta, repele ou supera o
seu "tempo". E se isto é sempre de boa regra, quanto
a Cesário Verde pode-se dizer que sem tal estudo, pa-
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cientemente pesquisado e elaborado, o seu "caso" ficaria muito longe de ser interpretado e compreendido.
Vimos já, rapidamente, o que era a época de Cesário no ponto de vista da estrutura econômica e
social não sem irmos apontando alguns dos seus reflexos na formação e no espírito do poeta. Procuremos agora fixar, em breve introdução ao presente estudo crítico, o que era a superestrutura ideológica correspondente e que desde já podemos definir como um
resultado do entrelaçamento da amtaiência técnica reinante com as correntes filosófica e materialista que
vieram ao seu encontro.
Cesário Verde situa-se num período de grande efervescência literária, em Portugal.
Basta relembrar que é em 1865 que se processa a
célebre "questão coimbrã" em que a geração nova, capitaneada por Antero de Quental, se rebela contra o
pontificado de Castilho e seu romantismo anacrônico,
convencional e enfatuado, sem idéias, sem emoção, sem
"estremecimento". E é em 1871 que se organizam as
famosos conferências do Cassino, proibidas pelo governo do Marquês de Ávila, com as quais, sob a inspiração e a chefia de Antero de Quental, se pretendia
abrir em Portugal um período de propaganda doutrinária e revolucionária em que devia colaborar o escol
da geração nova, nomeadamente Eça de Queirós e Teófilo Braga.
E' que enfim tinham repercutido no país as novas
filosofias estrangeiras de cujo conteúdo ideológico haviam de ser representantes e chefes de fila Antero de
Quental e Teófilo Braga. Aquele, com sua poesia repleta de panlogismo hegeliano (Odes Modernas) ou
trespassada de angústia metafísica (sonetos) e em todo o caso de um alto espiritualismo destinado a vir a
ter uma repercussão profunda no pensamento português. Teófilo, positivista comtiano, da linha de Littré,
com sua poesia de sabor cientista (Visão dos tempos)
e sua pretensão de interpretar toda a história nacional à luz da visão sistemática de Comte. E era este
que, desbancado por então Antero, viria com Júlio de
Matos e Teixeira Bastos, a presidir à implantação
em Portugal do Naturalismo "a uma filosofia que o
país compreendeu e assimilou" (Cabral Moncada) e
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do Positivismo "novo poder espiritual" (Teixeira Bastos), aliás prontamente acolhido na própria pedagogia universitária pelas mãos de Manuel Emídio Garcia (despachado lente catedrático em 1871) lecionador entusiasta da lei comtiana dos três estados, do
determinismo e do biologismo.
Para completar o quadro relembre-se que o primeiro romance realista português surge em 1867. ("O Crime do Padre Amaro", publicado dez anos depois de
"Madame Bovary") e que em 1871 Eça proferia a sua
célebre conferência "O Realismo como nova expressão
da arte" em que propugnava um romance do tipo fisiológico, à maneira de Zola para quem o romance, à
luz dos ensinamentos do mestre de biologia Claude Bernard, devia estudar o homem "sujeito às leis físicoquímicas". O romance de Eça que correspondeu a esses
votos, veio a ser "O Primo Basílio" (1877) "a mais
acatada expressão do naturalismo português", escreve
João Gaspar Simões.
Esta é, em largos traços, a superestrutura ideológica da época de Cesário. Este é o seu "tempo". Em que
medida o refletiu, o aceitou, repeliu ou superou?
Outros, a par de Antero ou em sua peugada, tomariam nítida posição contra o dogmatismo dos naturalistas e positivistas, reagindo contra a pretensão de
identificar as ciências do espírito com as da natureza,
ressalvando a dimensão espiritual e preparando o restauro da metafísica. Cesário não se encontra entre
eles. Insere-se na linha geral do naturalismo cientista
com a maior carga das implicações de ordem filosófica, visões do mundo, concepções estéticas e atitudes
sociais e políticas que a escola comporta.
Para Cesário, discípulo que é de Comte, Darwin e
Spencer, a natureza apresenta-se como um simples
mundo da matéria. Daí, para começar, a assimilação
do conhecimento poético com o conhecimento científico que o leva, "ao meditar um poema que exacerba"
a pedir "ao real e à análise que fho dessem" não sem
propugnar do mesmo passo "a crítica segundo o método de Taine" que efetivamente já em 1863, na Introdução à História da Literatura Inglesa, lançara a
sua famosa teoria da raça, do meio e do momento,
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vinculada à não menos famosa fórmula: "o vício e
a virtude são produtos como o açúcar e o álcool".
Decorre que o sentido da vida não adquire profundidade em Cesário Verde. Existir, durar, resistir à
morte, eis tudo: "se eu não morresse nunca"! Do
mesmo modo, o seu sentido da morte, não se revestindo
de qualquer espiritualidade, é vazio e rasteiro. Concebe-a como "horrível aniquilação", um "medonho muro"
ou o derradeiro sono: "deixa-me dormir" é sua última
palavra dirigida ao seu irmão Jorge. Nenhuma aproximação sequer, atente-se na profunda diferença, com o
atormentado satanismo de Baudelaire que faz da morte
um dos ciclos do seu poema e que, por último, sem a
apresentar como uma esperança do Paraíso nem como
uma queda no Inferno, todavia ainda a encara como
uma "possibilidade":
Ce pays nous ennuie, ó Mort! Appareillons!
Nous vollons...
Plonger au fona âu gouffre, Enfer ou Ciei, qu'importe?
Au fond de 1'inconnu pour trouver du nouveau!
Naturalista integral, duro e opaco, Cesário é ateu,
é ínconformista, é um revoltado e um protestário, e
bem entendido republicano.
"Ao reler agora o livro de Cesário Verde, escreve Alberto de Monsaraz na sua luminosa e bem informada
monografia "Cesário Verde e Macedo Papança", não
me lembro de lá haver encontrado uma única vez que
fosse as palavras Deus, Criador, Eterno, Cristo; nenhuma passagem evocativa ou simples alusão a qualquer princípio divino que houvesse gerado a natureza
uem mesmo a aquele Deus de Espinosa em quem o
próprio Einstein acreditava". Materialista inteiriço,
em verdade nenhuma preocupação metafísica nenhuma inquietude interior o roça a propósito da alma, da
salvação, da fé. Bem apropriadamente poderia ele ter
exclamado, com André Gide: "je me suis completement desinteresse de mon ame et de mon salut".
Isto explica o seu desamor pela religião, e sua hostilidade à moral cristã. "Não sei bem o que digo mas
quer-me parecer que a Igreja estará morta desde que
se prove que a moral pública moderna é incompatível
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com a sua moral", lê-se numa das suas cartas a Silva Pinto. Mais que desamor pela religião: verdadeira
fobia da Igreja, da liturgia, do clero. A batina negra
itrita-o; ao contemplar os templos vê logo surgir "ermos inquisidores severos".
Conhece-se a mordente sátira por ele feita a D.
Luís, apresentado como um ébrio contumaz. Ccnhece-se
sua atitude desrespeitosa por ocasião da morte de D.
Fernando, aconselhando um amigo a usar luvas amarelas, pois que as dele eram vermelhas, quando toda
a população em sinal de mágoa se cobria de luto.
Suas atitudes de inconformista e revoltado iam muito longe e refletiam-se com freqüência em seus poemas. Em alguns deles, o quadro poeticamente evocado logo se deslustra com o intencionalismo patente
de' encarar as desigualdades, as doenças e misérias
observadas não já como temas de análise e crítica
social, mas como incitamento ao antagonismo de classes. E' exato e sincero quando diz: "eu acho sempre
assunto aos quadros revoltados"; e também o seria
quando escreveu: "eu que detesto a farda". Sua estima e admiração por Macedo Papança afervoramse por o julgar "um democrata de cuja alma sai a
torrente da revolução". Não nos admiremos. Era um
cérebro esquentado de adolescente que a filosofia materialista dominante turvava. E os exemplos de seus
pares não lhe vinham de fora? Baudelaire não estivera nas barricadas da revolução de 48? E Rimbaud
não se enfileirara nos fuzileiros da Comuna de Paris?
Já se falou de ironia a propósito do nosso poeta.
Não! não é aquela ironia que Agostinho de Campos
define como "o policiamento de um coração terno por
uma cabeça equilibrada", que nós depreendemos ern
seus poemas. Ó que lhe inspiram o travor amargo da
existência, a observação das maleitas alheias e as
suas próprias decepções são ironias mordentes que descambam em sarcasmos plebeus de um mau gosto inegável. Nem seu riso é o rude e claro riso de Rabelais
que soube sempre rir sem despeito, sadiamente, com
e não contra, como finamente observa Henri Lefebre.
Pareceria, à primeira vista, que tais atitudes, quase
desabridas na ordem social e política, seriam incompatíveis com as boas regras no trato e com o cuidado
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da forma nas letras. Longe disso. Positivismo, naturalismo e parnasianismo são contemporâneos e associados, são irmãos. E, efetivamente, de Paris estavam
chegando, de parelhas, com aquelas idéias filosóficas
demolidoras, os ecos do grande movimento literário
que apresentava a perfeição da forma como uma das
condições essenciais da poética nova. Parnasiano fora Baudelaire um dos big jour dos chamados "tetrarcas" precursores ou criadores da escola, e cujas
Fleurs ãu mal tinham aparecido em 1857 a mesma
data do aparecimento do primeiro romance realista
Madame Bovary. Mas, em maior contemporaneidade
com Cesário, é em 1864 que o chefe estrênuo da escola, Lecomte de Lisle, dá a lume os Poèmes barbares,
desde logo havidos como o grande modelo. Anote-se
este pormenor que não é dispiciendo: Lecomte de
Lisle era também um revolucionário de 48, que "odiava
seu tempo" e se refugiava na poesia, nas antigüidades e no culto da perfeição das coisas... Que se conhece de política ativa quanto a Cesário? haver secretariado um comício republicano presidido por Ramalho Ortigão. Depois refugia-se no mundo dos seus
versos. Acrescente-se, fechado este parênteses, que é de
1866 a 1876 que um editor benemérito, Lemerie, está
publicando, no decurso da vida de Cesário Verde, a
coletânea Parnasse contemporaire em que toda a geração apelidada de "geração da técnica" está representada, desde os mestres aos discípulos, dos "tetrarcas"
aos "epígonos". Cesário, homem do seu tempo, é pois
do mesmo passo naturalista e parnasiano.
Que parnasiano? De um dos múltiplos aspectos do
baudelairismo surgia um parnasianismo sui generls.
Não se trata mais das ambições decorativas, dos grandes temas arqueológicos à Lecomte de Lisle, nem do
hieratismo infecundo dum Herédia ou do filosofismo psicológico de Sully Prudhomme; trata-se agora da
utilização e valorização das realidades da vida, as mais
simples e humildes, como temas de uma poesia objetiva, embora ainda dentro do culto rigoroso da forma.
E' assim a poesia "intimista" que faz aparição: "a
do pequeno burguês, do pequeno empregado, do pé-
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queno amoroso, do pequeno poeta", diz Thíbauder.
Surge, pois, François Coppée com Intimités em 1868
e Lês Humbles em 1872.
E' conhecida a temática desta faceta de Coppée:
realismo dos petits e dos rlens, quadros familiares, cenazinhas corriqueiras do viver quotidiano, casos de
rua, labores rudes ou sórdidos, profissõezinhas árduas
e simpáticas, cenários de miséria e de fealdade contrastando com o luxo e a grande vida, todo um arsenal de temas do mundo exterior gerador de uma
poesia "de costumes os mais modestos e de sentimentos os mais comuns, bastando uma cultura medíocre
para a empreender ou compreender", escreveria Anatole France. Quem não lobriga logo o parentesco temático existente entre o "intimista" francês e o nosso
"realista?" Há no entanto quem opine que François
Coppée ficou um "petit poete". E Cesário?
Para começar, há que reconhecer que é Cesário Verde quem introduz na poesia portuguesa todo um mundo novo e inexplorado, até então trazido por estranho à
emoção criadora e à matéria poética.
Atendo-se estritamente à invocação do sensível no
plano da natureza, da vida e da técnica, Cesário desce deliberadamente ao concreto, ao imediatamente captável e, com um sentido visual de penetração agudíssima, a par dum fino talento moderno de reportagem artística, surpreende belezas inéditas onde, em
Portugal, ninguém as vira antes: no dramazinho trivial da vizinha tuberculosa que deve a conta à botica
e engoma para fora; no instantâneo de rua, colhido
num bairro moderno de uma hortaliceira "rota e pequenina" que entremostra, ao curvar-se, " o algodão
azul da meia"; na saída turbulenta dos magazins de
costureiras e floristas; num cardume negro de peixeiras "sacudindo as ancas opulentas"; no enfado dos
lojistas em cabelo às portas dos estabelecimentos e
na azáfama dos caixeiros desdobrando "tecidos estrangeiros" ou "requebrando-se em nuvens de cetins"; nos
"cafés devassos" e suas "mesas espelhantes"; oh! quantos riens de toda uma "cidade mercantil contente"!
Todavia não é difícil encontrar em Coppée ou mesmo em Baudelaire muitos passos que teriam constituído sugestões para este Cesário anotador de casos
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de rua, de interiores burgueses, e de existências humildes. Onde o nosso poeta começa a ganhar verdadeira originalidade é nas anotações pessoalíssimas que
lhe sugere a febricitante Lisboa em plena transformação com suas obras e seu surto das novas classes,
a burguesia e o operariado, em flagrante contraste de
condições de vida.
Em verdade nos seus poemas não deixam de figurar as
novas "ruas macadamizadas", e as "casas apalacetadas" ao lado de casebres pobres: as "edificações somente emadeiradas"; as "armações fulgentes"; os mestres
carpinteiros "saltando de viga em viga", os calceteiros,
os calafates, os forjadores "manejando os malhos"; os
operários à saída das fábricas; o ferreiro "com seu
fole arque j ante"; o tinir do aço, do "macadame fremente", ou "das louças e talheres" nos "hotéis da moda", a nova iluminação a gás em substituição de iluminação " a azeite de purgueira"; as emanações doentias do gás, as epidemias e os "focos de infecção"; e a
via férrea, então lançada, com as partidas aliciantes
para "Madri, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo..." Toda uma reportagem inédita, recheada de
pormenores como nos romances realistas, porém sempre viva e fascinante.
Mas como obtém Cesário Verde converter em matéria poética todo o seu estranho arsenal de coisas e
fatos do mundo exterior aparentemente sem qualquer
conteúdo do estético mas ao qual ele se atem deliberada e estritamente já que superou de vez tanto a herança ultra-romântica do ficcionismo convencional
como a antero-teofiliana em que a intromissão do pensamento ou da ciência, da pedagogia ou da propaganda, deformavam e enodoavam a emoção criadora?
Diga-se sem demora: fabricando um vocabulário
próprio, personalíssimo, isento dos artifícios e esqueletos duma linguagem mecanizada e arcaica. E assim,
despojada de toda a pretensão e pedanteria, sua poesia insinua-se furtivamente e, em bruscas aparições,
transmite-nos o choque estético ou emotivo apropriado. Não pinta, descreve: mas sua linguagem nítida, metálica, percuciente, tem o condão de comunicar-nos to-
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previstamente uma ressonância perfeita do real nunca anteriormente atingida por qualquer outro poeta
de língua portuguesa.
Equivocam-se os que o dizem espontâneo: é um artista laborioso que "busca a moderna e fina arte" e
que se apura em "lançar originais e exatos, os seus
alexandrinos". De sua própria confissão teria levado
seis meses a compor "O sentimento dum Ocidental".
Simples? sim. Mas não disse Baudelaire: il Jaut iravailler beaucoup pour être simple?
Sua "imageria" não é rica, embora quase sempre feliz e expressiva e em todo o caso divorciada de simbologia abstrata dos poetas da sua geração, nomeadamente dum Antero para quem a Noite, a Idéia, o
Amor, o Sol, o Sonho, o yento e o Luar eram os recursos comuns da elaborarão estética ou mesmo do choque emotivo. Seria preciso esperar muitos anos para que
todo esse cediço material de substantivos abstratos ou
genéricos viesse a encontrar uma nova e surpreendente utilização na nossa história literária; para que
viesse Augusto Frederico Schmidt.
E' principalmente na adjetivação que o vocabulário de Cesário Verde apresenta inovações dum timbre
inconfundível. Represtigiou o adjetivo, dando-lhe foros de instrumento por excelência não já de expressão mas de definição, de comunicação direta, de fixação. Sempre por ele empregado com consumado virtuosismo o adjetivo em Cesário abre uma súbita clareira no descritivo, coloca-nos de golpe ante a sugestão estética visada ou o efeito emotivo pretendido.
Por isso com toda a justeza o clarividente Antônio
José Saraiva equiparou o processo adjetivante de Cesário ao processo queirosiano "de suprir pelo adjetivo
uma relação lógica extensa, de tornar imediata pela
surpresa da relação verbal um sugestão que morreria,
se se desdobrasse logicamente".
Mas eis-nos chegados onde julgamos estar a plena
originalidade de Cesário Verde, sua grande "descoberta": é o seu processo inédito das intercessões e
entrecruzamento de planos, panoramas, evocações e
sentidos, na visão das coisas.
Objetivamente, em muitos dos seus poemas os acontecimentos e os temas surgem e desenvolvem-se em
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múltiplas direções, por vezes paralelos, por vezes divergentes, distanciando-se, reaproximando-se, entrecruzando-se para ao cabo se entrelaçarem ou interpenetrarem, vindo a constituir um conjunto poético
harmonioso e completo. Este é o segredo da poesia
nova de Cesário Verde; esta a sua invenção que ainda
não vimos apontada e que conviria ser estudada com
o necessário desenvolvimento. Porque, ousamos acrescentar, em nenhum dos grandes poetas, seus contemporâneos de outros países se encontra algo de parecido com esta originalíssima quebra cesariana da unidade do assunto tão engenhosamente ressalvada pela
interpretação dos temas ou sentidos e pela harmonia final do contexto, invento ou artificio estético que
só a um ente de eleição, dotado de uma rara intuição
coadjuvada por uma inteligência particularmente dúctil, seria dado pôr em ação com êxito.
Seja-nos permitido ainda anotar que só mais tarde
os grandes romancistas se apropriariam do processo,
desde um Proust na novela psicológica a um Sartre na
existencialista. Os nossos melhores poetas de hoje, de
Portugal como do Brasil, têm muito disto, têm muito
desde Cesário precursor, muito desta fascinante multiplicidade de planos, de visões e de sentidos e é por
aí que, indo além de Cesário, superando de vez o vazio e seco positivismo, estabelecem o nexo, a ponte
mágica entre o plano do concreto e do sensível e o
plano visionário e artístico, atingindo o que faltava
atingir do mundo real: o reino das essências, a realidade invisível e intocável que é a própria e ingênua
substância do conhecimento poético. Basta-nos citar
um Mário de Sá Carneiro, um Fernando Pessoa e um
Jorge de Lima ou um Manuel Bandeira e um José
Régio.
A filosofia naturalista e o realismo "concretalista" deturparam ou restringiram a realidade. O fino realismo psicológico dos romances de Stendhal era já dum
toque mais genuíno e autêntico que o do pretenso realismo físico-biológico dos romances de Zola. Idênticamente a poesia "concretalista" é importante para abarcar toda a múltipla e complexa realidade humana. A
presença do real não implica a escravidão ao scnsí-
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vel. E, se é certo que " a idéia criadora depende de
maneira humilhante do mundo exterior" como excelentemente anota Maritain, verdadeiramente só uma
poesia emancipada do puro dado, emanada duma fonte viva oculta, é susceptível de captar, num código novo de sinais, "esta santa realidade dada de uma só
vez, no centro da qual nós estamos colocados: o universo das coisas visíveis ao qual a fé acrescenta o das
coisas invisíveis" (Paul Claudel).
Como se iludia Cesário Verde pedindo a inspiração
"ao real e à análise". Foi a intuição poética em que
surpreendeu e captou o que há para além do concreto
individuado, irrelacionado, inerme, (ele próprio sentiu um dia "que tudo tem um certo espírito secreto"),
foi a capacidade criadora com que superou o universo,
sensível, que dele fez um grande poeta!
Todos sabem que o poeta brasileiro em quem Cesário exerceu influência mais direta foi Augusto dos Anjos, o qual efetivamente como Cesário, utilizou um recheio realista em que não faltaram temas e materiais
patológicos ou repugnantes; como Cesário fabricou seu
próprio vocabulário poético, e como Cesário "amava
intensamente os ácidos, os gumes os ângulos agudos".
Ora um crítico brasileiro, de facetas ásperas, disse de
Augusto dos Anjos: não é por aqueles aspectos realistas excessivos que ele foi grande poeta e mesmo
"tantas vezes crepita em fagulhas de gênio". Foi-o
"apesar disso". Quanto a Cesário não iremos tão longe. Preferimos assentar em que ele foi um dos maiores poetas do nosso idioma porque soube superar o seu
realismo inicial; mas superar não significa abandonar, eliminar, é ir mais além, sem dexar de ter em
conta os elementos ou aquisições anteriores.
* * *

Se o impacto das filosofias negativistas no espírito
e: na sensibilidade de Cesário Verde não explica integralmente a sua personalidade e o sentido da sua criação poética, todavia a conexão desse impacto com sua
situação concreta de burguês, negociante de ferragens,
ajuda-nos a melhor compreender os traços mais relevantes da sua vida e fisionomia literária.

Como materialista e burguês, Cesário revela-se desde cedo ácido de viver e de triunfar. Aspira à glória
pronta e fácil. Quer chegar depressa, bem antes da
inaioridade: de 1873 a 1875, dos 18 aos 20 anos, envia
pois para os jornais versos e mais versos. E é, antes
cie mais, de seus correligionários que espera a consagração. Mas, Ramalho recusa-se a glorificá-lo e a propósito do poema "Esplêndida" repreende-o asperamente nas Farpas aconselha-o a não pretender ser um Baudelaire de pacotilha, da ~«s dos Fanqueiros. E Teófilo deixa perceber que não julga fazer boa poesia
aspirar a ser trintanário ae uma dama "ducalmente
esplêndida". Decepcionado, o nosso poeta azeda-se,
abespinha-se, retrai-se: e há um longo silêncio. Silêncio providencial, porqus é depois dos conselhos de
Ramalho e da frieza de Teófilo que vão aparecer seus
melhores versos: os outros, os da verdura infantil, ele
próprio os virá a considerar pouco dignos de figurarem numa sua futura coletânea.
Anota-se desde logo que esta prematura ambição de
glória visa algo de prático, de arrivista, quer dizer algo, apesar da aparente contradição, de essencialmente burguês: quer ser valorizado como poeta para ser
esquecido como negociante, para ascender. E' uma
preocupação que o obsediara a vida inteira. Moribundo,
desenganado pelo grande médico Sousa Martins a
quem, ao declarar a profissão, se dissera empregado no
comércio, pede a seu íntimo Silva Pinto que "dê a
"perceber" àquele clinico que ele não era bem: "o
senhor Verde empregado no comércio".
Em amores, também o vemos pretender uma fortuna precoce, o triunfo imediato. Não se lhe conhece
nenhum grande amor purificador, nenhuma paixão ardente e funesta. Não amou com a pureza ou a exaltação dos poetas, nem com a voracidade demolidora
dos grandes sensuais, marcados pelo demônio da carne.
Conhecem-se-lhe sim, algumas tentativas de rápida
conquista amorosa naturalmente seguida de redondos
fracassos e, pior que isso, assinalados por gestos estouvados e humilhantes. Ante isso, seus poemas amorosos não podiam deixar de refletir este ambiente desolador de decepção, de "contrariedades", de ressenti-
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mentos. E' que Cesário "encara a mulher, escreve Luís
Amaro de Oliveira, mais pelo lado da materialidade, ó
menos atento à sua graça espiritual". O que nela o
atrai, digamos de seguida, é puramente a perfeição
plástica, parnasiana; o que o excita é o que recebe pelos olhos, pelos sentidos: são as "belas proporções carnais", as "cinturas estreitas", os "dedos de marfim polidos e delgados" e certos aspectos menos materiais de
marca baudelairiana; "fineza e música no andar" certos "vagares elásticos" ou "movimentos lassos" a "marcha demorada" (em Baudelaire: ton allure harmonieuse
et lente) a fleuma aristocrática, a frieza arrogante, a
impassibilidade. Esta exacerba-o, "exalta o meu desejo" diz, tal qual Eugênio de Castro o repetiria mais
tarde: "tua frieza aumenta o meu desejo", sem que
nenhum deles haja entrevisto o mordente ineditismo,
intensamente poético, de Baudelaire que atribui à frieza o dom de tornar a amada mais bela: "ceife froideur
par ou tu m'est plus belle".
E' nesta linha do seu pendor para a mulher frígida — pois o conquistador incipiente compraz-se na luta — afora a nota cosmopolita do catecismo naturalista nela subjacente em que se tocará mais adiante,
que é preciso inserir desde já a preferência de Cesário pelas ladies "fleumáticas e irritantes".
O que aí fica já nos permite começar a compreender aquilo que se tem chamado o paradoxo da vida
de Cesário, mas que ainda se não analisou a fundo e
que, a nosso ver, se explica pelo seu patente ressentimento perante a vida, perante os outros, e até, como inculcaria Max Scheller, contra si próprio.
Ressente-se de haver de se debater contra corações
empedernidos, de não realizar conquistas amorosas fulminantes, ele que é moço e louro, alto, delgado, olhos
azuis, direito e elegante, julgando-se preterido por não
ser muito rico e não ser... só poeta. Ressente-se facilmente contra os outros impacientando-se com seus
amigos jornalistas por não lhe publicarem logo seus
versos, confessando-se mesmo "cheio de raivas" por
lhe terem rejeitado "um folhetim de versos". Ressente-se enfim contra a vida e contra si próprio porque
a tísica lhe entra na família e porventura já o esprei-
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tá também "a mim mesmo que tenho a pretensão
de ter saúde" não sem reagir numa atitude viril em
desafio à doença e à, morte em longas caminhadas e
caças de perdizes, e proclamando-se repetidamente
"sem defeitos", "rijo como um serrador", etc.
Seu narcisismo é um fato. Começou pela forma de
dandismo, tal como o define Eugênio de Castro: "disciplinar sua alma agindo primeiro sobre o físico". E
em verdade, desde manhã trazia uma camélia na botoeira "como se estivesse convidado para almoçar em
casa de senhoras da alta sociedade" (Eugênio de Castro) e até no campo, de sua própria narrativa, arvorava um "jasmim na casa do casaco". Vestia sempre
de azul, jaquetão de corte inglês, como Baudelaire,
"caminhando sempre de passo largo, à inglesa, com
todo o ar britânico que ele queria aparentar" relatanos um outro seu contemporâneo. Um narcisismo que
não tardaria a transferir-se das atitudes externas para a inferioridade psíquica e estética, refluindo — em
contradição com o seu princípio de poesia objetiva —
para versos genuinamente autobiográficos, recheados
de memórias pessoais e confidencias.
Mais: aquele narcisismo em que por fim o acontecimento é orientado em direção a si próprio com a correlativa ressonância do universo real no eu espiritual
e criador, vindo a suceder que, se o artista não tem o
dom de conservar uma atitude humilde perante a realidade humana, prestes o sentimento amargo do mundo nele se volve em amargo sentimento individual, floração natural do pessimismo. São bem significativos os
versos em que o moço poeta nos confidencia que, perante a "crueldade e injustiça" (sic) da morte de seu
irmão Joaquim, ficou "desgostoso e azedo" e
"se indo. trabalho é como os presos nas caãnas
com planos de vingança e idéias insubmissas".
Diz-nos Tasso da Silveira, numa observação perspicaz, que Cruz e Sousa obtém superar o seu narcisismo pessimista, oriundo da condição inferior de negro do grande parnasiano brasileiro, pela sua faculdade de transmutação perene de valores, transmutação do pessimismo em candura e heroísmo, transmutação do amargo quotidiano em senso de apostolado e

22 — CESÁRIO

VERDE

redenção abrangendo a totalidade humana. E acrescenta que, sempre em trágico desalento, Antero não
o obtém. Do nosso Cesário pensamos não ser ousado
dizer que também não supera seu narcisismo pessimista, enquanto homem da cidade. Não o transmuta em
trágico desalento anteriano: converte-o em ressentimento, a forma pessoal inconfundível do inconformismo cesariano. Seu materialísmo, sua abstenção formal
da espiritualidade, enquanto burguês de vivência citadina, não lhe permitiu transcender-se e atingir o sentido profundo da vida em íntima conexão e trágica
unidade com o sofrimento humano.
Uma das conhecidas repercussões do naturalismo na
visão do mundo e nas atitudes da vida é o cosmopolitismo, aliás sentimento essencialmente vinculado ao
burguês. Cesário é um cosmopolita. Como tal, admira
espontaneamente o diverso, o divergente, tudo o que
é estranho ao ambiente pátrio, à nação e sua gente
e estilo de vida, enquanto sua vivência é predominantemente citadina.
A presença da Inglaterra em sua poesia é uma circunstância que ultimamente tem sido muito assinalada mas que, por ora, não teve uma interpretação
adequada. De certo essa presença é, em boa parte,
como anota Eugênio de Castro, devida "a um permanente e doloroso contraste: o da fraqueza do próprio
peito em confronto dessa força muscular que sempre
confere ao corpo a esplêndida atividade física tão
apreciada nos países do Norte". Mas, há mais: há o
seu sentimento cosmopolita que o leva a propender
para a admiração de tudo o que está para além das
fronteiras do solo natal ao ponto "de por vezes experimentar um enjôo invencível por sua "triste cidade",
dizendo-se "aborrecido com esta gente da cidade a
que tenho raiva como a um marreco" (carta a Mariano
de Pina) e contrapondo-lhe as outras grandes urbes
européias, em especial Paris "formidável capital de
trabalho e saúde", onde auer que lhe arranjem um
cantinho em troca de Lisboa "foco de mandrice e asneira" (carta supracitada).
Daí, complete-se agora, o caso de suas ladies louras
de "nevado e lúcido perfil", esclarece Eugênio de Castro, "num país em que muitas vezes as morenas são
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escuras de meter medo", mas também em que, acrescentemos por nossa conta, em que a fleuma, a impassibilidade, a retensão e a frieza no trato não são
precisamente características nacionais.
Desta mesma marca cosmopolita é também sua ânsia de viajar. Não há nela, em verdade, nada que se
prenda ao sentido moderno da evasão que não implica antes exclui a deslocação turística, a curiosidade
de conhecer países novos, o intento de fugir a uma
pátria aborrecida ou a uma cidade pouco civilizada.
Nada que se prenda ou sequer se assemelhe à verdadeira evasão estética ou psíquica, tão intensa e ricamente evocada por Baudelaire, seu mestre, para quem
o país do destino é imaginário: lá tout riest qu'ordre et
beauté, luxe, calme, volupté, e os verdadeiros viajantes
"sont ceux-la seuls qui partent
pour partir...
et sans savoir pourquoi disent: partons".
Cesário quer partir, mas para conhecer cidades novas, concretas: "Madri, Paris, Berlim, São Petersburgo" ou para se empregar e trabalhar longe de Lisboa,
mesmo "despindo um pouco o orgulho de patrão" (carta a Mariano de Pina).
E' este todo o Cesário, poeta e ser humano? Não. Não
se conhece integralmente Cesário Verde se não se tem
em conta que ele não é um homem da cidade, exclusivamente. E' também um homem do campo.
A família Verde fazia sua vida habitual entre Lisboa
e Linda-a-Pastóra. Em Linda-a-Pastôra, na bela quinta de árvores frutíferas e jardins rescendentes, na possc^ da família Verde desde 1797, passou o poeta a sua
in'fância. Era nela que, adolescente evadindo-se das fadigas e monotonia da loja de ferragens da Rua dos
Fanqueiros, ele encontrava mais tarde refúgio nos fins
de semana. Com o tempo foi substituindo o pai tanto
na direção da loja como na administração da quinta,
tendo-se convertido em abalizado lavrador, ouvido com
respeito pelos vizinhos.
Há pois duas vivências a assinalar em Cesário Verde: a vivência da cidade e a do campo. Ora, assim
como houve uma forte tensão entre Cesário negociante
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e Cesário poeta, assim também houve uma tensão entre Cesário homem da cidade e Cesário homem do
campo.
Não nos permitem os estreitos e íorçosos limites
desta Apresentação alongar nossas observações neste
particular. Contentemo-nos pois com linhas gerais, rápidos golpes de vista, e breves sínteses tanto quanto
possível sugestivas.
Que deu a Cidade a Cesário? Relendo-o, consultando-o, colhemos a resposta. Para começar, "contrariedades" e, num crescendo "humilhações", "desesperos
mudos", "raivas frias", e mesmo o "ódio a esta gente
da cidade" e, por fim, a própria decepção literária,
pois mesmo em 1880 "literàriamente parece que Cesário não existe" escreve ele em carta a Macedo Papança.
Relembre-se ainda que a Lisboa de Cesário é a das
transformações radicais: a da transição do burgo quase medieval para uma grande urbe^ moderna, da pachorrenta capitalzinha setecentista, monacal e absolutista, para a capital da técnica, da época da industrialização acelerada, da burguesia, do liberalismo, do
proletariado em gestação. Daí naturalmente, o spleen
e o tédio que invadiram p nosso poeta, sentimentos 'civilizados" que são "vivências características dos homens que assistiram ao crescimento das cidades e que
num dado momento se sentiram encurralados nelas,
como que ludibriados pela aventura urbana", segundo anota oportunamente Joel Serrão, um estudioso de
grande mérito que viu o "caso" Cesário com lucidez e
amplitude. Ora isto completa o quadro da vivência urbana de Cesário.
Que resta então desta vivência no poeta? resumamo-lo numa palavra, já nossa conhecida: o ressentimento. Um fundo ressentimento contra a cidade, que
resume e concentra todos os seus outros ressentimentos. Num dos seus poemas, falando da "imortal cidadezinha" a que foi ter com sua "jovial dama perfumada" há este verso revelador: "e ali começaria o meu
desterro". Eis a palavra chave: o desterro. Libertar-se
do desterro, refugiando-se num cantinho, longe "desta cidade amarela de icterícia", mesmo que houvesse
de "despir um pouco o orgulho de patrão", mesmo
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que houvesse de "cortar todo o passado romântico e
poético", eis desde certo momento sua ambição, sua
preocupação veemente, quase angustiosa.
Não há pois remédio? Nenhuma possibilidade de recuperação? Certo. "No campo, exclama ele próprio no
auge da crise, ainda há coisas primitivas, sinceras, e
uma boa paz regular". Que era realmente o campo
para Cesário? sua primeira vivência, a infância e a
família, o berço e a raiz.
Portanto, uma vez passada a grande "febre" citadina, ultrapassada a rápida fase da vida de estúrdia
que chegou a levar (un poete égaré áans Ia bohéme,
como Baudelaire) a que não faltaram as clássicas noitadas estudantis com prisões à mistura, os ridículos
chinfrins em camarins cie atrizes, a frequentação de
"cafés devassos", e as "áridas Messalinas" e a vagabundagem noturna à luz amarelada do gás por ruelas
escusas e becos malsãos; encerradas as ambições têmporas de glória precoce e morta a ilusão do refúgio num
cantinho" longe da pátria; que é de admirar que a
vivência do campo volvesse a atuar, retemperante e
recuperadora?
Pois não o dissera ele desde cedo:
"no campo, eu acho nele a musa que me anima".
Não o dissera ele: (no campo) "respiro indústria,
paz, salutaridade"? E por fim, nas suas últimas e belíssimas páginas evocativas de Nós, ao relembrar a vida
em Linda-a-Pastôra quando fugido das epidemias da
"capital maldita", não confessou ele:
"e o campo, desde então, segundo o que me lembro, é todo o meu amor de todos estes anos"?
Onde se encontra em Cesário, em relação à cidade,
qualquer coisa de parecido com esta doce e tocante declaração de amor ao campo? Não está ainda fixada com
precisão a data em que teria tido nitidamente começo
a trajetória cesariana da cidade para o campo. Nem
importa. As nossas vivências não se excluem. Persistem, esmorecem e refluem, disputam a prioridade, entrelaçam-se, não se esfumam nunca totalmente. O que
importa é verificar que é a vivência do campo que
fornece a Cesário "a musa que o anima" (a outra é
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a da decepção, a que lhe provoca explosões de ódio, a
malquerença, o ressentimento); que ela será seu reconfôrto na hora aguda da crise; e por fim que ela
será a tábua de salvação, a vivência do resgate. Seja
como for, parece que a integração de poeta no campo
se realiza com segurança a partir de 1880. Isto sem
que nos esqueçamos de que a vivência rural penetra,
infiltra-se em muitas das suas produções dadas como
fruto da vivência urbana. Todavia se é o poema O
Sentimento dum Ocidental e geralmente havido, como
o marco mais alto característico da sua poesia vivencial citadina (1880), o seu grande poema rural é Nós,
de 1884. E' que Cesário evoluía, assentara. Dedicara-se
mais achegadamente à lavoura de Linda-a-Pastôra. Fizera-se o "abalizado lavrador" de que nos fala Eugênio de Castro. E perdera sua irmã Júlia que adorava,
como também seu irmão Joaquim a quem julgara "rapaz robusto e cheio de futuro". Naquele espaço de
tempo, 1880-1884, suspendera a sua produção, marca
citadina. Recomeça; e que é a sua produção de 1884?
um poema em que a vivência do campo é integral,
por assim dizer exclusiva.
Lendo-se atentamente Nós, verifica-se que ele atesta
os vários caminhos de salutar recuperação que lhe abre
a reintegração na paisagem de sua infância. E' o caminho da realidade familiar "ausente de toda a poesia anterior", diz-nos fundadamente Joel Serrão; mais
do que isso, acrescentemos sem desamparar, o caminho
das "tradições antigas primitivas" em que se abriga
a "formidável alma popular", que o sentido da terra
agora lhe dá plenamente, confirmando-o na "compreensão deste povo forte, pacífico e incansável" que
uma viagem "pelo país dentro" lhe incuntira em 1880
(carta a Macedo Papança).
Caminho, também, da paz interior, do equilíbrio moral e psíquico. O narcisismo desvanece-se, tanto no
primitivo aspecto do dandismo pueril para se mostrar diferente dos demais como na fase adulta da sobreestimação do talento próprio e do vigor físico. A
terra ensinou-lhe o sentimento da humildade perante
a realidade humana e restituiu-lhe o sentido da comunhão com sua tribo. Leiam-se estes versos bem expressivos:
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Oh! que brava alegria eu tenho, quando
sou tal como os mais! E sem talento,
faço um trabalho técnico, violento,
cantando, praguejando, batalhando!
ou, ainda estes outros de não menor dignificação, tão
diferentes do antigo: "se eu não morresse nunca":
A mim mesmo, que tenho a pretensão
de ter saúde, a mim que adoro a pompa
das forças pode ser que se me rompa
uma artéria, e me mine uma lesão.
O cosmopolitismo, tanto no seu pendor estético para a adoração do tipo feminino das raças nórdicas
como na tendência psíquica para a íuga do nacional
e a busca da felicidade fora das fronteiras pátrias, também esmorece e esfuma-se. Agora já reconhece que
"a fina curva, a indefinida linha", e "o alvor romântico de miss" não têm consistência, mais valendo o
vigor, a saúde, a vida! Como seria bem preferível que
sua irmã Júlia, ceifada pela tuberculose no verdor dos
anos ,em vez de ser um "ser lindíssimo" com "bondades de herbívora mansinha" antes tivesse "uns modos
de carnívora feroz, e em vez de fina e rosada tosse
"vigorosa e plebéia" "sem brancura, sem delicadeza"!
E que é da superioridade, tão cantada dantes, do
industrialismo britânico ou da "inteligência e da febre" duma "formidável capital" como Paris? Agora, reconciliado com sua terra de berço, não hesita em escrever esta doce quadrazinha em que o amor da sua
gente ressurge íntegro e intenso:
Uma aldeia daqui é mais feliz
Londres sombria, em que cintila a corte!...
Mesmo que tu, que vives a compor-te
grande seio arquejante de Paris!...
E, enfim, é o caminho do nacionalismo que se abre,
largo e triunfante, definitivo. Todo um largo trecho
áü Nós é oreenchido com a oposição veemente da produção frutífera portuguesa aos produtos fabris e industriais estrangeiros. Versos como estes figuram nesse trecho exaltado e quase declamatório:
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Anglo-saxônws, tendes que invejar!
rzcos, suicidas, comparai convosco.
Aqui tudo espontâneo, alegre, tosco,
facüimo, evidente, salutar!
E não falta a contraposição, muito feliz, do "ritmo
do vivo e do real" à "perfeição do fabricado" ou do
"santo sol" que "faz conceber as verdes ribanceiras"
aos "nevoeiros e poeirados de hulha" das cidades sombrias e dos "condados mineiros".
O que não descortinamos em Cesário Verde é o mais
leve indício que seja do retorno à religião da sua
tribo. Nem mesmo uma ligeira alusão à fé dos humildes, ou como em outros, que todavia a graça não visitou, às brancas e frescas capelinhas das aldeias, às pitorescas "alminhas" tão portuguesas das encruzilhadas
ou sequer a um doce e pacificador Jesus Nazareno, embora profano e desvinizado. Cristo esteve ausente do
espírito e da sensibilidade de Cesário mas estava já na
sua trajetória. Emancipando-se dos demônios da cidade e refugiando-se nas virtudes e claridades da terra,
o poeta ficou menos longe do caminho do céu.
Trata-se então dum puro regresso à terra, sem expressão, simples signo do cansaço do progresso, saudade provinciana dos costumes simples e rústicos, ânsia de paz letal ou de conformismo rotineiro e inerte,
despojado de toda a perspectiva de futuro? Longe disso.
Tem-se efetivamente equiparado a trajetória da vivência citadina de Cesário para a rural com a evolução literária queirosiana de A Cidade e as Serras.
Todavia a diferença é fundamental e há que a fixar
com nitidez.
O ruralismo de Eça de Queirós nada tem de vivencial: é o fruto das tardias estadias do romancista
numa quinta do Douro dos Resende, a cuja família fidalga ele se aliara por matrimônio.
Por isso é força integrá-lo ainda num tipo arcaico:
o saudosista e tradicionalista; daí sua superficialidade e sua infecundidade. O ruralismo de Cesário nem é
um signo de regresso saudosista nem é uma atitude
exterior de esteticismo tradicionalista, o que aliás
também o distingue do ruralismo contemplativo e pi-
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toresco de Antônio Nobre dum terno e encantador angelismo mas, em última análise, nítida expressão da
burguesia decadente de seu tempo, cedo desiludida
da civilização industrial.
Enquanto, pois, o autor de A Cidade e as Serras
se atinha aos deliciosos exercícios estilísticos do descritivo das belezas dos campos e céus pátrios, dos costumes antigos e das virtudes ancestrais, em contraposição aos artifícios corruptores da capital do luxo e
do prazer e aos pretensos fracassos dos inventos técnicos; enquanto Nobre se desfastia com a vida rumosa dos trabalhadores e das camponesas as "frescas e suaves raparigas" ou se extasia plangentemente
ante o espetáculo colorido, e por vezes dramático, dos
costumes populares, com suas vistosas romarias, sua
ingênua mitologia, suas capelinhas brancas e frescas, os naufrágios, as gangrenas dos pedintes, os enterros de anjinhos, em suma, ante a vida e a tragédia da gente rude e simples; Cesário propõe-se virilmente o campo sem saudosismo, sem pieguismo, sem
romance, como um antídoto aos males ou insuficiências do industrialismo citadino, como um programa
grave e salubre de recuperação individual e cívica,
mesmo de regeneração da raça.
Regresso ao campo, sim. Mas, não como refúgio do
dessoramento mental, do pieguismo poético ou da mandrice repousada e farta. O ruralismo de Cesário é uma
fonte nova de vida. Por isso ele traz em si a força,
a tensão de uma mensagem.
Ao aconselhar o campo não quer todavia que se alimentem ilusões. No campo, adverte ele, como que
numa antecipada resposta a Eça de Queirós, "nem
tudo corre como num romance".
Implacavelmente, sem rodeios, descreve a vida afadigosa e rude que a lavoura comporta. Ela não é para
uma "geração exangue de ricos". Nem é um passatempo f útil de intelectuais em férias:
Ah! o campo não é um passatempo
com bucolismos, rouxinóis, luar...
Não se cansa de o repetir, pondo-nos em guarda
contra ilusões falaciosas:
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Desde o princípio ao fim é uma maçada
de mil demônios! Torna-se preciso
ter-se muito vigor, muito juízo
para trazer a vida equilibrada!
Com uma cópia inaudita de pormenores, no bom
estilo da novela naturalista, enumera os contras: tudo o "o que rouba e dizima as culturas", desde o rapazio larápio aos pardais, desde o imposto às "intempéries, o granizo e a queima"; nem líte escapa a concorrência com os espanhóis:
Na venda os vinhateiros de Almeria
competem com os nossos fazendeiros.
Dão frutas aos leilões dos estrangeiros
por uma cotação que nos desvia.
E, todavia, eis um dos pontos altos da sua bela mensagem:
Pois tantos contras, rudes como são
forte e teimoso o camponês destrói-os!
Venham de lá pesados os comboios
e os buquês estivados no porão!
Ante isto, veja-se agora como a mensagem cesariana se aclara e exalça. Será demais avançar que ela
se radica na política da fixação e de fomento rural
em que nem são esquecidos os "modernos inventos
agrícolas", contraposta ao apressado industrialismo
urbano? Pois o historiador e economista Oliveira Martins não a propugnara quando, ao pretender ministrar um novo conteúdo ideológico ao partido progressista em oposição ao seu adversário, o partido regenerador, a propunha em substituição do fomento "fontista" pelas comunicações?
Em todo o caso é relendo Cesário, a esta nova luz
que ainda não vimos apresentada, que melhor se compreendem suas acerbas críticas à cidade e seu viril
desengano em face de quanto nela se estava fazendo
de precipitado, de errado, de ante-social. Assim não é
exagero vincular o seu sadio e progressivo ruralismo
à visão antecipada da necessidade de construção de
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casas próprias para os trabalhadores, de higienização
das habitações humildes, de preservação do futuro da
raça.
Seus versos nesse particular são bem claros e sugestivos, ganhando mesmo um alto sentido social,
quando atenta e compreensivamente interpretados. De
fato, Cesário não quer que a população viva encurralada em habitações sombrias sem ar e sem árvores,
pois, é isso que gera os crimes e as revoltas:
Mas se vivemos, os emparedados,
sem árvores, no vale escuro das muralhas,
julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas
e, os gritos de socorro ouvir estrangulados.
E não deixa de dar a contra-senha:
O' nossos filhos!...
eu quero ver as vossas mães e irmãs estre[mecidas
numas habitações translúcidas e frágeis...
Anote-se que já vaticinava o novo tipo das casas
envidraçadas:
esqueço-me a prever castíssimas esposas
que aninham em mansões de vidro transpa[rentes.
Sim! é só quando, bem o prevê o poeta, à geração
degenerada, emuralhada em "prédios sepulcrais, com
dimensões de montes", suceder a da "raça ruiva do
porvir" que tenha "riqueza química no sangue" e se
não arreceie do "trabalho técnico, violento" dos campos, que outra vez como:
as frotas dos avós e os nômadas ardentes
iremos explorar todos os continentes
e pelas vastidões aquáticas seguir...
Eis o novo poeta, o Cesário do campo, que nem se
esqueceu de defender esta feitura renovada de seus
versos:
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Para alguns são prosaicos, são "banais
estes versos de fibra suculenta;
como se a polpa que nos dessedenta
nem ao menos valesse uns madrigais!
Ao regressar à vivência da sua infância, ao campo,
Cesário não envelheceu, continuou a ser o "sempre
verde Cesário" como tão justa e lücidamente o invocou
Manuel Bandeira. Ceifou-o a morte quando encetava
uma nova e luminosa rota, a de um grande poeta
rural, moderno, desempoeirado, a um remoçado Virgílio das Geórgias... Mas, não o privou de deixar-nos a
sua grande mensagem: a de um ruralismo sadio, viril, ativo, desapegado das arcaicas fórmulas do saudosismo passadista. E' uma mensagem tanto para portugueses como para brasileiros pois, malgrado a sua
comum febre industrialista de hoje, é da terra que
lhes virá a tranqüilidade, o equilíbrio, a vida.
* * »

NOTAS COMPLEMBNTARES

1.°) — A crer-se em Silva Pinto, compilador e primeiro editor dos noemas de Cesário sob o título "O
LIVRO DE CESÁRIO VERDE", o poeta ter-se-ia estreado no Diário da Tarde de 3 de dezembro de 1873
por apresentação daquele seu grande e íntimo amigo.
E' inexato. Os primeiros versos de Cesário conheceram
a luz da publicidade no Diário de Notícias, de 12 de
novembro daquele ano. A apresentação neste jornal,
que por sinal já a forte tinha tiragem de 20 000 exemplares, bem apreciável naquela época, foi feita pelo
seu fundador e diretor Eduardo Coelho, antigo caixeiro na loja de ferragens de Anastácio Verde, pai de
Cesário. Por sinal que o apresentava como um poeta
negociante: "vamos fazer a apresentação dum poeta
negociante... simultaneamente entregue aos cuidados
da carreira mercantil e às vigílias do estudo" escreve
Eduardo Coelho.
2.°) — Um problema que ainda se não encontra definitivamente solucionado é o de saber se o Livro de
Cesário Verde, dado à publicidade por Silva Pinto,
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foi organizado pelo poeta ou, pelo menos, segundo um
critério por ele previamente fixado ou esboçado. As
opiniões são divergentes.
Cabral de Nascimento e Luís Amaro de Oliveira opinam pela afirmativa chegando este último a escrever,
categoricamente: "utilizou... com certeza um original
do poeta". Antônio Salgado Júnior, sempre muito cauteloso e bem informado, e Joel Serrão que estudou
com proficiência o "caso" Cesário Verde, discordam
daqueles pontos de vista, no que vêm ao encontro duma afirmativa de Jorge Verde, irmão e companheiro
de Cesário a quem assistiu nas últimas horas, segundo a qual Silva Pinto teria reunido as poesias, "colhendo-as dos jornais em que se encontravam dispersas".
Eis as conclusões a que chega Joel Serrão: 1) Cesário não legou a Silva Pinto um livro; nem mesmo
um esboço dele. 2) Silva Pinto concebeu-o e realizou-o
com materiais dispersos que o poeta deixou — publicados em jornais e alguns autógrafos em mãos amigas e consoante o seu critério crítico. 3) Não fica provado que algumas das variantes existentes no Livro
sejam ou não sejam de Silva Pinto. Há indícios pró
e contra qualquer das hipóteses.
3.o) — Nem todas as poesias de Cesário Verde, publicadas nos jornais, de que Silva Pinto teria extraído
a maior porção da sua coletânea, foram nela incluídas.
Parece que as excluídas, teriam sido "condensadas pelo
poeta", segundo o compilador. Viu-se que as incluídas apresentam muitas variantes em relação ao texto
primitivo, sendo problema por esclarecer se elas são,
no todo ou em parte, da lavra exclusiva de Silva Pinto.
4.°) — Joel Serrão formula a esperança de que os
problemas não solucionados, acima referidos, venham
a ser esclarecidos perante novos documentos "talvez
ainda não perdidos de todo". Parece infundada a esperança, pois, referindo-se a Linda-a-Pastôra, informa
Alberto Monsaraz que "uma ala inteira da famosa
vivenda, que ele sempre pintou com tão frescas e garridas cores, foi completamente destruída por um incêndio em 1919, e era aí precisamente que deveria encontrar-se o arquivo literário do poeta".
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5.°) — Dá-se geralmente como da autoria de Cesário Verde a curiosa poesia Loira de estilo tão aparentado ao de Esplêndida. Joel Serrão aventa que ela
seria apócrifa, porventura da lavra do Dr. João Meira
que possuía o talento extraordinário da imitação e de
fato imitava com rara perfeição entre outros' Antero,
Cesário, e Antônio Nobre. Loira foi publicada, pela
primeira vez, em 1946 no Mundo Literário, por iniciativa de Jorge Sena que a teria desenterrado dum velho almanaque luso-brasileiro.
6.°) — Em 1877 Teófilo Braga publicou sua obra:
Parnaso Português Moderno, antologia da poesia representativa desse tempo, consoante seu critério. O
nome de Cesário não aparece! Isto significa que ainda
então Teófilo não tinha apreço pelo poeta. Anote-se
todavia que também ainda não haviam aparecido os
melhores poemas de Cesário, e sobretudo nem O Sentimento dum Ocidental que é de 1880, nem a magnífica e significativa poesia Nós, a que fazemos larga
referência no texto.

ANTOLOGIA
DESLUMBRAMENTOS
Milady, é perigoso contemplá-la,
Quando passa aromática e normal,
Com seu tipo tão nobre e tão de sala,
Com seus gestos de neve e de metal.
Sem que nisso a desgoste ou desenfade,
Quantas vezes, seguindo-lhe as passadas,
Eu vejo-a, com real solenidade,
Ir impondo toilettes complicadas!...
Em si tudo me atrai como um tesoiro:
O seu ar pensativo e senhoril,
A sua voz que tem um timbre de oiro
E o seu nevado e lúcido perfil!
Ah! Como me estonteia e me iascinu. ..
E é, na graça distinta do seu porte,
Como a Moda supérflua e feminina,
E tão alta e serena como a Morte!.. .
Eu ontem encontrei-a, quando vinha,
Britânica, e fazendo-me assombrar;
Grande dama fatal, sempre sozinha,
E com firmeza e música no andar!
O seu olhar possui num jogo ardente,
Um arcanjo e um demônio a iluminá-lo;
Como um florete, fere agudamente,
E afaga como o pêlo dum regalo!
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Pois bem. Conserve o gelo por esposo,
E mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos,
O modo diplomático e orgulhoso
Que Ana d'Austria mostrava aos cortesãos.
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Sentei-me à secretária. Ali defronte mora
Uma infeliz, sem peito, dois pulmões doentes;
Sofre de falta d'ar; morreram-lhe os parentes
E engoma para fora.

E enfim prossiga altiva como a Fama,
Sem sorrisos, dramática, cortante;
Que eu procuro fundir na minha chama
Seu ermo coração, como a um brilhante.

Pobre esqueleto branco entre as nevadas roupasl
Tão lívida! O doutor deixou-a. Mortifica.
Lidando sempre! E deve a conta à botica!
Mal ganha para sopas. ..

Mas cuidado, milady, não se afoite,
Que hão de acabar os bárbaros reais,
E os povos humilhados, pela noite,
Para a vingança, aguçam os punhais.

O obstáculo estimula, torna-nos perversos;
Agora sinto-me eu cheio de raivas frias,
Por causa dum jornal me rejeitar, há dias,
Um folhetim de versos.

E um dia, ó flor do Luxo, nas estradas,
Sob o cetim do A/ul e as andorinhas,
Eu hei de ver errar, alucinadas,
E arrastando farrapos — as rainhas!

Que mau humor! Rasguei uma epopéia morta
No fundo da gaveta. O que produz o estudo?
Mais duma redação, das que elogiam tudo,
Me tem fechado a porta.

Fevereiro, 1875
CONTRARIEDADES

A crítica segundo o método de Taine
Ignoram-na. Juntei numa fogueira imensa
Muitíssimos papéis inéditos. A imprensa
Vale um desdém solene.

Eu hoje estou cruel, frenético, exigente;
Nem posso tolerar os livros mais bizarros.
Incrível! }á fumei três maços de cigarros
Consecu ti vãmente.

Com raras excepções, merece-me o epigrama.
Deu meia-noite; e em pá/ pela calçada abaixo,
Um sol-e-dó. Chovisca. O populacho
Diverte-se na lama.

Dói-me a cabeça. Abafo uns desesperos mudos:
Tanta depravarão nos usos, nos costumes!
Amo, insensatamente, os ácidos, os gumes
E os ângulos agudos.

Eu nunca dediquei poemas às fortunas,
Mas sim, por deferência, a amigos ou a artistas.
Independente! Só por isso os jornalistas
Me negam as colunas.
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Receiam que o assinante ingênuo os abandone,
Se forem publicar tais coisas, tais autores.
Arte? Não lhes convém, visto que os seus leitores
Deliram por Zaccone.
Um prosador qualquer desfruta fama honrosa,
Obtém dinheiro, arranja a sua coterie;
E a mim, não há questão que mais me contrarie
Do que escrever em prosa.
A adulação repugna aos sentimentos finos;
Eu raramente falo aos nossos literatos,
E apuro-me em lançar originais e exatos,
Os meus alexandrinos. . .
E a tísica? Fechada, e com ferro aceso!
Ignora que a asfixia a combustão das brasas,
Não foge do estendal que lhe umedece as casas,
E fina-se ao desprezo!
Mantém-se a chá e pão! Antes entrar na cova.
Esvai-se; e todavia, à tarde, francamente,
Oiço-a cantarolar uma canção plangente
Duma opereta nova!
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E estou melhor; passou-me a cólera. E a vizinha?
A pobre engomadeira ir-se-á deitar sem ceia?
Vejo-lhe luz no quarto. Inda trabalha. É f e i a . . .
Que mundo! Coitadinha!
A DÉBIL
Eu, que sou feio, sólido, leal,
A ti, que és bela, frágil, assustada,
Quero estimar-te sempre, recatada,
Numa existência honesta, de cristal.
Sentado à mesa dum café devasso,
Ao avistar-te, há pouco, fraca e loura,
Nesta Babel tão velha e corruptora,
Tive tenções de oferecer-te o braço.
E, quando socorreste um miserável,
Eu, que bebia cálices d'absinto,
Mandei ir a garrafa, porque sinto
Que me tornas prestante, bom, saudável.

Perfeitamente. Vou findar sem azedume.
Quem sabe se depois, eu rico e noutros climas,
Conseguirei reler essas antigas rimas,
Impressas em volume?

"Ela aí veml" disse eu para os demais;
E pus-me a olhar, vexado e suspirando,
O teu corpo que pulsa, alegre e brando,
Na frescura dos linhos matinais.

Nas letras eu conheço um campo de manobras;
Emprega-se a reclame, a intriga, o anúncio, a blague,
E esta poesia pede um editor que pague
Todas as minhas obras..

Via-te pela porta envidraçada;
E invejava, — talvez que o não suspeites!
Esse vestido simples, sem enfeites,
Nessa cintura tenra, imaculada.
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Ia passando, a quatro, o patriarca.
Triste eu saí. Doía-me a cabeça;
Uma turba ruidosa, negra, espessa,
Voltava das exéquias dum monarca.
Adorável! Tu muito natural
Seguias a pensar no teu bordado:
Avultava, num largo arborizado,
Uma estátua de rei num pedestal.
Sorriam nos seus trens os limiares;
E ao claro sol, guardava-te, no entanto,
A tua boa mãe, que te ama tanto,
Que não te morrerá sem te casares!
Soberbo dia! Impunha-me respeito
A limpidez do teu semblante grego;
E uma família, um ninho de sossego,
Desejava beijar sobre o teu peito.
Com elegância e sem ostentação,
Atravessavas branca, esbelta e fina,
Uma chusma de padres de batina,
E d'altos funcionários da nação.
"Mas se a atropela o povo turbulento!
Se fosse, por acaso, ali pisada!"
De repente, paraste embaraçada
Ao pé dum numeroso ajuntamento.
E eu, que urdia estes fáceis esbocetos,
fulguei ver, com a vista de poeta,
Uma pombinha tímida e quieta
Num bando ameaçador de corvos pretos.
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E foi, então, que eu, homem varonil,
Quis dedicar-te a minha pobre vida,
A ti, que és tênue, dócil, recolhida,
Eu, que sou hábil, prático, viril.
Novembro, 1876
NUM BAIRRO MODERNO
A Manuel Ribeiro
Dez horas da manhã; os transparentes
Matizam uma casa apalaçada;
Pelos jardins estancam-se os nascentes,
E fere a vista, com branctiras quentes,
A larga rua macadami/ada.
Rez-de-chausèe repousam sossegados,
Abriram-se, nalguns, as persianas,
E dum ou doutro, em quartos estucados,
Ou entre a rama dos papéis pintados,
Reluzem, num almoço, as porcelanas.
Como é saudável ter o seu conchego,
E a sua vida fácil! Eu descia,
Sem muita pressa, para o meu emprego,
Aonde agora quase sempre chego
Com as tonturas duma apoplexia.
E rota, pequenina, a/afamada
Notei de costas uma rapariga,
Que no xadrez marmóreo duma escada,
Como um retalho de horta aglomerada,
Pousara, ajoelhando, a sua giga.
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E eu, apesar do sol, examinei-a:
Pôs-se de pé; ressoam-lhe os tamancos;
E abre-se-lhe o algodão azul da meia,
Se ela se curva, esguedelhada, feia,
E pendurando os seus bracinhos brancos.
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Há colos, ombros, bocas, um semblante
Nas posições de certos frutos. E entre
As hortaliças, túmido, fragrante,
Como dalguém que tudo aquilo jante,
Surge um melão, que me lembrou um ventre.

Do patamar responde-lhe um criado:
"Se te convém, despacha; não converses.
Eu não dou mais." E muito descansado,
Atira um cobre ignóbil, oxidado,
Que vem bater nas faces duns alperces.

E, como um feto, enfim, que se dilate,
Vi nos legumes carnes tentadoras,
Sangue na ginja vivida, escalarte,
Bons corações pulsando no tomate
E dedos hirtos, rubros, nas cenouras.

Subitamente, — que visão de artista! —
Se eu transformasse os simples vegetais,
A luz do sol, o intenso colorista,
Num ser humano que se mova e exista
Cheio de belas proporções carnais?!

O sol dourava o céu. E a regateira,
Como vendera a sua fresca alface
E dera o ramo de hortelã que cheira,
Voltando-se, gritou-me prazenteira;
"Não passa mais n i n g u é m l . . . Se me ajudasse?!..."

Bóiam aromas, fumos de cozinha;
Com o cabaz às costas, e vergando,
Sobem padeiros, claros de farinha;
E às portas, uma ou outra campainha
Toca, frenética, de vez em quando.

Eu acerquei-me dela, sem desprezo;
E, pelas duas asas a quebrar,
Nós levantamos todo aquele peso
Que ao chão de pedra resistia preso,
Com um enorme esforço muscular,

E eu recompunha, por anatomia,
Um novo corpo orgânico, aos bocados.
Achava os tons e as formas. Descobria
Uma cabeça numa melancia,
E nuns repolhos seios injetados.

"Muito obrigada! Deus lhe d6 saúde!"
E recebi, naquela despedida,
As forças, a alegria, a plenitude,
Que brotam dum excesso de virtude
Ou duma digestão desconhecida.

As azeitonas, que nos dão azeite,
Negras e unidas, entre verdes folhos,
São trancas dum cabelo que se ajeite;
E os nabos — ossos nus, da cor do leite,
E os cachos d'uvas — os rosários d'olhos.

E em quanto sigo para o lado oposto,
E ao longe rodam umas carruagens,
A pobre afasta-se, ao calor de agosto,
Descolorida nas maçãs do rosto,
E sem quadris na saia de ramagens.
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Um pequerrucho rega a trepadeira
Duma janela azul; e, com o ralo
Do regador, parece que joeira
Ou que borrifa estrelas; e a poeira
Que eleva nuvens alvas a incensá-lo.
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Como as elevações secaram do relento,
E o descoberto sol abafa e criai
A frialdade exige o movimento;
E as poças d'água, como ern chão vidrento,
Refletem a molhada casaria.

Chegam do gigo emanações sadias,
Oiço um canário — que infantil chilrada! —
Lidam ménages entre as gelosias,
E o sol estente, pelas frontarias,
Seus raios de laranja destilada.

Em pé e perna, dando aos rins que a marcha agita,
Disseminadas, gritam as peixeiras;
Luzem, aquecem na manhã bonita,
Uns barracões de gente pobrezita
E uns quintalórios velhos com parreiras.

E pitoresca e audaz, na sua chita,
O peito erguido, os pulsos nas ilhargas,
Duma desgraça alegre que me incita,
Ela apregoa, magra, enfezadita,
As suas couves repolhudas, largas.

Não se ouvem aves; nem o choro duma nora!
Tomam por outra parte os viandantes;
E o ferro e a pedra — que união sonora! —
Retinem alto pelo espaço fora,
Com choques rijos, ásperos, cantantes.

E como as grossas pernas dum gigante,
Sem tronco, mas atléticas, inteiras,
Carregam sobre a pobre caminhante,
Sobre a verdura rústica, abundante,
Duas frugais abóboras carneiras.

Bom tempo.E os rapagões, morosos, duros, baços,
Cuja coluna nunca se endireita,
Partem penedos. Voam-lhe estilhaços.
Pesam enormemente os grossos maços,
Com que outros batem a calçada feita.

Lisboa, Verão de 1877
CRISTALIZAÇÕES
A Bettencourt Rodrigues
Faz frio. Mas, depois duns dias de aguaceiros,
Vibra uma imensa claridade crua.
De cócoras, em linha, os calceteiros,
Com lentidão, terrosos e grosseiros,
Calçam de lado a lado a longa rua.

A sua barba agreste! A lã dos seus barretes!
Que espessos forros! Numa das regueiras
Acamam-se as japonas, os coletes;
E eles descalçam com os picaretes,
Que ferem lume sobre pederneiras.
E nesse rude mês, que não consente as flores,
Fundeiam, como esquadra em fria pá/,
As árvores despidas. Sóbrias cores!
Mastros, enxárcias, vergas. Valadores
Atiram terra com as largas pás.
: .-'•;

46 — CESÁR1O VERDE
Eu julgo-me no Norte, ao frio — o grande agente! Carros de mão, que chiam carregados,
Conduzem saibro, vagorosamente;
Vê-se a cidade, mercantil, contente:
Madeiras, águas, multidões, telhados!
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Povo! No pano cru rasgado das camisas
Uma bandeira penso que transluz!
Com ela sofres, bebes, agonizas:
Listrões de vinhos lançam-lhe divisas,
E os suspensórios traçam-lhe uma cruz!

Negrejam os quintais, enxuga a alvenaria;
Em arco, sem as nuvens flutuantes,
O céu renova a tinta corredia;
E os charcos brilham tanto, que eu diria
Ter ante mim lagoas de brilhantes!

D "escuro, bruscamente, ao cimo da barroca,
Surge um perfil direito que se aguça;
E ar matinal de quem saiu da toca,
Uma figura fina, desemboca,
Toda abafada num casaco à russa.

E engelhem, muito embora, os traços, os tolhidos,
Eu tudo encontro alegremente exato.
Lavo, refresco, limpo os meus sentidos.
E tangem-me, excitados, sacudidos,
O tacto, a vista, o ouvido, o gosto, o olfato!

Donde ela vem! a atriz que tanto cumprimento
E a quem, à noite na platéia, atraio
Os olhos lisos como polimento!
Com seu rostinho estreito, friorento,
Caminha agora para o seu ensaio.

Pcde-me o corpo inteiro esforços na friagem
De tão lavada e igual temperatura!
Os ares, o caminho, a luz reagem;
Cheira-me a fogo, a sílex, a ferragem;
Sabe-me a campo, a lenha, a agricultura.

E aos outros eu admiro os dorsos, os costados
Como lajões. Os bons trabalhadores!
Os filhos das lezírias, dos montados:
Os das planícies, altos, aprumados:
Os das montanhas, baixos, trepadores!

Mal encarado e negro, um pára enquanto eu passo;
Dois assobiam, altas as marretas
Possantes, grossas, temperadas d'aço;
E um gordo, o mestre, com ar ralaço
E manso, tira o nível das valetas.

Mas fina de feições, o queixo hostil, distinto,
Furtiva a tintar em suas peles,
Espanta-me a atrizita que hoje pinto,
Neste dezembro enérgico, sucinto,
E nestes sítios suburbanos, reles!

Homens de carga! Assim as bestas vão curvadas!
Que vida tão custosa! Que diabo!
E os cavadores descansam as enxadas,
E cospem nas calosas mãos gretadas,
Para que não lhes escarregue o cabo.

Como animais comuns, que uma picada esquente,
Eles, bovinos, másculos, ossudos,
Encaram-na sangüínea, brutamente:
E ela vacila, hesita, impaciente
Sobre as bolinhas de tacões agudos.
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Porém, desempenhando o seu papel na peça,
Sem que inda o público a passagem abra,
O demonico arrisca-se, atravessa
Covas, entulhos, lamaçais, depressa,
Com seus pèzinhos rápidos, de cabra!

MANHÃS BRUMOSAS
Aquela, cujo amor me causa tanta pena,
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda,
E com a forte voz cantada com que ordena,
Lembra-rne, de manhã, quando nas praias anda,
Por entre o campo e o mar, bucólica, morena,
Uma pastôra anda/ chi religiosa Irlanda.
Que línguas tala? Ao ouvir-lhe as inflexões inglesas.
— Na névoa azul, a caça, as pescas, os rebanhos! —
Sigo-lhe os altos pés por estas asperezas;
E o meu desejo nada em época de banhos.
E, ave de arribação, ele enche de surpresas
Seus olhos de perdiz, redondos e castanhos.
As irlandesas têm soberbos desmazelos!
Ela descobre assim, com lentidões ufanas,
Alta, escorrida, abstracta, os grossos tornozelos;
E como aquelas são marítimas, serranas,
Sugere-me o naufrágio, as músicas, os gelos
E as redes, a manteiga, os queijos, as choupanas.
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Parece-me um "rural boy"! Sem brincos nas orelhas,
Traz um vestido claro a comprimir-lhe os flancos,
Botões a tiracolo e aplicações vermelhas;
!•'. à roda, num país de prados e barrancos,
Sc as minhas mágoas vão, mansíssimas ovelhas,
Correm os seus desdéns, como vitelos brancos.
E aquela, cujo amor me causa tanta pena,
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda,
F com a forte voz cantada com que ordena,
Lembra-me, de manhã, quando nas praias anda,
Por entre o campo e o mar, bucólica, morena,
Uma pastôra audaz da religiosa Irlanda.
Foz do Tejo, 1877
O SENTIMENTO DUM OCIDENTAL
A Guerra Junqueira

I
AVE-MARIAS

Nas nossas ruas, ao anoitecer,
Há tal soturnidade, há tal melancolia,
Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer.
O céu parece baixo e de neblina,
O gás extravasado enjoa-nos, perturba;
E os edifícios, com as chaminés, e a turba,
Toldam-se duma cor monótona e londrina.
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Batera os carros d'aluguer, ao fundo,
Levando à via férrea os que se vão. Felizes!
Ocorrem-me em revista exposições, países:
Madri, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!
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Vêm sacudindo as ancas opulentas!
Seus troncos varonis recordam-me pilastras;
E algumas, à cabeça, embalam nas canastras
Os filhos que depois naufragam nas tormentas.

Semelham-se a gaiolas, com viveiros,
As edificações somente emadeiradas:
Como morcegos, ao cair das badaladas,
Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros.

Descalças! Nas descargas de carvão,
Desde manhã à noite, a bordo das fragatas;
E apinham-se num bairro aonde miam gatas,
E o peixe podre gera os focos de infecçãol

Voltam os calafates, aos magotes,
De jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos;
Embrenho-me, a cismar, por boqueirões, por becos,
Ou erro pelos cais a que se atracam botes.

II
NOITE FECHADA

E evoco, então, as crônicas navais:
Mouros, baixeis, heróis, tudo ressuscitado!
Luta Camões no Sul, salvando um livro a nado!
Singram soberbas naus que eu não verei jamais!

Toca-se as grades,
Que mortifica e deixa
O aljube, em que hoje
Bem raramente encerra

E o fim da tarde inspira-me; e incomoda!
De um couraçado inglês vogam os escaleres;
E em terra num tinir de louças e talheres
Flamejam, ao jantar, alguns hotéis da moda.

E eu desconfio, até, de um aneurisma
Tão mórbido me sinto, ao acender das luzes;
À vista das prisões, da velha Sé, das cruzes,
Chora-me o coração que se enche e que se abisma.

Num trem de praça arengam dois dentistas;
Um trôpego arlequim braceja numas andas;
Os querubins do lar flutuam nas varandas;
Às portas, em cabelo, enfadam-se os lojistas!

A espaços, iluminam-se os andares,
E as tascas, os cafés, as tendas, os estancos
Alastram em lençol os seus reflexos brancos;
E a lua lembra o circo e os jogos malabares.

Vazam-se os arsenais e as oficinas;
Reluz, viscoso, o rio; apressam-se as obreiras;
E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras,
Correndo com firmeza, assomam as varinas.

Duas igrejas, num saudoso largo,
Lançam a nódoa negra e fúnebre do clero:
Nelas esfumo um ermo inquisidor severo,
Assim que pela História eu me aventuro e ajargo.

nas cadeias. Som
umas loucuras mansas!
estão velhinhas e crianças,
uma mulher de "dom"!

52 — CESÁRIO VERDE
Na parte que abateu no terremoto,
Muram-me as construções retas, iguais, crescidas;
Afrontam-me, no resto, as íngremes subidas,
E os sinos dum tanger monástico e devoto.
Mas, num recinto público e vulgar,
Com bancos de namoro e exíguas pimenteiras,
Brônzeo, monumental, de proporções guerreiras,
Urn épico doutrora ascende, num pilar!
E eu sonho o Cólera, imagino a Febre,
Nesta acumulação de corpos enfezados;
Sombrios e espectrais recolhem os soldados;
Jnflama-se um palácio em face de um casebre.
Partem patrulhas de cavalaria
Dos arcos dos quartéis que foram já conventos;
Idade-Média! A pé, outras, a passos lentos,
Derramam-se por toda a capital, que esfria.
Triste cidade! Eu tenho que me avives
Uma paixão defunta! Aos lampiões distantes,
Enlutam-me, alvejando, as tuas elegantes,
Curvadas a sorrir às montras dos ourives.
E mais: as costureiras, as floristas
Descem dos magasins, causam-me sobressaltos;
Custa-lhes a elevar os seus pescoços altos
E muitas delas são comparsas ou coristas.
E eu, de luneta de uma lente só,
Eu acho sempre assunto a quadros revoltados;
Entro na brasserie; às mesas de emigrados,
Joga-se, alegremente e ao gás, o dominó.
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III
AO GÁS

E saio. A noite pesa, esmaga. X os
Passeios de lajedo arrastam-se as impuras.
Ó moles hospitais! Sai das embocaduras
Um sopro que arrepia os ombros quase nus.
Cercam-me as lojas, tépidas. Eu penso
Ver círios laterais, ver filas de capelas,
Com santos e fiéis, andores, ramos, velas,
Em uma catedral de um comprimento imenso.
As burguesinhas do Catolicismo
Resvalam pelo chão minado pelos canos;
E lembram-me, ao chorar doente dos pianos,
As freiras que os jejuns matavam de histerismo.
Num cuteleiro, de avental, ao torno,
Um forjador maneja um malho, rubramente;
E de uma padaria exala-se, ainda quente,
Um cheiro salutar e honesto a pão no forno.
E eu que medito um livro que exacerbe.
Quisera que o real e a análise mo dessem;
Casas de confecções e modas resplandecem;
Pelas vitrines olha um ratoneiro imberbe.
Longas descidas! Não poder pintar
Com versos magistrais, salubres e sinceros,
A esguia difusão dos vossos reverberos,
E a vossa palidez romântica e lunar!
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Que grande cobra, a lúbrica pessoa,
Que espartilhada escolhe uns chalés com debuxo!
Sua excelência atrai, magnética, entre luxo,
Que ao longo dos balcões de mogno se amontoa.
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Por baixo, que portões! Que arruamentos!
Um parafuso cai nas lajes, às escuras:
Colocam-se taipais, rangem as fechaduras,
E os olhos dum caleche espantam-me, sangrentos.

E aquela velha, de bandos! Por vezes,
A sua traine imita um leque antigo, aberto,
Nas barras verticais, a duas tintas. Perto,
Escarvam, à vitória, os seus meclemburgueses.

E eu sigo, como as linhas de uma pauta,
A dupla correnteza augusta das fachadas;
Pois sobem, no silêncio, infaustas e trinadas,
As notas pastoris de uma longínqua flauta.

Desdobram-se tecidos estrangeiros;
Plantas ornamentais secam nos mostradores;
Flocos de pós de arroz pairam sufocadores,
E em nuvens de cetins requebram-se os caixeiros.

Se eu não morresse, nunca! E eternamente
Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas!
Esqueço-me a prever castíssimas esposas,
Que aninhem em mansões de vidro transparente!

Mas tudo cansa! Apagam-se nas frentes
Os candelabros, como estrelas, pouco a pouco;
Da solidão regouga um cauteleiro rouco;
Tornam-se mausoléus as armações fulgentes.

Ó nossos filhos ! Que de sonhos ágeis,
Pousando, vos trarão a nitidez às vidas!
Eu quero as vossas mães e irmãs estremecidas,
Numas habitações translúcidas e frágeis.

"Dó da miséria!... Compaixão de m i m ! . . . "
E, nas esquinas, calvo, eterno, sem repouso.
Pede-nos sempre esmola um homenzinho idoso,
Meu velho professor nas aulas de latim!

Ah! Como a raça ruiva do porvir,
E as frotas dos avós, e os nômadas ardentes,
Nós vamos explorar todos os continentes
E pelas vastidões aquáticas seguir!

IV
HORAS

MORTAS

O teto fundo de oxigênio, d'ar,
Estende-se ao comprido, ao meio das trapeiras;
Vem lágrimas de luz dos astros com olheiras.
Enleva-me a quimera azul de transmigrar.

Mas se vivemos, os emparedados,
Sem árvores, no vale escuro das muralhas!.. .
Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas
E os gritos de socorro ouvir estrangulados.
E nestes nebulosos corredores
-\'auseiam-me, surgindo, os ventres das tabernas;
Na volta, com saudade, e aos bordos sobre as pernas,
Cantam, de braço dado, uns tristes bebedores.
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Eu não receio, todavia, os roubos;
Afastam-se, a distância, os dúbios caminhantes;
E sujos, sem ladrar, ósseos, febris, errantes,
Amareladamente, os cães parecem lobos.
E os guardas, que revistam as escadas,
Caminham de lanterna e servem de chaveiros;
Por cima, as imorais, nos seus roupões ligeiros,
Tossem, fumando, sobre a pedra das sacadas.
E, enorme, nesta massa irregular
De prédios sepulcrais, com dimensões de montes,
A Dor humana busca os amplos horizontes,
E tem marés, de fel, como um sinistro mar!
Junho, ISSO

ANTOLOGIA
Mas, todo púrpuro, a sair da renda
Dos teus dois seios como duas rolas,
Era o supremo encanto da merenda
O ramalhete rubro das papoulas!

NÓS
A A. da S. V.

Foi quando em dois verões, seguidamente, a Febre
E o Cólera também andaram na cidade,
Que esta população, com um terror de lebre,
Fugiu da capital como da tempestade.

DE TARDE
Naquele "pic-nic" de burguesas,
Houve uma coisa simplesmente bela,
E que, sem ter história nem grandezas,
Em todo o caso dava uma aguarela.
Foi quando tu, descendo do burrico,
Fôste colher, sem imposturas tolas,
A um gramoal azul de grão-de-bico
Um ramalhete rubro de papoulas.
Pouco depois, em cima duns penhascos,
Nós acampamos, incla o sol se via;
E houve talhadas de melão, damascos,
E pão-de-ló molhado em rnalvasia.

Ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas,
(Até então nós só tivéramos sarampo)
Tanto nos viu crescer entre os montões de malvas
Que ele ganhou por isso um grande amor ao campo!
Se acaso o conta, ainda a fronte se lhe enruga:
O que se ouvia sempre era o dobrar dos sinos;
Mesmo no nosso prédio, os outros inquilinos
Morreram todos. Nós salvamos-nos na fuga.
Na parte mercantil, foco da epidemia,
Um pânico! Nem um navio entrava a barra,
A alfândega parou, nenhuma loja abria,
E os turbulentos cais cessaram a algazarra.
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Pela manhã, em vez dos trens dos batizados,
Rodavam sem cessar as seges dos enterros.
Que triste a sucessão dos armazéns fechados!
Como um domingo inglês na "city", que desterros!
Sem canalização, em muitos burgos ermos,
Secavam dejeções cobertas de mosqueiros.
E os médicos, ao pé dos padres e coveiros,
Os últimos fiéis, tremiam dos enfermos!
Uma iluminação a azeite de purgueira,
De noite, amarelava os prédios macilentos.
Barricas d'alcatrão ardiam; de maneira
Que tinham tons d'inferno outros armamentos.
Porém, lá fora, à solta, exageradamente,
Enquanto acontecia essa calamidade,
Toda a vegetação, pletórica, potente,
Ganhava imenso com a enorme mortandade!
Num ímpeto de seiva os arvoredos fartos,
Numa opulenta fúria as novidades todas,
Como uma universal celebração de bodas,
Amaram-se! E depois houve soberbos partos.
Por isso, o chefe antigo e bom da nossa casa,
Triste d'ouvir falar em órfãos e em viúvas,
E em permanência olhando o horizonte em brasa,
Não quis voltar senão depois das grandes chuvas.
Ele, dum lado, via os filhos achacados,
Um lívido flagelo e uma moléstia horrenda!
E via, do outro lado, eiras, lezírias, prados,
E um salutar refúgio e um lucro na vivenda!
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E o campo, desde então, segundo o que me lembro,
É todo o meu amor de todos estes anos!
Nós vamos para lá; somos provincianos,
Desde o calor de maio aos frios de novembro!

II
Fecho os olhos cansados, e descrevo
Das telas da memória retocadas,
Biscates, hortas, batatais, latadas,
No país montanhoso, com relevo!
Ah! Que aspectos benignos e rurais
Nesta localidade tudo tinha,
Ao ires, com o banco de palhinha,
Para a sombra que faz nos parreirais!
Ah!
Que
Tu,
Nos

Quando a calma, à sesta, nem consente
uma folha se mova ou se desmanche,
refeita e feliz com o teu "lunch",
ajudavas voluntariamente!...

Era admirável neste grau do Sul! Entre a rama avistar teu rosto alvo.
Ver-te escolhendo a uva diagalvo,
Que eu embarcava para Liverpool.
A exportação de frutas era um jogo:
Dependiam da sorte do mercado
O boal, que é de pérolas formado,
E o ferrai, que é ardente e cor de fogo!
Em agosto, ao calor canicular,
Os pássaros e enxames tudo infestam;
Tu cortavas os bagos que não prestam
Com a tua tesoura de bordar.
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Douradas, pequeninas, as abelhas,
E negros, volumosos, os besoiros,
Circundavam, coin ímpetos de loiros,
As tuas randidíssimas orelhas.

Uns modos de carnívora feroz
Podias ter em vez de inofensivos;
Tinhas caninos, tinhas incisivos,
E podias ser rude como nós!

Se uma vespa lançava o seu ferrão
Na lua cútis — pétala de leite! —
Nós colocávamos dez réis e azeite
Sobre a galante, a rósea inflamação!

Pois neste sítio, que era de sequeiro,
Todo o gênero ardente resistia,
E, à larguíssima luz do meio-dia,
Tomava um tom opálico e trigueiro!

E se um de nós, já lar to, arrenegado,
Com o chapéu caçava a bicharia,
Cada zângão voando, à luz do dia,
Lembrava o teu dedal arremessado.
Que d'encantos! Na força do calor
Desabrochavas no padrão da bata,
E, surgindo da gola e da gravata,
Teu pescoço era o caule duma flor!
Mas que cegueira a minha! Do teu porte
A fina curva, a indefinida linha,
Com bondades cTherbívora mansinha,
Eram prenúncios de fraqueza e morte!
À procura da libra e do "shilling",
Eu andava abstrato e sem que visse
Que o teu alvor romântico de "miss"
Te obrigava a morrer antes de mim!
li antes tu, ser lindíssimo, nas faces
Tivesses "pano" como as camponesas;
E sem brancuras, sem delicadezas,
Vigorosa e plebéia, inda durasses!
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Sim! Europa do Norte, o que supões
Dos vergéis que abastecem teus banquetes,
Quando às docas, com frutas, os paquetes
Chegam antes das tuas estações?!
Oh! As ricas "primeurs" da nossa terra
E as tuas frutas ácidas, tardias,
No azedo amoniacal das queijarias
Dos fleumáticos "farmers" d'lnglaterra!
Ó cidades fabris, industriais,
De nevoeiro, poeiradas de hulha,
Que pensais do país que vos atulha
Com a fruta que sai de seus quintais?
Todos os anos, que frescor se exala!
Abundâncias felizes que eu recordo!
Carradas brutas que iam para bordo!
Vapores por aqui fazendo escala!
Uma alta parreira moscatel
Por doce não servia para embarque:
Palácios que rodeiam Hyde-Park,
Nío conheceis £sse divino mel!
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Pois a Coroa, o Banco, o Almirantado
Não as têm nas florestas em que há corças,
Nem em vós que dobrais as vossas forças,
Pradarias dum verde ilimitado!
Anglos-Saxônios, tendes que invejar!
Ricos suicidas, comparai convosco!
Aqui tudo espontâneo, alegre, tosco,
Facílimo, evidente, salutar!
Oponde às regiões q.ue dão os vinhos
Vossos montes d'escórias inda quentes!
E as febris oficinas estridentes
Às nossas tecelagens e moinhos!
E ó condados mineiros! Extensões
Carboníferas! Fundas galerias!
Fábricas a vapor! Cutelarias!
E mecânicas, tristes fiações!
Bem sei que preparais corretamente
O aço e a seda, as lâminas e o estofo;
Tudo o que há de rnais dútil, de mais fofo,
Tudo o que há de mais rijo e resistente!
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Uma aldeia daqui é mais feliz,
Londres sombria, em que cindia a corte!.. .
Mesmo que tu, que vives a compor-te,
Grande seio arquejante de Paris!. . .
Ah! Que de glória, que de colorido,
Quando, por meu mandado e meu conselho,
Cá se ernpapelam "as maçãs d'espelho"
Que Herbert Spencer talvez tenha comido!
Para alguns são prosaicos, são banais
Estes versos de fibra suculenta;
Como se a polpa que nos dessedenta
Nem ao menos valesse uns madrigais!
Pois o que a boca trava com surpresas
Senão as frutas tônicas e puras!
Ah! Num jantar de carnes e gorduras
A graça vegetal das sobremesas!...
fack, marujo inglês, tu tens razão
Quando, ancorando em portos como os nossos.
As laranjas com cascas e caroços
Comes com bestial sofreguidão!. . .

Mas isso tudo é falso, é maquinai,
Sem vida, como um círculo ou um quadrado,
Com essa perfeição do fabricado,
Sem o ritmo do vivo e do real!

A impressão doutros tempos, sempre viva,
Dá estremeções no meu passado morto,
K inda viajo, muita vez, absorto,
Pelas várzeas da minha retentiva.

E cá o santo sol, sobre isto tudo,
Faz conceber as verdes ribanceiras;
Lança as rosáceas belas e fruteiras
Nas searas de trigo palhagudo!

Então recordo a paz familiar,
Todo um painel pacífico d'enganos!
E a distância fatal duns poucos d'anos
£ uma lente convexa, d'aumentar.
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E as enxós de martelo que dum lado
Cortavam mais do que as enxadas cavam,
Por outro lado, rápidas, pregavam,
Duma pancada, o prego fasquiado!

Hoje eu sei quanto custam a criar
Ac cepas, desde que eu as podo e empo.
Ah! Ó campo não é um passatempo
Com bucolismos, rouxinóis, luar.

O meu ânimo verga na abstração,
Com a espinha dorsal dobrada ao meio;
Mas se de materiais descubro um veio
Ganho a musculatura dum Sansãol

A nós tudo nos rouba e nos dizima:
O rapazio, o imposto, as pardaladas,
As osgas peçonhentas, achatadas,
E as abelhas que engordam na vindima.

E assim — e mais no povo a vida é corna —
Amo os ofícios como o de ferreiro,
Com seu fole arquejante, seu braseiro,
Seu malho retumbante na bigorna!

E o pulgão, a lagarta, os caracóis,
E há inda, além do mais com que se a teima,
As intempéries, o granizo, a queima,
E a concorrência com os espanhóis.

E sinto, se me ponho a recordar
Tanto utensílio, tantas perspectivas,
As tradições antigas, primitivas,
E a formidável alma popularl

Na venda, os vinhateiros d'Almeria
Competem contra os nossos fazendeiros.
Dão frutas aos leilões dos estrangeiros,
Por uma cotação que nos desvia!

Oh! Que brava alegria eu tenho quando
Sou tal qual como os mais! E, sem talento,
Faço um trabalho técnico, violento,
Cantando, praguejando, batalhandol

Pois tantos contras, rudes como são,
Forte e teimoso, o camponês destrói-ost
Venham de lá pesados os comboios
E os "buquês" estivados no porão!

Mas hoje a rústica lavoura, quer
Seja o patrão, quer seja o jornaleiro,
Que inferno! Em vão o lavrador rasteiro
E a filharada lidam, e a mulherl...

Era essa tísica em terceiro grau,
Que nos enchia a todos de cuidado,
Te curvava e te dava um ar alado
Como quem vai voar dum mundo mau.

Desde o princípio ao fim é uma maçada
De mil demônios! Torna-se preciso
Ter-se muito vigor, muito juízo
Para trazer a vida equilibrada!

Era a desolação que inda nos mina
(Porque o fastio é bem pior que a fome)
Que a meu pai deu a curva que o consome
E a minha mãe cabelos de platina.
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Era a clorose, esse tremendo mal,
Que desertou e que tornou funesta
A nossa branca habitação em festa,
Reverberando a luz meridional.

Nós ignoramos, sem religião,
Ao rasgarmos caminho, a fé perdida,
Se te vemos ao fim desta avenida,
Ou essa horrível aniquilação!...

Não desejemos, — nós, os sem defeitos, —
Que os tísicos pereçam! Má teoria,
Se pelos meus o apuro principia,
Se a Morte nos procura em nossos leitos!

E ó minha mártir, minha virgem, minha
Infeliz e celeste criatura,
Tu lembras-nos de longe a paz futura,
No teu jazigo, como uma santinha!

A mim mesmo, que tenho a pretensão
De ter saúde; a mim que adoro a pompa
Das forças, pode ser que se me rompa
Uma artéria, e me mine uma lesão.
Nós outros, teus irmãos, teus companheiros,
Vamos abrindo um matagal de dores!
E somos rijos como os serradores!
E positivos como os engenheiros!
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E enquanto a mim, és tu que substituis
Todo o mistério, toda a santidade,
Quando em busca do reino da verdade
Eu ergo o meu olhar aos céus azuis!

III
Tínhamos nós voltado à capital maldita,
Eu vinha de polir isto tranqüilamente,
Quando nos sucedeu uma cruel desdita,
Pois um de nós caiu, de súbito, doente.

Mas seja como for, tudo se sente
Da tua ausência! Ah! como o ar nos falta,
Ó flor cortada, susceptível, alta,
Que assim secaste prematuramente!

Uma tuberculose abrira-lhe cavernas!
Dá-me rebate ainda o seu tossir profundo!
E eu sempre lembrarei, triste, as palavras ternas,
Com que se despediu de todos e do mundo!

Eu que de vezes tenho o desprazer
De refletir no túmulo! E medito
No eterno Incognoscível infinito,
Que as idéias não podem abranger!

Pobre rapaz robusto e cheio de futuro!
Não sei dum infortúnio imenso como o seu!
Viu o seu fim chegar como um medonho muro,
E, sem querer, aflito e atônito, morreu!

Como em paul em que nem cresça a junca
Sei d'almas estagnadas! Nós, absortos,
Temos ainda o culto pelos Mortos,
Esses ausentes que não voltam nunca!

De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo
Com tanta crueldade e tantas injustiças,
Se inda trabalho é como os presos no degredo,
Com planos de vingança e idéias insubmissas.

70 — CESÁRIO VERDE

E agora, de tal modo a minha vida é dura,
Tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos,
Que sinto só desdém pela literatura,
E até desprezo e esqueço os meus amados versos!
PROH PUDOR
Todas as noites ela me cingia
Nos braços, com brandura gasalhosa;
Sentindo-a desleixada e langorosa.
Todas as noites eu adormecia,
Todas as noites uma fantasia
Lhe emanava da fronte imaginosa;
Todas as noites tinha uma mania
Aquela concepção vertiginosa.
Agora, há quase um mês, modernamente,
Ela tinha um furor dos mais soturnos,
Furor original, impertinente...
Todas as noites ela, ó sordidez!
Descalçava-me as botas, os coturnos
E fazia-me cócegas nos pés...
Lisboa, 1874
LÜBRICA
Mandaste-me dizer,
No teu bilhete ardente,
Que hás-de por mim morrer,
Morrer muito contente.
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Lançaste no papel
As mais lascivas frases;
A carta era um painel
De cenas de rapazes!
ó cálida mulher,
Teus dedos delicados
Traçaram do prazer
Os quadros depravados!
Contudo, um teu olhar
É muito mais fogoso,
Que a febre epistolar
Do teu bilhete ansioso:
Do teu rostinho oval
Os olhos tão nefandos
Traduzem menos mal
Os vícios execrandos.
Teus olhos sensuais
Libidinosa Marta,
Teus olhos dizem mais
Que a tua própria carta.
As grandes comoções
Tu, neles, sempre espelhas;
São lúbricas paixões
As vividas centelhas...
Teus olhos imorais,
Mulher, que me dissecas,
Teus olhos dizem mais,
Que muitas bibliotecas!
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ESPLÊNDIDA
Ei-la! Como vai bela! Os esplendores
Do lúbrico Versalhes do Rei-Sol
Aumenta-os com retoques sedutores,
É como o refulgir dum arrebol
Em sedas multicores.
Deita-se com langor no azul celeste
Do seu landau forrado de cetim;
E os negros corcéis que a espuma veste,,
Sobem a trote a rua do Alecrim,
Velozes como a peste.
É fidalga e soberba. As incensadas
Dubarry, Montespan e Maintenon
Se a vissem ficariam ofuscadas.
Tem a altivez magnética e bom tom
Das cortes depravadas.
É clara como os pós à marechala,
E as mãos, que o Jock Club embalsamoUy
Entre peles de tigres as regala;
De tigres que por ela apunhalou,
Um amante, em Bengala.
É ducalmente esplêndida! A carruagem
Vai agora subindo devagar;
Ela, no brilhantismo da equipagem,
Ela, de olhos cerrados, a cismar
Atrai como a vorageml

Os lacaios vão firmes na almofada;
E a doce brisa dá-lhes de través
Nas capas de borracha esbranquiçada,
Nos chapéus com roseta, e nas libres
De forma aprimorada.
E eu vou acompanhando-a, corcovado,
No trottoir, como um doido, em convulsões,
Febril, de colarinho amarrotado,
Desejando o lugar dos seus truões,
Sinistro e mal trajado.
E daria, contente e voluntário,
A minha independência e o meu porvir,
Para ser, eu poeta solitário,
Para ser, ó princesa sem sorrir,
Teu pobre trintanário.
E aos almoços magníficos do Mata
Preferiria ir, fardado, aí
Ostentando galões de velha prata,
E de costas voltadas para ti
Formosa aristocrata.
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JULGAMENTO CRÍTICO

De EUGÊNIO DE CASTRO:
"Esse homem de aspecto lasso e olhos escancarados
para o mundo, face imberbe, afilada pela tísica, só
vinda a noite conseguia refugiar-se nos amores quiméricos e nos sonhos.
De dia mantinha a contabilidade de seu pai, proprietário duma loja de ferragens, e pesava a mercadoria numa balança monumental quando o empregado estava ausente. Pela manhã, antes de baixar à loja.
vestia-se com elegância e punha flor ao peito, como
se houvesse sido convidado para almoçar por gente
de alta roda!
E assim foi vivendo, para além dos gestos da existência quotidiana, sorridente e polido, para todos afável apesar desse absurdo ritmo de vida que, desde
muito cedo, o tornara misantropo. Levava, em suma,
uma espécie de dupla existência, um tanto parecida
com a do vosso Proust.
Dessas duas vidas gêmeas, a que teria valido a pena
de ser única existência real era precisamente a imaginária: — amava as "miladies" loiras, perigosas de
contemplar; umas "miladies" de complicadas "toilettes"
e com gestos de neve e de metal — de perfil de oiro
translúcido e isto num país onde as mulheres são com
freqüência do mais moreno que haja, tantas vezes a
ponto de meterem medo.
Pendia naturalmente para as bandas dum qualquer
Quermantes, duma "elite" com a qual se teria sentido
em pé de igualdade, tão grande era a sua distinção
pessoal, sabendo amar a graça, o preciosismo, todo
o amaneirado feminino desse mundo um tanto exótico
e que se lhe afigurava inglês por certos aspectos de
bruma, mercê da qual — quem sabe — as ia criando
ou recriando ao sabor da sua fantasia. Queria muito,
«ntretanto, àquela irreal Inglaterra, devido a um per-
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manente e doloroso contraste: o da fraqueza do próprio peito em confronto dessa força muscular que sempre confere ao corpo a esplêndida atividade física,
tão apreciada nos países do norte".
Em "Au Portugal. Deux Poetes disparus, etc."
de J. Chaix-Ruy.
DE RAMALHO ORTIGÃO:
"Em Portugal há honestos empregados públicos, probos negociantes, pacíficos chefes de família, discretos
bebedores de chã com leite e do palhete Colares destemperado com água do Arsenal, que deliberaram seguir o gênero Baudelaire.
Como, porém, Baudelaire era corrupto e eles não
são corruptos, como Baudelaire era um dândi e eles
não são dândis, como Baudelaire viveu no Bulevar dos
Italianos e eles vivem na Rua dos Bacalhoeiros, como
Baudelaire conhecia a moda, a elegância, o sport e o
demi-monde. ao passo que eles apenas conhecem a,j
popelines, as carcaças de bobinei e as cuias do Sr. Marcai Maria Fernandes, costureiro na travessa de Santa
Justa, o resultado é lançarem na circulação uma falsa
poesia, que nem é do meio em que nasceu nem para
o meio a que se destina, e que nos faz lembrar com
veneração e com saudade dos versos do Sr. Eduardo
Vidal, apesar de sobre estes pesarem as escolas modernas como pesam as camadas geológicas em cima dos
bichos antediluvianos".
Farpas. -- vol. X. pág. 221.
De FIALHO DE ALMEIDA:

"O' meu loiro, e divino, e irregular Cesário — é devido aos rapazes do teu tempo que a minha adoração
por ti redunda em fanatismo!
Bem te importavas tu que a Academia te discutisse
a legitimidade dum termo, quando esse termo exprimisse, num barbarismo insólito que fosse, o cambiante
de sensação fina e moderna que tu pretendias dar
a um verso teu".
Da Vida Irônica.

JULGAMENTO
Do CONDE ALBERTO DE MONSARAZ:
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Cesário Verde era também inevitável participe nos
serões e ágapes literários da Travessa da Assunção.
Com seu traje, a um tempo de boêmio e de "danáy":
calça aos quadrados, jaq"uetão azul-marinho, "lavallière" vermelha de protesto contra o empacotado e ridículo aprumo da monarquia liberal; rosa entreaberta
na botoeira da lapela, talvez houvesse sido lá e não
no Chiado, como aventa Rocha Martins, que explodiu
a famosa "boutade" — "adeus, seu troca-tintas", em
réplica de improviso a um quidam que o tinha saudado com malícia, ante a fanfarronice espaventosa do
casaco -- "ora viva, seu Cesário Azul"!
De Cesário Verde e Macedo Papança.
De JOÃO DE BARROS:
Cesário desempenhou missão de relevo na evolução
da nossa poesia. Morto em plena juventude, autor dum
só e pequeno livro, de originalíssima inspiração e de
sensibilidade agudíssima. conseguiu uma íntima fusão
do realismo mais agudo com o mais fundo subjetivismo.
De Pequena História da Poesia Portuguesa.
De JOSÉ RÉGIO:
Há uma quase inesgotável riqueza nesse breve livro
("O Livro de Cesário Verde") cujo bom êxito sempre
tem vindo crescendo. E' que os dons e tendências mais
diversos coexistiram no excepcional temperamento artístico de Cesário. O gosto do pormenor concreto e o
poder visual do pintor realista com uma fantasia deformadora e, por vezes, alucinatória; uma sensibilidade não menos intensa por quase sempre retensa,
com um pendor para o frio cálculo de esteta requintado; o amor do natural e do saudável com uma
íntima inclinação pelo extravagante, o raro, o grotesco artístico.
As Mais Belas Líricas Portuguesas.
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De JUEI. SERRÃO:

Deslumbramentos, Frígida e A Débil evidenciam-nos
um Cesário a caminhar no sentido da integração citadina. Mas os caminhos da evolução poética não são
retilíneos. Os complexos afetivos duma sensibilidade
poética não se resolvem discursivamente, mas sim por
caminhos ínvios, de conflito em conflito, de um nó de
problemática para outro que muitas vezes se lhe opõe.
Campo-cidade, amor puro-amor "impuro" e lirismoironia constituem, ao que nos parece, os nódulos da
inspiração cesariana deste período.
Que a realidade poética da cidade se lhe revelou,
enfim, e a ela adere parcial e provisoriamente, não
há que duvidar. Não obstante, adere sem que se malogre e perca força a sua experiência rural. Esta está
sempre presente, como havemos de ver, e acabará, no
ciclo final, por vir ao de cima.
Cesário Verde, Interpretação, etc...
De ALFREDO PIMENTA:
Cesário é o prodígio do poder descritivo e ninguém
antes dele ou depois dele descreveu melhor as frivolidades da vida, os perfis das coisas, as manchas das
aombras.
As Imagens passaram a ser excessivamente cruas, e a
emotividade começou a esfriar, o enfado começou a
surgir e o que até aí era quadro artístico, passou a
ser reportagem rimada... Como todos os descritivos,
a compreensão dos seus versos fica restrita ao espaço
e ao tempo em que viveu.
Sombras de Príncipes
De ROCHA MARTINS:
...como tudo isto parecia estranho e até extravagante aos que julgavam a poesia feita de imateriaUdade e de sonho, só para cantar a luz e as sílfldes
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O negociante Verde rimava coisas positivas mas de
tal maneira as envolvia na beleza do seu estilo que
tinham outros aspectos e a realidade nos apareceu
mais formosa.
Do Diário de Noticias, 12-8-51.

De Luís AMARO DE OLIVEIRA:
De fato podemos considerar na vida e na arte de
Cesário Verde, dois períodos quase distintos. Pertencem ao primeiro as composições — esteticamente inferiores — onde se nos revela o homem enamorado
pelas dádivas da vida terrena, atento aos prazeres do
amor sensual, vendo na mulher unicamente a amante.
São com certeza desse tempo as aventuras pelas ruas
de Lisboa, a prisão no Limoeiro e as "mesas espelhantes do Martinho". Depois, afirma José Duarte, modlflcou-se com o tempo e com a doença. E à medida
que os anos vão passando torna-se grave e ponderado.
De MIRANDA DE ANDRADE:
O "real" e verdadeiramente campo poético de Cesário. Os problemas transcendentes do Além, os profundos mistérios da Existência não os aborda em seus
versos que, logicamente, tendem a este fim: fixarem
a vida na multiplicidade de seus aspectos externos,
contentando-se o poeta em captar o que flui, sem se
importar com a sua origem, nem com o seu destino.
Dois cenários têm os versos: Lisboa e o campo, dois
"fundos" reais, verdadeiros, para uma poesia de descrição exata... O seu amor pela vida campesina manifesta-o largamente na poesia Nós, a mais extensa
do seu livro, e com especial interesse autobiográfico,
pois, é uma verdadeira condensação da vida material
e moral do poeta.
De Ocidente (maio, 1955).

QUESTIONÁRIO
1. Qual é a posição de Cesário Verde em relação às
escolas filosóficas do seu tempo?
2. Quais os condicionamentos de ordem econômicosocial dentro dos quais se desenvolveu sua personalidade?
3. Como reagiu Cesário Verde em face desses condicionamentos?
4. Qual a posição de Cesário em relação aos poetas
do seu tempo?
5. Caracterize o que a poesia de Cesário tem de raro
em confronto com os românticos e em confronto com
as poesias de Antero de Quental ou Teófilo Braga.
6. Pode Cesário ser considerado precursor dos poetas modernistas portugueses e brasileiros?
7. Determine se é pelo seu realismo positivista que
Cesário deve ser considerado um grande poeta.
8. Exerceu Cesário Verde influência direta em poetas
brasileiros? E' de reconhecer-se o parentesco da poesia de Augusto dos Anjos com a de Cesário?
9. Explique a contradição entre o princípio da poesia objetiva e o narcisismo.
10. O ruralismo de Cesário Verde distingue-se do
ruralisrno de Eça de Qr.üirós e de Antônio Nobre. Mostre as diferenças entre eles.
11. Tinha Cesário o estofo para vir a fazer um poema
comparável às Geórglcas de Virgílio?
12. Explique a importância que reveste para a compreensão da personalidade e da poesia de Cesário a
sua trajetória da cidade para o campo.
13. Há razões para se crer que o ruralismo de Cesário
poderia vir a gerar uma nova poesia cesariana?
14. Qual das poesias de Cesário é a mais característícamente produto da vivência rural?
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