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O POETA UNICO DO BRASIL

Embora nessa época as suas canções já  andassem por 
ahi de bocca em bocca, quem primeiro falou, lá em casa, em 
Catullo da Paixão Cearense foi um compadre de meu Pae, 
por nome Luiz Goulart — que nós chamavamos (não sei 
porque) Garrafa de L e i te . . .  E fo i esse homem banal, gor
dinho, baixinho, que passava a semana a vender milho no 
Centro de Cereaes, mas que morava na estação da Piedade 
e  era vizinho do Bardo, quem nol-o trouxe á nossa casa da 
rua do Riachuelo, elle com o seu violão. . .

Nesse tempo, Catullo era tão somente o que entre nós se 
qualifica, com tão injustificado pouco apreço, “ um fazedor 
e cantador de modinhas” . Os seus livros, editados em papel 
de embrulho, tinham titulos popularmente modestos: Can
cioneiro Popular, Chôros ao vio lão . . .  Mas, se a sua poesia 
ainda se não impuzera á admiração das nossas altas espheras 
sociaes, já  conquistára a popularidade das massas e empol- 
gára o coração dos simples.

Papae, que era, sobretudo, um emotivo, tocado na sua 
sensibilidade, desde logo adorou-o. E houve uma festa, lá 
em casa, para “ produzil-o” aos poetas, aos literatos, aos 
músicos, aos artistas que, até então, ainda nos frequen
tavam . . .

Nesse tempo, com rarissimas excepções, a nossa poesia 
continuava a ser, mais do que nunca, um decalque mais ou 
menos habil do estro estrangeiro. O proprio Cruz e Souza, 
que morrera de miséria, abraçado ao madeiro do seu orgulho 
e do seu genio —  embora tendo trazido á lingua um novo 
rythmo e uma excepcional audacia de expressão —  fora 
(como muito bem disse creio que o sr. Victor Orban) uma 
mentalidade germanica enxertada num negro pelo ensino mi
raculoso do sabio Fritz Muller. . .
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6 P r efa c io

As tentativas de “ indianismo” de Gonçalves Dias ti
nham-se tomado obsoletas. O vulcão que Victor Hugo des
cobrira no cerebro de Castro Alves extinguira-se.

A maviosa ingenuidade de Casemiro de Abreu esvaíra- se, “ na flôr dos annos”, como um canto de “ sabiá na la
ranjeira, á tarde. . . ”

Desde o hugoano Pedro Luis Pereira de Souza — quasi sempre tão injustamente esquecido entre os grandes nomes da nossa poesia — a inspiração e as idéas e os assumptos tratados pelos nossos poetas chegavam empacotados do exte
rior. E, naquelle momento — em que, aliás, vivia e rimava 
o surprehendente B . Lopes — os nossos grandes poetas, entre outros de incontestável valor, como Luiz Murat e Mucio Teixeira, eram, como Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Emi- 
lio de Menezes, reflexos de Heredias e Lecontes, ou, como 
Raymundo Corrêa, reminiscentes de Heines e de Ste- ch ettis .. .

Brasileiro, positiva, sinceramente brasileiro — nada. Os “ symbolistas”, mesmo quando eram o inesquecivel Mario Pederneiras, na Agonia ou nas Rondas Nocturnas, nada ti
nham de nacional. Os “ raysticos”, como esse immortal Al- phonsus de Guimaraens., podiam ter escripto em latim a Ca- 
mara Ardente, ou o Septenario das Dôres de Nossa Senho
ra. . .  Só Mello Moraes Filho, timidamente, apagadamente, 
escrevia, no intervallo de duas receitas (porque era medico), coisas assim:

“ A ’ sombra de enorme e frondosa mangueira, 
Coberta de flôres, da tarde ao c a i r . . .”

Foi quando Catullo da Paixão Cearense appareceu.

E aquella noite, na rua do Riachuelo, foi um triumpho — como devia ser. A poesia de Catullo da Paixão Cearen- 
ae, apesar de ainda toda confinada nas palpitações do coração e dedicada a glorias ou martyrios de amor, era uma 
ccisa completamente nova, estranha, surprehendente e, so
bretudo, brasileira!Tinhamos, emfim, deante de nós, um poeta!

E o que principalmente se requer do poeta é que elle seja um evocador. “ Cada um de nós tem em si um exem-

*  •
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P befao io 7
piar de cada poeta que lhe agrada — exemplar que ninguera 
mais conhece e que comnosco perecerá com todas as suas 
variantes, quando nada mais sentirmos. . . ” —  diz Anatole.

“ IJm bello verso é um arco que tange as nossas fibras 
sonoras. Não são os seus, são os nossos pensamentos que o 
poeta desperta, e revive em nós. Quando nos fala da mu
lher que elle ama, são os nossos amores que elle canta e de
liciosamente focaliza em nossa alm a. . . ”

Ora, o poeta que de facto nos produz tal emoção não é o parnasiano, nem o symbolista, nem o penumbrista, nem 
nenhum dos outros desnaturadamente envenenados de lite
ratura. E* aquelle em que as grandes emoções singelas do 
homem se concretizam nessa ingente aspiração de harmo
nia, que já  entre os troglodytas desabrochára nos primeiros 
rythmos guerreiros ou religiosos, a principio apenas emula
tivos das caminhadas nômades da tribu, e, por fim, sensual, 
voluptuoso, dolente, nas phrases perturbadoras e sentimen- 
taes do c io . . .  E , o Trovador.

Mas um Trovador é fructa rara —  sobretudo no nosso 
ambiente de ãilettanti, em que as manifestações de Arte ra
ramente explodem de um instincto innato e irreprimível, e 
são quasi sempre uma manifestação de snobismo, ou um meio 
de apparecer, com o fim de alcançar renome e conquistar 
posições.

Catullo, porém, era um Trovador. Por isso mesmo, o 
que primeiro sentiu, o que primeiro realizou foi a modinha
— “ a modinha, que, como disse o nosso João do Rio (coi
t a d o ! . . . ) ,  na Alma Encantadora das Buas, é o nosso ins
tincto barbaro de independencia e de maravilha no homem
— que louva os deuses, incita á guerra, canta a mesa, chora 
desejos de ca rn e.. . ”

A modinha de Catullo tinha tudo isso, e tinha mais — para nós, brasileiros; tinha a evocação das selvas, dos eitos, 
das lavouras ancestraes, da nossa bucólica, do nosso senti
mentalismo ingênuo e rude. Ah! que emoção, quando ouvi
mos o Sertanejo Enamorado, esses vel-sos virgilianoe que 
todo o Brasil cantou e canta!

Na minha choça 
Teu escravo sou a té . . .
Tenho uma roça 
E uma casa de sapé . . .
Foi para dar-Va 
Que a fia .
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8 P re fa c io

Ahi vivo só para amar-te 
F e liz . . .
N ella comtigo serei 
Mais que um rei,
A h! mais que um rei!

E, logo era seguida, numa só estrophe, dois sentimentos 
tàc nossos, bem nossos —  a confiança na vida que nos dão 
os dons da nossa natureza exuberante; o abatimento em que 
caímos, se nos fere a flecha sentimental da saudade:

Como eu sou rico,
Se floresce o cafezal,

N em  se i . . .
A h! como eu fico,
Se me cresce o milharal, 

Sou r e i . . .
Mas fico mudo 

Sem t i . . .
Chora tuão} a i! tudo, tudo, 

Daqui ! . . .
E a Martha, evocando todo o drama sombrio das sen

zalas da escravidão, e todos os outros themas imprevistos, 
singelos, verdadeiros, dos poemas que elle pautava dentro 
da nossa musica, que Bilac, numa das suas raras expres
sões felizes, disse ser “ lasciva dôr, beijo de tres saudades, 
flôr amorosa de tres raças tristes. . . ” .

Sim, Catullo era uma poesia inteiramente nova, e in
teiramente brasileira, empolgante, espontanea, veridica, ex
pressando-se, emfim, na nossa lingua, sem temer graphar 
os brasileirismos da syntaxe que estamos criando, sentindo, 
exprimindo, incarnando a nossa verdadeira alma, indo
lente, combativa, rude, sentimental, impulsiva, obstinada, 
que se está filtrando num typo definitivo, lá, muito longe 
do littoral cosmopolita, no caldeamento da nossa mestiça
gem. E, por isso mesmo, destinado a empolgar, como em
polgou, a commover, como commove, a vencer, como venceu.

E ’ possivel, entretanto, que, em toda a sua obra, as 
modinhas de Catullo me impressionem tanto, até hoje, por-

#
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P refacio 9
que as ouvi, um pouco depois daquella noite, durante dois 
annos, d cabeceira da cama em que Papae agonizou.

Catullo foi o sabiâ desse occaso. Quasi todas as noi
tes batia á porta do casebre em que — vanitas vanita- 
tum  —  o “ Heróe da Abolição” ia morrendo aos poucos, 
esquecido, apagado, sózinho. . .  Acolytavam-n ’o mais dois 
ou tres bohemios, “ irmãos da opa”, corações de ouro, como 
elle artistas: o Irineu, opheclyde, um mulato gordo, que, 
quando tocava, fechava os olhos empapuçados, de que lhe 
escorriam lagrimas de emoção; o Luiz de Souza, piston, 
que do agudo instrumento tirava sons de flauta e de vio
lino, e o famoso Mario Cavaquinho. . .  E Catullo cantava!

Catullo cantava. . .  Era uma cigarra embalando outra 
eigarra “ na tormentosa estação” . . .

Ah! essa modinha de que elle já  não se lembra, e de 
que tantas vezes lhe tenho falado! Como ella me ficou gra
vada no coração! . . .

As folhas que o sol do estio amarellecera e crestára 
jaziam caídas sobre a ramaria da floresta. Vinha o outom- 
no. O vento erguia-se e soprava. E as pobres folhas murchas valsavam, tresmalhadas, desorientadas, perdidas, ao

A noite passava, Papae ouvia com os olhos rasos de 
agua. Elles iam-se embora, continuando a cantar e a tocar 
na rua deserta. . .

Depois que Papae morreu, longos annos Catullo e eu 
andámos separados. Elle irradiando e crescendo para a 
Perfeição e para a Gloria. Eu debaetndo-me na rude e obs-

Pasêa o vento do outomno, 
Uma prece a gem er/ . . .

léo. . .
Assim como ides, folhas, 
Irão os sonhos m eus. . .

Sois a imagem da vida, 
Pobres folhas, adeus ! . . .

*

D ig itize d  by
O rig in a l from

INDIANA UNIVERSITY



10 P refacio

cura labuta de escrevinhar para as gazetas o corriqueiro 
“ dia a dia” . Elle cada vez mais irmanado e identificado 
com a belleza e a grandeza do Brasil. Eu, vagabundo, por 
terras alheias, frequentemente em contacto com as alheias 
misérias, com os hospitaes, com a cad e ia .. .  Elle erguen
do-se cada vez mais, ao sol dos tropicos, como a palmeira, 
cujo caule, erecto e nú é um cirio votivo emergindo do seio 
da nossa terra ante a Divina Omnipotência, e cujas folhas 
jaldes da sua fronde são a chamma verde da nossa espe
rança. Eu como a folha amarella, caída sob a ramada tris
te, que o vento do outomno enxota e leva por ah i. . .

Verde. . .  amarello. . .
De entre todos os plumitivos brasileiros, sou, por con

sequência o menos autorizado para interpretar e dizer so
bre a obra, já tão vasta e sempre maior, de Catullo da Pai
xão Cearense, mórmente quando já a consagraram nomes 
como os de Buy Barbosa, de Pedro Lessa, que a citou numa 
sessão do Supremo Tribunal, como a do Padre João Gual- 
berto, que a interpretou numa das conferencias na Cathe- 
dral do Bio — como nos diz, prefaciando O Evangelho das 
Aves, Mario José de Almeida, espriito de fulgor e de elei
ção, que todo elle se retrae e recolhe em si mesmo, como a  
sensitiva, no temor do contacto amesquinhante da litera- 
tice nacional. . .Catullo quiz, entretanto, que algumas linhas do meu 
punho precedessem os poemas deste livro, que intitulou 
Meu Brasil. E, se fallece toda autoridade ao prefaciador 
dos presentes versos do grande Bardo, ninguém mais do 
que elle tem direito de dar a um livro o titulo que a  
este deu.

A obra de Catullo da Paixão Cearense são as canções 
de gesta do Brasil contemporâneo. Nos seus versos impe- 
reciveis, elle tornou a descobrir a Patria, e começou a en
sinar-nos a amal-a. Até que elle apparecesse (e mesmo de
p o i s . . . ) ,  quasi todos pensavamos sobre nós mesmos o que 
esse fulgurante e cruel espirito que é Monteiro Lobato disse de Jeca T a tú ...

Mas Catullo vem nos dizer a pujança e a energia da 
raça, cantando a arrancada dos vaqueiros; o orgulho ge-
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P refácio 11
neroso do nosso sertanejo, que manda bater na “ estrelia 
da testa” do cavallo encantado que lhe tinham roubado, para que os matungos não deshonrem o seu velho compa
nheiro, capturando-o cavalgado pelo ladrão; a pureza dos seus sentimentos, quando, tendo á sua mercê, na choça so
litária, a cabocla adorada, e sentindo ferver as tentações 
da carne, põe entre o seu e o corpo delia, estirado na mesma enxerga, o velho crucifixo familiar.

E é a Terra Caída, com a sua estupenda belleza des- 
criptiva; e é o Marroeiro e o Velho Marroeiro, com uma 
profunda philosophia, revestindo-se de admiraveis imagens, como a da lagôa e o coração da mulher — varium et mu- 
tahile semper, como concorda Virgilio. . .  E finalmente, esse lithurgico Evangelho das Aves, uma lenda do sertão transformada em apologo biblico, e tratada em versos de 
inexcedivel fluência, de insuperável espontaneidade musical — como, aliás, são todos os versos de Catullo.

Mas para que citar ainda t De resto, fôra preciso citar cada poema, cada verso, talvez, da sua obra imperecivell
E que dizer mais tambem? Que toda essa literatura regionalista desabrochada nestes últimos lustros é um re

flexo do estro de Catullo f Que o encanto e a attracção dos seus poemas têm sido um auxiliar incontestável e efficaz 
de emulação do nosso patriotismo e de diffusão de cultura nas massas nacionaesf. . .

Mas, senhores, Catullo da Paixão Cearense é um phe- nomeno tão excepcional nas letras nacionaes que a sua obra 
foi até hoje a unica que, no idioma original, vadeou as nossas fronteiras e se tomou, de facto, conhecida, senão 
popular, em toda a America Latina e em Portugal —  
que até então só tinha lido, do que é nosso, pouco mais que as charadas do sr . Coelho N etto . . .

Não nos enganemos, pois: Catullo da Paixão Cearense é um dos maiores poetas nascidos no Continente Sul-Americano. Na literatura brasileira só lhe são comparáveis 
Gonçalves Dias, Castro Alves, José de Alencar — os gran
des Bardos em verso e em prosa da Nacionalidade. E > um 
nosso pequeno Homero, que estará vivo, juvenil e pujante, quando de ha muito já se tiver perdido a memória dos pyg- meus que por ahi rimam consoantes e alinham periodos.

• •
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12 P refacio

Emfim, leitor amigo, perdôa-me, a mim, escriba obs
curo e tão desautorizado, ter-te privado tão longamente de lêres os primorosos poemas que este livro enfeixa. Aliás, 
se foste prudente, terás saltado, sem as lôr, as paginas em 
que se alinha a minha prosa ch ilra .. .

Um prefacio a um livro de Catullo? Para que? Dizer, 
no Brasil, quem é Catullo da Paixão Cearense? Para q u e? .. .

Só se o Brasil nem sequer tem consciência do que em 
si é bello e grandioso. . .

Bois ãe Villemoisson (Seine-et-Oise) , maio ãe 1928 .

J o s *  do P atr o cín io  F il h o .
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AO MEU BRASIL

Brasil, desde a mocidade, 
desde verde adolescente,
(v i quanto orgulho e vaidade!) 
pensei em dar-te um presente 
inspirado em teu amor!
Mas adiando, sempre adiando, 
os tempos foram passando, 
até que, emfim, combalido, 
fiquei velho e, envelhecido, 
deixei de ser trovador.

E agora, depois de velho, 
quando não tenho mais nada 
além de um chapeu de couro 
e uma viola “acagibada”, 
(que já me foi um thesouro
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14 M e u  B basil

Digitized by

por ser a ti consagrada),
—  que hei de dar-te, sem desdouro, 
meu Brasü, meu coração?!
You te dar este livrinho, 
este humüde passarinho, 
que apanhei lá n ’um mattinho, 
viajando pelo sertão.

Eü-o aqui! E ’ um tico-tico!

E y um passarinho brejeiro!

Mas tu, Brasil, és tão rico, 
tão gentil, tão cavalheiro, 
que eu até me glorifico 
em dar-te este tico-tico, 
que é um caboclo brasüeiro.

Googk Original from
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SERENATA NO CÉO

Zoilos! Parvos Aretinos! 
Criticoides pequeninos! 
Passadistas refractários! 
Futuristas-legionarios 
dos maiores desatinos! 
Poetastros retardatarios! 
Reis e Príncipes cretinos!

Vêde, pobres cerebrinos, 
minha glorificação!

^ u m a  dessas noites bellas, 
toda branca, toda núa,

Original from
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16 Meu Bbasil

noite de recordação, 
eu Ouvi Deos e seus anjos, 
em serenata ás estrellas, 
cantando dentro da lua 
o meu “Luar do Sertão” .
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CHICO ROSA

Patrão: prás banda do Norte 
teve um touro tramoquêro, 
que foi o touro mais forte 
que se viu no mundo intêro.

Era um diabo ispiloncado!

O dono, um doutô fromado, 
um doutô de falação, 
premetteu um pissuido, 
um roçado, já roçado, 
prá quem panhasse o lutrido, 
esse boi de assombração.
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18 M eu B rasil

Já não tinha mais vaquêro 
que não tivesse attentadoü 
Mas todos os cavaiêro, 
despois de fazê cruzêro, 
ficava disfamanado!

Isso tudo assuccedia
cum os cabra mais pirraçado.

Âpois eu, fulêro, um dia, 
sahi da minha tapéra, 
e tôrei prôs marmelêro, 
no sucáro do Jômféra.

Eu juro, eu juro que, ainvéra, 
eu nunca tive sobrôço!
O touro era um bicho grosso, 
mas eu tinha o meu cabórge, 
que era um cavallo, seu moço, 
que tinha mais arvorôço, 
que o cavallo de São Jorge.
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Meu B rasil 19
E agora tômbêm lhe digo 
que eu só tive neste munto 
dois coração, dois amigo: 
meu cavallo, Chico Rosa, 
e uma triste cachorrinha, 
que se chamava — Mimosa.

Mas vamo seguindo a intróza.

Um mez andei á percura 
do ratuino, do bargado, 
do boiadão de gibança!
E tanto dizadorado, 
eu vortei acanaiado 
e mêrmo sem esperança!

Mas, descansa, não descansa, 
levei uns tempo assumptando!

Inté que um dia pensando 
que um burro morreu assim, 
fui outra vez nas pegáda, 
nas rastejada do diabo, 
que eu jurei delle dá cabo, 
ou elle cabo de mim.
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Apois, já tinha iscanchado 
uma boa legua e meia, 
quando avistei o candêa, 
n’um lapão, amucambado!

Patrão! O destino é certo!

Torei um mez, dizandado, 
e o forragaita, alli perto, 
naquelle rancho arranchado!

Foi alli que eu vi, meu branco, 
cum quem eu táva mittido!

Apois, me vendo, o gaiêro 
deu um tamanho mugido, 
e adisparou n’um arranco, 
que se eu não sou tapêjêro, 
tinha levado uma tóza, 
e era uma vez Chico Rosa, 
e era uma vez um campêro!

Google Original from
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Meu  B rasil 21
Mas porem, quando, patrão, 
quando eu fazia a viranda, 
jogando os quarto de banda, 
prá me fazê livração, 
apanhei uma cornada, 
levei uma lapinguada, 
que rolei de cambuiada 
nos fundo d’um boquerão.

Caí, mas vi que o Lazão, 
o meu Tuna, meu Bezouro, 
foi correndo atraz do touro, 
pru dento dos capoerão.

Sim! O meu Tuna artanêro, 
cumo toda vida foi, 
abriu agua e deu de perna 
cumo um doido atraz do boi!

Mas, patrão, Deos, que é valente, 
tômbêm tem pena da gente!
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O cacimbão afundado 
filizmente tava secco, 
que nem fogão isturrado!

Mimosa, que tinha vindo 
sêmpre em minha cumpanhia, 
vendo o Tuna que corria, 
furancando os macegá, 
na berada da cacimba 
latia, patrão, latia, 
e pru munto tempo ainda 
levou ansim a gritá!

Eu só não vi mais os grito 
daquella boa amiguinha, 
quando cahiu a noitinha, 
quando a noite se ispaiou, 
e eu fiquei naquelle sacco, 
dento daquelle buraco, 
taliquá, má cumparando, 
um hôme que se interrou!

Entonce eu só maginava 
prú donde a Mimosa andava,
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Meu Brasil 23
e onde andava o Chico Rosa, 
sem seu dono e seu sinhô!

*

Váíncê me dêxe ficá 
toda aquella noite escura 
lá naquella sipurtura, 
prá mim pudê lhe falá 
do meu Tuna e a cumpanhêra, 
da Mimosa, que, ligêra, 
surucucou prá Fazenda 
prá toda a gente avizá.

E o Chico? Dizimbestado, 
o meu Chico, sem descanso, 
na ralapada do lanço, 
correu, inté arvorá, 
e só ficou descansado, 
quando o touro, acagibado, 
se vendo já sugigado, 
varejou pula portêra 
da Fazenda, e, na carrêra, 
introu dento do currá!
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E agora é que vasmincê 
vae ficá distioradoü

Meu cavallo istrupigado 
de comê chão noite intêra, 
ficou guardando a portêra, 
cumo um sordado, a vigiá, 
emquanto a minha Mimosa, 
affrita e cheia de espanto, 
oiava prá todo canto, 
esperando arguem chegá.

*

Era quage meio dia, 
quando, chegando o feitô, 
e vendo tudo que via, 
n’uma desgraça pensou, 
quando viu a bichaínha, 
latindo, a dá de canella, 
e.foi ao despois seguindo 
sêmpe atraz, sêmpe atraz delia!

Quando eu vi o João Barriga 
e aquella não sei que diga
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lá na bocca da cacimba 
de donde eu me dispenquei, 
fiquei alegre e confuzo, 
mas porem abri o buzo, 
e, sem vrêgonha, chorei.

Se a Mimosa não tivesse 
um coração sanarado, 
a intelligença d’um hôme, 
cum mais dois dia passado, 
morria alli sufocado, 
de calo, de sede e fome.

Apois, o feito vortando 
prô Engenho da Chapada, 
trôche mais tres camarada,
— Bastião, Bento e Chico Arvo, 
e em poucas hora o captivo, 
o cadave táva vivo, 
o difunto táva sarvo.

Puxado pulos tres cabra, 
jahi do poço, sahi!
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Mas, despois, quage morri, 
quando, chegando no Engenho, 
e travessando a cancella, 
cum estes dois óio eu vi 
o Chico de sentinella 
na portêra do currá, 
e o barba tão prezo alli!

Entonce o Chico, patrão, 
cum tanta sastifação 
de me vê, arripiou-se, 
rinchou e ferrou um coice 
no guadimá do pranchão, 
que o cirigado, o boiote, x 
sahiu, pinchando aos pinote, 
pulos berrêdo e serrote, 
urrando pulo sertão.

O Chico era um sirigóte, 
mas tinha bom coração.

* #

Apois bem! Sorte tyranna! 
Ni fim de cinco sumana
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meu bichano adoeceu, 
foi ficando murrinhento, 
juruviá, malacafento, 
inté que afiná morreu!

*

Um mez despois a Mimosa, 
tão penarosa ficou, 
ficou tão triste e sodosa, 
que foi a tráz ... me dêxou!

*

E agora me dê licença 
prá falá do meu bichinho, 
que eu amava cum carinho, 
cum todo o meu coração, 
e tinha a pelle macia, 
e uns óio que parecia 
o lumaréo das quêmada, 
ardendo de madrugada, 
no fogo da quêmação.
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Berandejando nos mangue, 
váíncê via todo o sangue 
correndo dento das vêia, 
sangue sangrento das penna 
do pescoço de um tiê!

E as anca, redonda e branca, 
d’uma arvura sem parêia, 
alembrava a lua cheia 
e branca que nem corêna 
ou renda de cacundê.

Se vasmincê visse os dente, 
luzindo, cumo uma faca, 
pensava que o meu bichano 
táva cum a bocca luzente 
de frô de geratacaca.

Meu cavallo que vencia 
leguas e leguas intêra, 
lenhando nas catimbôa, 
sem senti peia de magua, 
quando via uma brivana, 
socórócava a magana,
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e entonce as perna tremia, 
cumo junco da lagôa, 
tremendo na bêra d’agua.

Quando todo arreadinho, 
nós ia prô mucambinho 
da Rosa do Paxolim,
Chico Rosa ia tão prosa, 
cum tanta góga e quindim, 
que vasmincê não sabia 
quem era este ou aquelle, 
se eu ia amuntado nelle, 
ou elle amuntado em mim!

E logo ansim que abispava 
o rancho onde ella morava, 
tão sastifeito rinchava, 
vendo aquella guarapêra, 
que o meu patrão apostava, 
jurava, sem arreceio, 
que táva ouvindo os grogeio 
d’um sabiá laranjêra!

O Chico ficava zanzo, 
ficava mêrmo zaranzo
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chegando no parcovão, 
que ás vez inté eu pensava, 
(Deos me perdoe!) eu scismava 
que o Rosa tômbêm gostava 
da Rosa do Ribêrãoü!

Todo o anno, prú Santo Antonho, 
eu marrava, sem faiá, 
sessenta legua puxada, 
indo a Varjão da Maiada, 
prô Chico matá sôdades 
da sua terra na tá.

Seu douto, ai, que alegria, 
quando o bichinho sentia 
o vento fresco da serra, 
o chêro da sua terra, 
e uvia os pásso cantando 
nas moita de macujé!

O meu cavallo gemava, 
cum tanta e tanta denguice, 
tanta inhó, tanta muxice, 
que a móde que inté ficava 
parecendo uma muié!
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E aquella féra enraivada, 
que travessava zunindo 
a mattaria espinhada, 
e taperava, se rindo 
das enchente dos regato, 
correndo, ás vez esbarrava, 
e esbarrado ansim ficava 
prá vê uma frô sahindo 
da bocca verde do mattoü

Mas porem, quando, istourado, 
rasgando os matto fechado, 
se inroscava nos grotão, 
na lanhada da carrêra, 
meu cavallo parecia 
um rio, que ia correndo, 
e o rabo, uma cachoêra, 
donde as agua ia descendo 
da iscuma d’um cachoêrão.

Vasmincê queria vê 
o meu bichano pulá, 
catramoiá calungage, 
mais leve do que uma pua? 
Abastava elle sabê
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que nós tinha de fazê 
uma lanhada ou viage, 
quando era noite de lua!

Nunca dei prá tocá musga, 
que eu nasci só prá vaquêro! 
Minha cabeça não dava 
nem prá tocá um pandêro! 
Mas vendo que o insturmento 
que o Chico mais priciava 
era a gaita do gaitêro, 
prendi a tocá sanfona, 
e hoje eu sou um sanfonêro.

Eu tôu aqui, tôu jurando 
que esse animá, cum certeza, 
namorava a natureza, 
nem que fosse arma christã, 
que ás vez eu vi meu cavallo, 
vi, cumo agora tôu vendo, 
besta, oiando o Só nascendo, 
quando rompia a minhã.

*
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D’uma fe ita ... Era á tardinha! 
De viage eu ia passando 
defronte da capellinha, 
e a tardinha anoitecia.
No arto do campanaro, 
triste, o sino solitaro, 
chorava a morte do dia!

P atrão !... Meu Chico isharrou, 
foi a cabeça baxando, 
foi cambando, discambando, 
foi se ajuêiando.. .  ajuêiou, 
e emquanto o sino batia 
as hora da Ave-Maria, 
o meu cavallo rezou!

*

Agora, escute outro cóuzo, 
que outra vez me assucedeu.

Quando eu fui á Santa Rita, 
prã fazê uma breganha 
cum o Zé Timbó, um judeu,
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Digitized by

o Chico viu uma “intanha”, 
tão mocinha e tão bonita, 
que o canaia indoideceu! .. .

Vendo que o Chico intanguia, 
e que o judeu não queria 
fazê a breganhação, 
vortei de lá tarrafiado, 
inda mais dismunhecado 
do que o Chico, o meu irmão.

Banzei tres dia assumptando 
no que havéra de fazê, 
e vendo que o Chico Rosa 
táva mêrmo achamegado, 
táva em tême de morrê, 
amuntei no namorado, 
nú em pello, a truximó, 
e me atorei pulos brêdo, 
prás banda do Zé Timbó.

Era já noite fechada 
e lá no céo, dismaiada, 
a Papa-Ceia luzia.
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O Chico Rosa sabia 
que era percizo corrê, 
a pois prá ida e prá vorta 
nós tinha chão que comê.

Mas o “ladrão” avuava 
cum tanto vunge e corage, 
que cheguêmo em Santa Rita 
cum tres hora de viage.

Nós cheguêmo istrupigado, 
mas graças a Jesú Christo, 
a bicha táva pastando 
n’um capinzá discampado.

O Chico deu um rinchado, 
foi prás banda do currá, 
e eu fiquei alli sentado, 
alli, n’um matto fechado, 
oiando os dois namorado 
vadiando no capinzá!

Branco e todo esparramado, 
lá na serra, do outro lado, 
vinha nascendo o luá!
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Toda aquella farrambança, 
o que eu fiz prô meu cavallo, 
não fazia neste mundo 
nem prá meu pae, seu doutô. 
Mas o Chico era um criança, 
era um mocinho, um burrêgo, 
e todo aquelle chamego 
era o seu premêro amô.

* *

Eu tôu aqui tôu banzando 
que váincê tá maginando 
que eu sêje argum home incréo, 
mas, se hay Deos, prú Deos lhe falo, 
que a Mimosa e o meu cavallo, 
ambos os dois tá no ceo.

* *

Mas agora uma prugunta 
eu lhe faço cum tristura, 
e váincê prú má não tome:
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que coisa boa era o mundo, 
onde a gente se consome, 
este mundo de fartura 
onde se morre de fome, 
se os hôme fosse os cavallo, 
e os cavallo fosse os hôme!

*

Seu doutô! Váincê não disse 
que era fio de Varjão, 
que nasceu naquellas serra, 
naquellas moita chêrosa, 
naquelles campo bemdito, 
que Jesú Christo benzeu?!

Apois eu lhe fulucito 
prú vasmincê tê nascido 
na terra guloriósa 
que o meu cavallo nasceu!
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O TOCADOR DE GANZÁ

Patrão! cumo o ceo tá lindo! 
Vassuncê não tá uvindo 
lá na tombada da serra 
um gallo triste gaitá?!

Quando um gallo geme ô luá, 
e os outro longe arresponde, 
lá tão longe, a saluçá, 
um outro gallo, o Passado 
se põe-se dento da gente 
no coração a cantá!

Patrão, o silenço é grande, 
mas porem, óie, um suruio,
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um fargoidinho, um murmuio 
faz o silenço acordál

Não háy nada neste mundo 
mais mió do que alembrá!

Vassuncê qué que eu lhe conte 
minha vida? Eu vou contá.

Mas vassuncê, que é cabôco, 
vêje cumo a luz da lúa 
é doce que nem que fosse 
feita de leite de côco!

óie! A Sôdade e a Esperança, 
uma véia, outra, criança, 
é cumo duas ermã: 
babaquara e pamonã.

Vassuncê vêje: a premêra, 
leva ansim horas intêra, 
alembrando a mocidade!
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E* uma véinha caduca!

Pensa que é moça! E’ maluca!

Tenho pena da Sôdade!

A segunda é bocandêra! 
Credita em toda bestêra 
que a gente quêra impuíá! . . .

Mas porem. . .  a minha históra! . . .

Sim, sinhô! Vou cumeçá.

Mas, patrão, óie prá riba, 
e vêje o ceo cumo tá!

O ceo tá disafiando
prá gente garrá no “pinho”,
abri o peito e choráü
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Chorá, sem pena e sem dó, 
que a Esperança é cumo o Só, 
que ánte do dia nascê, 
festeja o dia cum a ôróra! 
Agora, a outra, a Sôdade 
é taliquá cumo a lua, 
a lua que só lumêia, 
que só accende a candeia, 
despois que o Só vae-se embora.

Vassuncê tá piançando, 
vassuncê já tá mazombo, 
e tá pizando no lombo 
prá minha históra escutá.

Apois eu vou dizová.

Eu me chamo Zé Fulêro, 
mas porem, prú xarapim, 
sou chamado — Jatobá!
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E neste sertão intêro 
eu sêmpe fui o premêro 
dos tocadô de ganzá.

Tenho setenta e seis anno, 
e o coração tá sortêro, 
tá lapiado, tá frocado, 
cheroso cumo uma frô!

Meu pae foi amansadô 
de egua e burra corredéra; 
meu tio Mané Covêra, 
foi um grande capadô; 
minha mãe foi mandinguêra; 
minha vó — aparadêra 
e meu avô — rezadô.

Meu ermão, Chico Badalo, 
matraquêro de folia, 
digo a vossa sinhoria 
que foi ladrão de cavallo.

Tive uma ermã que eu gostava, 
mas se casou c’um mumbava
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do Engenho do Cabuçú 
chamado Juca Reboco, 
que era um tiradô de côco, 
um fuça-fuça, um pilóia, 
um pé de puêra, um vedóia, 
e escovado de aribú.

Eu era ainda um tipú, 
quando amei a vez premêra, 
e tômbêm a derradêra.

Foi uma linda roxinha, 
que dênde piquinininha 
eu cumecei a querê!

O que eu não posso é dizê 
cumo eu fiquei turundando 
no dia que a demuninha 
se foi-se embora, chorando, 
levando meu coração.

Os pae tarvez de arreceio, 
se puzêro de premeio,
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fazendo a suparação.
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Eu nem sei cumo o banguêlo 
não alizou meus cabello 
cum tamanha penação.

Os anno fôro rolando, 
e eu nunca mais sube delia.

Um dia, sem mais aquella, 
correu a nova que a rôxa 
tinha chegado de fóra, 
casada cum o Froriano, 
o fio d’um lavradô.

Já fazia bem dez anno 
que ambos os dois não se via, 
e eu senti munta alegria, 
mas, ao despois... Meu sinhôü!
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Patrão, quando eu vi cum os óio 
a muié que eu tanto amei, 
a cabeça assunguejava, 
e o coração grungunzava, 
que eu não pude m ais... chorei!

A coisa que háy neste mundo 
mais triste da gente vê, 
é uma muié fermosa, 
quando péga a infêiecê!

Quando eu vi a Sinhá Rita 
que era a muié mais bonita 
do sertão e do arraiá, 
e peguei a maginá 
que em tanta noite de samba 
eu bati no meu ganzá 
somentes pr’ella me uvi, 
eu vi a muié tão feia, 
que eu chorei só de me ri!

Meu patrão! Meu patrãozinho! 
Se eu tivesse me casado 
táva agora abixocado!
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Eu táva que nem bezerro, 
quando fica desmamado!

Me farte chão pró interro, 
se eu não falo cum rezão. 
Diabo leve o casamento!

Muié, patrão, é uma fruta 
que se come o que tá dento, 
e joga as casca no chão.

E’ um disbronque, é um calamô, 
vê o Chico Prima de Ouro 
casado cum uma cotia, 
o Chico, o figuinho — louro 
da viola mais famanada, 
que prá dá pão a tres fia, 
trocou a viola vadia 
pulo cabo d’uma inxadaü!

O Inaço da Catinguêra, 
o escravo de pelle preta,
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foi um negro tão valente,
no rojão e no repente,que inté cantou cum o Capêta.

Esse grande cantadô ganhou, tocando e cantando, no sertão tanto dinhêro, que cum a musga e cum a poesia, 
um bello dia comprou 
ao seu dono, ao seu sinhô, sua carta de arfurria, sahindo do captivéro!

Mas esse tarapantão, 
esse mucufa e burrão, que uma viola libertou, teve um chamego marvado, um fachadão desgraçado, 
e se casou, se casou!!!

Dênde o dia de casado, o diabo do iscummungado outra vez se iscravizou!

Veje que destinação!
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Cum a cabeça e o coração 
o negro comprou, cantando, 
a sua libertação!
Quero dizê, meu patrão, 
que a Viola dá liberdade 
e a muié — escravidão!

Prós bate-pé, prás folia, 
prás festa, prás alegria, 
o grande Inaço morreu!
A bocca do surucaia, 
prú mode um rabo de saia, 
se calou-se...  imudeceu!

O musgo, outra vez captivo 
prú via d’uma muié, 
era o cadave inda vivo 
d*uma frô, que inda viçosa, 
foi arrancada do pé.

Apois eu vi, meu patrão, 
vi, cum os óio em penação, 
nos matto, dento dos brêdo, 
eu vi roçando o roçado

4
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aquelles dêdo sagrado, 
que ficava pindurado 
na bocca daquelle pinho, 
cum tanto carinho e amô, 
cumo uma abêia luzida, 
fica no á, suspendida, 
que á móde que tá, drumida, 
chupando o mé d’uma frô!

Quem visse entonce o balunga 
passá cum um bando de fio 
nestes matto do sertão, 
era vê passá um gallo, 
que foi musgo e foi surunga 
e táva feito um capão!

Não háy nada, meu sinhô, 
mais pió que o casamento! 
Os violêro e os cantadô 
deve de sê cumo o vento.

O vento é um cabra ronhêro, 
é taliquá um violêro
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que canta de noite e dia 
suas pena e suas magua 
na viola das mattaria!

Venta, e vae bejando as agua 
dos rebêro e dos regato!

Esbarra, e despois, avuando, 
vae pulos matto, brincando 
cum as foia verde dos matto!

Entra, manso, n’um jardim, 
chêra a fulô mais chêrosa, 
róda em redó d’uma rosa, 
e sae chêrando a alecrim.

E todo chêroso ansim, 
chêrando a cravo e jasmim, 
vae-se deitá na ramage 
da rede dos arvoredo!

Dróme e sonha toda noite 
e acorda de minha cedo!!
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Lava a cara nas lagôa 
e vae outra vez atôa, 
vae passando de passage. , 
vae refrescando as foiage 
dos mattagá, dos grotão... 
vae correndo espiloncado, 
manso e ás vez dizimbestado 
furancando os capuerão, 
prá despois, assucegado, 
drumí dento dos fechado, 
despois de tê ispaiado 
tantas fôia pulo chão!!

Mas se o vento é tafulão, 
se o vento é distabocado, 
o vento tem coração!

Quando elle tá gerimbado 
e açoita as árve damninho, 
e as árve fica a gemê, 
vassuncê córde cedinho, 
madrugue pulos caminho, 
que vassuncê ha de vê 
o vento fazendo o interro, 
o interro da foiarada, 
que foi de noite arrancada
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e lá vae pulas estrada 
cum o vento atraz a corrê!

Patrão! O meu pensamento 
é que todo o cantado 
deve de sê cumo o vento.

*

Patrão, se o Só se casasse, 
perdia todo o calô!
E se o Má tômbêm casasse, 
nunca mais bêjava as praia 
cum a escuma do seu furô.

E se o vento acuierasse, 
prá vivê só c’um amô, 
ficava cumo esse Inaço, 
o cantado de tiraço, 
que uma muié disgraçou.

Não cáia nessa esparréla, 
não brinque cum macambira!
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Páu secco não dá imbira, 
cachorro que não tem rabo 
não póde passá pinguéla.

Quem vae mexê cum tipy 
fica cum chêro de inhaca! 
Hôme macho não trocêa!
E o touro, que não varêa, 
inté apanha de vacca, 
quando tá em terra alêa!

*

A gente tem de assuntá 
quando vê moça fermosa, 
que essa bichinha é uma rosa 
que Deos fez prá nós cherá! 
Chêra, sem tirá do pé!

Nada, nada de arrancá!

Brinque cum a rosa, seu moço, 
que isso é munto naturá. 
Chêre a frô! Tome a chêrá!
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Bêje, bêje inté fartá!
55

Mas dêxe a frô no lugá!

Magine que hay munta rosa 
que o sinhô tem de chêrá, 
e que tômbêm tem dêreito 
de sê um dia cantada 
na sua viola chorosa, 
ou nas pancada penosa 
do seu fermoso ganzá.

*

Patrão, quando o amô vinhé 
lhe ingerimbá o assucego, 
inxóte o amô, o chamêgo, 
lá prás cafunda do diabo, 
cumo os boi vae caminhando, 
e ao mêrmo tempo inxotando 
as merunhanha cum o rabo.

Muié não tapêa a gente, 
não tapêa, não, sinhô!
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Quem joga terra nos óio 
dos hôme é o amô. . .  o amô.

Nós póde amá dez muié!
Vinte! Cem! Mais outro tanto! 
Meu patrão, eu lhe agaranto 
que isso mêrmo é que Deos qué!

Isto de premêro amô 
é históra de capurrêro!

Todo amô sêmpre é o premêro!

E vassuncê póde amá 
toda as muié sem istrôvo, 
que quando um amô vae findá, 
e outro amô vae cumeçá, 
o coração fica novo!

Patrão, dois óio runxóla 
póde fazê uma viola

Digitized by Google Original from
INDIANA UNIVERSITY



M e u  B rasil

se adismanchá de prazê, 
mas a dona dos dois óio 
tômbêm póde n’um momento 
fazê o mêrmo insturmento 
de repente immudecê.

E vassuncê tá cansado 
de escutá tanta bestêra 
que eu já disse a vassuncê.

Mas, patrão, eu lhe arrepito 
que este ceo tá tão bonito, 
que parece que eu tôu vendo 
que Deos do ceo vem decendo, 
prá vê o dia nascêü

N’uma noite ansim, cumo esta, 
cum as estrella toda em festa, 
é que eu queria morrê!

Eu não sei se no outro mundo 
a gente póde tocá!
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Prú via disso, patrão, 
pulo sim ou pulo não, 
eu peço prô meu covêro 
que elle me dêxe um buraco 
na cova que me interrá, 
prá de noite, a toda hora, 
botá minha mão de fóra, 
e alegrá o çumitero 
cum os toque do meu ganzá.

*  *

Patrão, vassuncê discurpe 
quarqué bestêra ou mardade 
que eu agora lhe dissé.

Mas eu lhe falo a verdade, 
eu falo cum liardade!!! ... 
Eu tôu sentindo sôdade 
d’uma cabôca! Apois éü! 
Vassuncê chêre prá dento, 
prô fundo do pensamento, 
chêre este matto orvaiado, 
chêre este chêro moiado 
destas moita de sapé,
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e me diga, ajuêiado, 
se o matto, a lua, o sereno, 
se este rio inluarado, 
se o seu coração maguado 
não tá chêrando a veneno 
d’um coração de muié. . .
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O VENTO VIEIRA

( Lenda sertaneja)

Foi n’uma Fazenda báita, 
lá prôs lado de Zaruêra.

E’ um cauzo que se passou-se 
c’um gringaião, cum lordaço, 
chamado: — José Vieira!

Esta históra, meu patrão, 
é uma históra munto véia 
dos tempo da escravidão.

O dôno, o sinhô de Engenho, 
era branco, mas porem,
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era de um’arma tão preta, 
que dêxava, de mardade, 
que o feitô, esse capeta, 
fizesse cum os seus escrávo 
as mais pió cruerdade, 
que lhe désse na veneta.

Só prú tê visto um cafuzo 
descansá o cacumbú, 
prá cêndê o cachimbinho, 
e prá mió trabaiá, 
o diabo fez o véinho 
passá tres mez interinho 
sem licença de pitá!

D’uma vez, Pae Benedicto 
táva bençoando o netinho, 
que lhe pedia a benção, 
e o damnado poz o véio 
uma sumana no tronco, 
bebendo uma vez prú dia, 
comendo um tico de pão!

Um pobrezinho innocente 
outra vez, charumingando,
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táva pedindo a maminha 
da sua mamãe cabôca, 
e o mafião, a  desgraçado 
garrou n’um ovo bem quente, 
garrou despois no innocente 
e metteu dento da bocca!

Tendo um dia impilicado 
c’um negrinho munto bão, 
mandou inforcá o musgo, 
tocado de sanfoninha, 
dizendo entorice ao patrão 
que elle tinha se inforcado 
prú via d’uma pretinha.

Prú móde um negro que oiou 
prá elle, e não lhe sarvou, 
prú tá doente e catimbú, 
o capeta fez o negro 
trabaiá todos os dia, 
de Só a Só, quage nú!

Mandou dá vinte manguada 
na Mãe Tudinha, coitada, 
uma véia tão querida,
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pruquê deu pr’uma criança 
uma fruta, uma migança 
que táva no chão, cahida!

Só pruquê viu, de uma feita, 
rezando ao pé da Capella, 
ajuêiado, o Zé Cremente, 
o disgraçado, o rumbío, 
quêmou a bocca do “Tio” 
cum a brasa d’um ferro quente!

Váíncê sabe o que elle fez, 
quando táva lamexando 
c’uma escrava, e, sirongando, 
foi visto pulo Jôm Gòme?! 
Interrou o pobre véio 
na terra, inté o pescoço, 
inté o véio, seu moço, 
morrê de sede e de fôme!

Vêje esta só, meu patrão!

Só prú rezão do canáia 
gostá da muié do Bento,
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que era preta, mas fié, 
o diabo do sambambáia 
fez o sinhô birraiento 
vendê a pobre muié!

Mãe Domingua, a mãe Dimingua,
a vózinha mais querida,
mais luzida do sertão,
só prú dizê que o marvado
já não tinha coração,
ficou sem dente e sem lingua!!!

*

Quem fizesse meração 
dos crime do Zé Viêra, 
nem vivendo cinco vida, 
não fazia a conta intêra!

*

0  hôme tinha uma cô! . . .  
Cum licença da palavra!... 
uma cô d e ... Que bestêra 
eu ia dizendo intéü!
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Tinha uma cô. . .  cô de cêra!

Tinha um nariz de tumbé, 
uns óio de curutú, 
fucinho de jacaré 
e pescoço de aribú!

Os cabello de taquára, 
cahindo em riba da cara, 
parecia inté castigo!
E a barbaça imperêrada 
era uma gróta fechada, 
que dispencava do queixo 
inté no troncho do imbigo! 
Era taliquá, patrão, 
um guariba, um macacão!

Agora váíncê vae vê 
o fim, patrão, que é o mio!

O feito tinha xódó 
pul’uma cafuzazinha, 
e andava já tão bocó,
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que um dia, patrão, que um dia, 
fez prá ella essa preposta, 
e a preposta ansim dizia: 
que se ella * gostasse delle”, 
elle, em paga, compraria 
sua carta de arfurria!

Mas a cafuza, a Luzia, 
gostava, dênde criança, 
d*um moleque, o Pomba Mansa, 
e era amô do coração!
E o feitô não dava cabo 
do moleque, do diabo, 
pruquê elle tinha arreceio 
que a bichinha, de premeio, 
morresse de chamegão.

Zé Viêra não descansava, 
não tinha mais assucêgo!

O hôme já malucava!

Táva doido! Que chamego!!
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O Feitô já não drumia, 
não drumia, nem comia!

Mas não dêxava a mardade 
das suas disbronquidade!

Apois, a móde que inté, 
ficava inda mais crué!

No dia que elle abispava 
a Luzia e o Pomba Mansa 
ambos os dois se falando, 
ninguém delle se livrava! 
Bacaiáu, tala de couro, 
manguá, peia-boi, “bezouro”, 
tomco, argêma, gargaiêra, 
nesse dia de cancêra, 
tudo, tudo trabaiavaü

Era um dia de terrô!
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Os véio, os moço, as criança, 
tudo se assarapantava, 
quando inxergava o feitôü

O ciume ansim foi crescendo, 
foi frevendo, foi frevendo, 
inté um dia isprócá!

Oie! Escute! Eu vou contá.

D’uma feita, o Zé Viêra 
táva escondido na matta, 
quando viu a patarata, 
dando um bêjo no pequeno! 
0  hôme entonce istripou, 
que nem cobra venenosa, 
despois que perde o veneno!

Alli mêrmo o cafanguêro 
mandou dois negro garrá 
no preto, no molecóte, 
e sem piadade atacá 
cem lambada de chicote!
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E o raio do excomungado
fez a pretinha ficá
alli, naquelle lugá,
cum os óio bem regalado,
prá vê mêrmo cum os dois óio
o preto sê castigado!

Mas porém a pobre escrava, 
chorando, daquella vez, 
pediu a São Benedicto 
que castigasse o mardicto 
prú tamanha marvadez!

E o Sancto, que tudo viu, 
fez bem o que ella pediu!

No outro dia, o miseráve 
cahiu na cama, e no fim 
de dois dia era cadáve!

Morreu pula minhanzinha, 
ánte do dia nascê!
Mais porém, ánte do interro, 
já fedia cumo quê!
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Quando o interro foi sahindo, 
(a tarde vinha cahindo) 
pegou logo a fúziá!
Parecia que os covêro 
lá do céo jogava terra, 
terra preta, cumo a noite, 
prô mundo intêro abafá!

Os hôme que carregava 
aquelle corpo pezado, 
carregado de peccado, 
de vez em quando mudava, 
pr’outros hôme carregá!

O interro foi caminhando, 
e o cadáve ia pezando, 
cada vez mais a pezá!

Aquelles hôme que tinha 
os braço, as perna, as espinha 
mais fixe que um barbatão, 
caminhava trambecando 
na areia, que ia socando, 
cum os pé fincando no chão!
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O céo táva afuziando, 
e do subaco da serra 
vinha arrotando os trovão!

O interro ia caminhando, 
e os hôme, de vez em quando, 
fazia aparro no chão 
prô vento, dizadorado, 
não carregá cum o caxão! 
Quando um trovão trovejava, 
o vento logo isgrumava, 
e ômentava a escuridão!

O corisco parecia 
que era o diabo que corria, 
doido, zaranhão, incréo, 
e c’um chicote vremêio, 
táva agora chicoteando 
a cara sancta do céo!

Os hôme paráro alli!

Não podia mais segui!
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Era um mystéro! Um mystéro!

Táva perto o çumitéro!

Escuro, que ninguém via!

Inté a noite fedia 
cum o cadáve do feitô!

Uma zelação riscou! .. .

Entonce, o céo se rasgou-se, 
damnou-se a relampejá!

Os trovão berrava tanto, 
que parecia o demonho 
berrando doido, damnado, 
prú tê no inferno jurado 
o mundo intéro acabá.
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Foi quando o vento, bufando, 
rancou das mão dos escravo 
o caxão, que foi rolando, 
vorteando, roncando, urrando, 
cumo um touro malabá, 
inté se assumi nas treva 
da noite, e se arrebentá 
n’um relampo, n’um papôgo, 
n’um currupio de fogo, 
rodopiando no á!

Hoje, quando o vento ziga, 
e rompe dizimbestado 
pulos matto de Zaruêra, 
não hay bocca que não diga: 
“Lá vem! Lá vem o Marvado! 
“Deos te perdôe os peccado,
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Esta tragédia passional da ilha de Marajó foi pu
blicada em telegrammas do Pará por toda a imprensa 
carioca. Neste poema o facto é narrado fielmente pelos 
dizeres dos mesmos telegrammas. O autor reservou-se a 
liberdade de analysal-o, segundo o seu modo de pensar. 
Catimbáo é o symbolo do caboclo nortista, o heróe das 
tradicionaes vaquejadas. Os paraenses deviam erguer- 
lhe uma estatua, immortalizando-lhe o heroismo.
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CATIMBAO

Se eu fosse um rei soberano, 
um papa, mesmo profano, 
da religião da Poesia, 
aqui, desta choça rude, 
pela tua excelsitude 
eu te sanctificaria.

Com tantas perversidades 
deste seculo de luz, 
que se esquece das verdades 
da sã moral de Jesus, 
eu sinto um prazer fecundo 
de saber que neste mundo 
miserável, torpe, vil, 
na minha patria, o Brasil, 
onde nasceu Jesus Christo 
e a Natureza nasceu,
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um coração existia, 
custodiando a eucharistia 
do Amor, que inda não morreu.

Tu, que só pelo desejo 
do mel ou do fel de um beijo 
ousaste a morte affrontar, 
tu, campeiro dos campeiros, 
campeador dos campeadores, 
ficavas bem n’uma egreja, 
em louvor aos teus amores, 
campeando um beijo no altar!

Nas horas mysteriosas, 
pelas caladas da noite, 
as sanctas mais milagrosas, 
e os sanctos anacorétas 
que em vida foram poetas, 
em funda concentração, 
emquanto a Deus elevassem 
os incensos da oração, 
talvez comtigo rezassem, 
Catimbáo canonizado, 
o aboio triste e maguado, 
com que levavas o gado 
pelos geraes do sertão!
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Pensei que o Amor fosse morto! 
Mas não morreu inda não!

Nestes dias de flagicios, 
neste pantanal de vicios, 
quem, pelo mimo de um beijo, 
inda é capaz de morrer?!
O grande poema da “Luva”, 
o grande poema de Schiller, 
e o poema do Conde d’Arcos 
já ninguém sabe entender!

Mas se não posso elevar-te 
ao altar de egreja ou templo 
n’uma sagração suprema, 
tu ficarás, como exemplo, 
aqui, neste templo d’arte, 
no oratorio deste poema.

Dizem que ao cahir das tardes, 
montado no teu cavallo, 
tendo ao peito São Gonçalo,
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o teu protector constante, 
sahias do pé da serra, 
da tua choça campestre, 
para ver a “Flor sylvestre”, 
que morava em Salvaterra, 
algumas leguas distante.

Que las ver essa bichinha, 
de olhos vivos, machucados, 
de cabellos cacheados, 
recendendo a molongó, 
musa dos campos, egrégia, 
cabocla victoria regia 
da ilha de Marajó!

Que só depois de ser noivo, 
uma noite lhe pediste 
com muito amor e carinho 
um “criminoso” beijinho, 
beijo que ella não te deu, 
mas que tu n’alma sentiste, 
pois “que o daria mais tarde” 
sorrindo, te prometteu!

Nessa noite soberana, 
de volta para a choupana,
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fitando o céo, presumido 
pelo beijo promettido, 
n’um relampago de amor, 
talvez até presumisses, 
vendo as luzes amarellas 
das vastidões estrelladas, 
que o turbilhão das estrellas 
era o arranco das boiadas 
do rebanho do Senhor!

Imagino que tu vinhas, 
altivo, como um tamoio, 
louvando a Deos n’um aboio 
de um beijinho espiritual, 
enthronado em teu ginete, 
febril, de rígidos musculos, 
que tinha a côr dos crepúsculos 
da tua terra natal!

Prêzo ao cinturão de couro, 
trazias, branca e cheirosa, 
a corolla de uma rosa, 
perfumando os sonhos teus!
E essa rosa de alabastro 
era o suspiro de um astro! .. .  
Era um soluço de Deos!!
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Quando sentias saudades 
da cabocla, o teu amor, 
para reteres as lagrimas, 
cheiravas, sofregamente, 
o perfume redolente,' 
esse cheiro emurchecido, 
esse aroma dolorido 
da juventude da flôr!

E os dias foram volvendo, 
fervorosos, na alliança 
do desejo, e na esperança 
do beijo, — a consagração!
Que, depois de um mez passado 
daquelle promettimento, 
veio opportuno o momento 
de ser cumprida a promessa, 
n’uma “corrida” estupenda, 
entre a bravura do gado 
e o vaquerame afamadb,
— a flor de lá da Fazenda.

Essa batalha tremenda, 
gigantesca, sem rival,
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foi a maior vaquejada 
da tua ilha encantada, 
que por ser a namorada 
de Deos, é tão invejada, 
que Deos não fez outra egual!

Depois de feitos brilhantes, 
de corridas incessantes, 
mussicadas fulminantes 
dadas pelos guerrilheiros, 
já muitos bois afamados 
tinham sido encurralados 
pelos heroicos campeiros.

Por aquellas solidões 
só se ouviam os mugidos 
e os urros enraivecidos 
dos vencidos barbatões!

Tinha findado o combate 
dos bravios cavalleiros!

Estavam alguns vaqueiros 
contando as suas bravatas
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junto ao moirão do curral, 
quando, imprevisto, espectral, 
em feroz açodamento, 
um touro sanguisedento 
sahiu da matta cerrada, 
e, depois, de fronte alçada, 
como um sultão victorioso, 
deu um soluço tão forte, 
que, repercutindo além, 
parecia o grito afflicto 
da eternidade da morte, 
se a morte urrasse tambem!

O minotauro, fremente, 
negro, horrendo, ameaçador, 
fez aquella brava gente 
temerosa e sobranceira, 
sentir pela vez primeira 
o contacto do temor!

Muito embora disfarçado, 
alli, naquelles semblantes 
de todos os circumstantes 
via-se o medo estampado!
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Foi quando a formosa déa, 
tua fatal Dulcinéa 
que á vaquejada assistia, 
vendo que o  touro bramia, 
nefasto, de horrendo agouro, 
assim te disse no ouvido: 
“Dou-te o beijo proinettido, 
“se laçares esse touro!”

Qual se tu visses de perto 
o deus do amor te acenando, 
para enfrentar o perigo 
das grandes occasiões, 
montado no teu amigo, 
circulaste em corropio, 
e logo rivalizando 
com o bruto fero e sombrio, 
varaste pelos grotões 
no teu cavallo fogoso, 
acompanhando o “ tinhoso” 
nas bruscas evoluções!

E, assim, lá toste correndo, 
umas vezes avançando, 
e outras vezes revolvendo, 
em rápidos repelões!
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Mas, quando o laço atiravas, 
e o avejão quasi laçavas, 
logo no primeiro tópe, 
no proprio laço premido, 
da sella foste cuspido, 
com o teu ginete, a galope!

E como a ponta do laço 
tinhas na cinta, apertado, 
ebrio, louco, desvairado, 
não te vendo desmontado, 
o teu brioso animal 
foi levando o teu cadaver 
por legua e meia, arrastado 
n’uma corrida infernal!

A campeirada que estava 
pasmadamente curiosa, 
n’uma rapidez pasmosa, 
nos seus cavallos montou, 
e foi buscar o teu corpo 
para entregal-o, inda morno, 
aos braços da tua diva, 
que, soluçando, o beijou!
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* *

Não censuro essa cabocla, 
que, por um deslumbramento 
de amor, naquelle momento, 
n’um grande surto de amor, 
não pensou no soffrimento, 
— no epílogo desse drama, 
para só pensar na fama 
do primeiro campeador.

Mas, volvidos alguns annos, 
(dize) quem affirmará 
que ainda em ti pensará 
essa cabocla formosa, 
de olhos vivos, marchetados, 
de cabellos enlutados, 
rescendendo a molongó, 
essa linda campeirinha, 
dos campos de Marajó?!

♦

Na tua vida afanosa, 
talvez tu nunca pensasses 
que a mulher que nos acena,
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é uma roseira viçosa,
que tem muita flor cheirosa,,
mas cujo aroma envenena!

Lá vem u m ! Aspira e . . .  gosa, 
e . . .  arranca uma flor, sem pena!

Vem outro, e, na vida airosa, 
repete-se a mesma scena!

Depois, vêm outros e outros, 
e, nessa graça amorosa, 
cada qual leva uma rosa, 
como lembrança do amor, 
até que emfim chega o noivo, 
que offerecendo-lhe as flores 
virginaes da laranjeira, 
vem encontrar a roseira, 
sem uma rosa . . .  uma flor!

*

Catimbáo, tu foste um bravo, 
e eu dou-te o meu parabém,
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pois, morrendo com o desejo 
sudarizado n’um beijo, 
te desprendeste da vida 
para os mysterios de alêin!

Catimbáo! Emquanto moço, 
devemos viver gosando, 
amar, mas amar, sonhando, 
pois só assim poderemos 
as mulheres conhecer!
Porque, depois, só mais tarde, 
os homens conheceremos, 
quando formos derivando 
para a morte, a envelhecer!

*
Hoje, moço de velhice, 
e velho de mocidade, 
relembrando a meninice, 
a minha eterna saudade, 
eu só amo a tres mulheres, 
esta formosa trindade, 
que me faz viver feliz!

Ingênua, casta, innòcente, 
a Manhã, que me bemdiz!
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A Tarde, a cabocla ardente, 
de seios rubros... febris!...

E a Noite, que se illumina 
na sua eterna viuvez, 
a Noite, a Noite divina, 
a que eu mais amo das tres!

*

Mas tu foste um ignorante, 
quer dizer, um homem puro!

Por isso eu supponho, eu juro,
considerando a bravura
da tua desillusão,
que se a cabocla algum dia,
por uma atroz vilania,
amar a outro campeiro-
com o mesmo affecto e paixão,
tu, na própria sepultura,
reflorescerás em goivos,
para, em flor, saudar os noivos,
e, em flor, dar-lhes o perdão!

Digitized by Google Original from
INDIANA UNIVERSITY



M eu  B rasil 91

♦

Eu também, meu grande morto, 
como poeta e trovador, 
já fui um grande campeiro 
das vaquejadas do Amor!

Quantas vezes, impellido 
por essa mulher, — a Gloria, — 
por um beijo promettido, 
como premio da victoria 
depois de lucta genial, 
tenho visto em desatino, 
minh’alma triste, escoiceada 
pelas patadas do Pégaso, 
desse cavallo divino 
correndo atraz do Ideal!!?

Mas o que hoje me crucia, 
O Ideal dos Prometheus,
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era revoar na Poesia, 
até chegar no infinito 
do ideal dos sonhos meus, 
e ao dar-lhe um beijo, contricto, 
um beijo doce e fraterno, 
sumir-me 110 Abysmo Eterno 
da Eternidade de Deos!

" N
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Este poemeto foi escripto, depois de um passeio, em Jacarépaguá. Foi n ’uma linda manhã, de que jamais 
me esquecerei. Dos que nelle tomaram parte, principalmente os músicos, poucos, pouquissimos ainda vivem!Ao atravessar um regato de aguas mansas e “risonha profundidade”, uma gentil senhorita, por um descuido, “cahiu” n ’agua, quasi “morrendo” “afogada”, pois a agua não lhe dava acima dos artelhos!Ao ouvir uns gritinhos de soccorro, os músicos interromperam a harmonia de uma valsa que eu ia cantando, e toda a comitiva dirigiu-se ao logar de onde vinha o alarme. A senhorita, animada pela presença de todos nós, saltitando pelos pedriscos, que pontilhavam o curso do riachinho, affirmou ter ouvido palavras amorosas, vindas do proprio leito da corrente. Por natural curiosidade, occultei-me n ’uma gebarra de matto, e deixei que a “serenata” proseguisse em suas saudações á manhã primaveril.Alli, aos gorgeios da passarada e aos últimos suspiros dos violões, dos cavaquinhos, do violino, do piston, da flauta e do ophicléide que, pela distancia, já se desvaneciam, ouvi as seguintes estrophes pronunciadas, dis- tinctamente, pelo namorado lacrimal.
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Deixando atraz a florescida vargem 
quiz ver esse regato, e em sua margem, 

sentei-me a descansar.
E a natureza, cheia de magias, 
abrindo o seu breviário de poesias, 

entrou a recitar.

A brisa, que inda ha pouco dormitava, 
as suas aguas, tremula, arrendava, 

em tremulantes gyros, 
e tudo tinha um canto, uma volata; 
e além se ouvia o sabiá da matta 

despenar-se em suspiros.

Não sei que sinto com o chorar das aguas! 
Entra-me n’alma um turbilhão de maguas, 

que nem vos sei dizer!
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Esse regato ameno e lamentoso, 
cantava um hymno altivo e doloroso. . .  

parecia gemer.

Solitário, e vencido de abandono, 
elle vinha estirando-se com somno, 

ou cansaço de amor!
Havia nelle um “quê” de inexprimível.. 
Não era um ente apathico, insensível, 

sentia alguma dôr.

Ouçamos, pois, as suas desventuras, 
seus madrigaes, gemidos nas temuras 

da liquida meiguice, 
pois, ao saber-me poeta, n’um sorriso, 
interrompendo o curso, de improviso, 

assim elle me disse:

(AGUA QUE FALA)

“Beijando estas ramagens odorantes, 
por estas mattas virgens, crepitantes, 

que agora nos espiam,
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requestado por toda a natureza, 
eu me ria dos cantos de tristeza 

das aves, que gemiam.

Nestas sombras feliz, mas livre eu vivo! 
Entre estas pedras verdes eu derivo 

melhor do que acolá.
Aqui só me perturbam, por instantes, 
os que de longe vêm, os visitantes 

de Jacarépaguá.

Ai, se me visses, n’uma noite alvíssima, 
cantando uma canção dolorosissima, 

em plena serenata, 
a retratar nas minhas aguas frias 
as amarguras e as melancolias 

da lua, que me mata!

Muita belleza em mim tenho espelhado! 
Quantas mulheres tenho retratado «

neste espelho luzente!
Depois de lhes beijar a rosea face, 
deixava que o retrato deslizasse 

ao sabor da corrente.
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Mas quando ainda, ha pouco, eu meditava, 
e uns versos pastoris improvizava 

para uma flôr que vi, 
um anjo, um cherubim, branco e nitente, 
mais alvo do que o alvor desta corrente, 

me appareceu alli!

Ao ver-lhe o rosto, a florea contextura 
dos seios virginaes e a formosura 

da candura do olhar, 
nestas aguas gravei o seu retrato, 
e emquanto eu fôr um córrego, um regato, 

hei de o sempre espelhar.

Quandos os seus olhos me sanctificaram, 
e em suspiros celestes derramaram 

seus poemas, a flux, 
eu senti que, n’um frêmito de maguas, 
as crystallizações das minhas aguas 

eram bênçãos de luz.

Quando a vi, tão mimosa, volitando, 
nestas minhas pedrinhas saltitando, 

com umas flores no peito,
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vinha tão castamente alvinitente, 
que eu pensei fosse um cysne, de repente 

surgindo do meu leito.

N’um elance de amor, alvoroçado, 
dei-lhe um beijo no pé, e extasiado, 

um suspiro exhalei, 
porque fugiu-me o cysne pressuroso, 
que foi mostrar aos lyrios, vergonhoso, 

os pés que lhe orvalhei.

Esperei que das plumas se livrasse, 
e inteiramente núa se entregasse 

ás minhas aguas quérulas, 
para ungir o seu corpo, alvo diamante, 
e alli me transformar, naquelle instante, 

n’um regato de pérolas.

Mas lá se foi, no coração deixando 
o germen de um destino miserando, 

e a dôr, a eterna magua 
de fazer de meu pranto este rosário, 
que eu desfio por todo o itinerário, 

n’uma saudade d’agua.
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Eterno, irei crispando as minhas dores, 
juntando aos dos plumosos trovadores 

o meu threno maguado, 
sem que ella saiba as grandes agonias 
destas lagrimas, tristes, correntias, 

de um rio enamorado.

Ao silencio das noites estrelladas, 
no leito destas lymphas argentadas, 

aos beijos do luar, 
eu hei de o seu retrato, o rosto angélico, 
com as estrellas do azul do manto celico, 

de estrellas diademar.

Agora nada mais já me insinúa, 
nem a minha maior paixão, — a lua, 

me póde consolar!
Eu só vejo um remedio ao meu tormento, 
ao meu cansado e eterno sotffrimento: 

era, de vez, seccar!”

* *
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E cessou de falar. Foi deslizando, 
como quem vae a dôr peregrinando, 

a cantar e a gemer, 
cheio d’agua, mas agua de amargura, 
e morrendo da sêde que o tortura, 

a sêde de a rever.
*

* *
Morria a tarde. As brisas, carinhosas, 
borborinhavam, tremulas, nervosas, 

buliçosas, inquietas, 
e lá se foi o rio peregrino, 
chorando o seu fadario, o seu destino, 

que é o destino dos poetas.
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A FOLHA

Já não existe quem me inspirou estes versos, — a senhorita Edith de Azevedo, filha do meu velho amigo João de Azevedo, tambem já falleeido. A folha, protagonista deste saudoso madrigal, encontrei-a no seu album do cartões postaes, de autographos e pensamentos, que tanto apreciava, pois a senhorita Azevedo era uma legitima poetisa. Que papel representava aquella folha agreste, mortalmente pallida, no meio de tantos versos, maximas e figuras douradas?! Respondeu-me, com in- nocencia e ternura, que era uma recordação do mesmo passeio, — O Regato. E sendo eu reconhecido pela fo- lhazinha do arbusto, de onde foi arrancada pela formosa Edith, ouvi estes queixumes, que deponho em sua sepultura, como um ramalhete de saudades.

Digitized by Google Original from
INDIANA UNIVERSITY



Original from
Digitized by V ^ O O g L c  IN D IA N A  U N IV E R S IT Y



(FOLHA QUE FALA)

“Nj&o voltes esta folha, humilde, eu peço. 
Reconheço-te a voz, eu te conheço, 

sei que não me illudi.
Volve os olhos á minha desventura, 
que eu, poeta, em meu berço de verdura 

mais de uma vez te vi.

Muitos pensam que nós, folhas dos mattos, 
somos entes apathicos, ingratos, 

impassíveis á dor, 
mas os bardos bem sabem que alma temos, 
e, murchas, como estou, inda vivemos, 

sem o antigo verdor.

Antes, porém, que eu conte a minha vida, 
e o motivo por que, emmurchecida, 

inda vivo a penar,
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devo dizer-te quem eu sou, mas, olha: 
tem piedade de mim, da pobre folha, 

que é filha de um logar

aprazível, dulcíssimo e ditoso, 
onde, á noite, o luar é mais saudoso 

em seus brancos queixumes, 
onde as aguas, dos bosques sob as naves, 
concertam-se com o lyrico das aves 

e o riso dos perfumes.

Soluça em minha dor verde lembrança, 
mais verde do que o verde da esperança, 

que a própria dor não vence. 
Quantas saudades uma folha encerra! 
Saudades florestaes da minha terra!

Sou jacarépaguense.

Agora, a minha historia. Não é grande 
como a dor infinita, que se expande 

nos meus nervos sequinhos!
Eu pensava no amor, no amor ditoso 
quando senti o toque velludoso 

de uns mimosos dedinhos.
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Medroso, o coração, triste, batia, 
e eu, chorosa, receiosa, estremecia 

de insolitos pavores, 
quando Edith, tão meiga, arrebatou-me 
do galho, e, sem piedade, enclausurou-me. 

neste livro de amores.

Poucos momentos antes da arrancada, 
tinha visto passar, em revoada, 

liriaes, purpureas, pretas, 
louras, violaceas, verdes, amarellas 
e azues... um ramalhete das mais bellas 

e gentis borboletas.

Poucos momentos antes eu ouvia 
um sabiá plangendo uma elegia 

tão mimosa e tão linda, 
que após se ter minguado subtilmente, 
deixou naquelle plácido ambiente 

uma tristeza infinda!

Porque este infeino amargo e tenebroso, 
onde o seu coração, terno e piedoso, 

já não me vê soffrer,
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acorrenta-me á dôr da urente magua 
de não ter uma gotta, um pingo d’agua 

para afflicta beber!

Nem um pingo, sequer! A luz só vejo, 
só satisfaço o vivido desejo

de a ver, de a contemplar, 
quando ella vem, com as suas mãos bonitas, 
mostrar cartões dourados ás visitas, 

o abrir de par em par.

Mas, quanta ingratidão! Mãos perpassaram! 
As folhas vão passando! Ao fim chegaram, 

sem ter a caridade 
de um compassivo olhar que a mim descesse, 
e um momento, sequer, se condoesse 

desta minha saudade.

Quem deixa uma figura colorida, 
para ver uma folha resequida,

que de maguas se veste?!
Esta lauda é a lauda da amargura! 
Não é mais que uma triste sepultura, 

de que eu sou o cypreste.
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Mas, quando Edith fala, que harmonia 
percute em meu soffrer! A nostalgia 

n’um suspiro se acalma, 
estremeço, soluço, ardo ao desejo 
de saltar deste livro, dar-lhe um beijo, 

e occultar-me em sua alma.

E ’ lá que existe a pagina bemdicta, 
onde esplende a palavra — “amor” — escripta 

sobre o seu coração, 
distante dos olhares deshumanos, 
como eu, folha dos mattos soberanos, 

vivia em solidão.

Que tristeza, meu poeta, que tristeza! 
Quem sorria, liberta, á natureza, 

que se ostenta sem véo, 
ha de sentir com o peito aqui lanhado 
a  saudade daquelle azul lavado 

das paginas do céo. . .

do céo. . .  da lua, o camapheu divino, 
que soluça o licor alabastrino 

sobre a veiga aromai,
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onde as almas das folhas, já fanadas, 
adejam sobre as brisas namoradas 

da noite angelical.

Se este é um “missal” de versos plagiados, 
prefiro os versos meigos, orvalhados 

das manhãs purpurinas, 
esses versos dos passaros cantores, 
e as estrophes que Deus burila em flores 

no album das campinas.

Porque ella não deixou que eu lá morresse, 
e quando, emfim, do hastil me desprendesse, 

ao meu proprio contento, 
no tramontar da tarde rosea e mesta, 
fosse, ondulando aos threnos da floresta, 

levada pelo vento?!

Em logar deste feretro, no outomno, 
melhor dormira o derradeiro somno 

sob as virgens grinaldas 
das lianas de um’arvore frondente, 
sonhando á luz do luar, tranquillamente, 

n’um frouxel de esmeraldas!
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E por falar em verde... Tive um sonho!.. 
Um sonho tão alegre e . . .  tão tristonho!

Sonhei que enverdeci!
E eu sentia da brisa o brando açoite, 
toda cheia dos nectares da noite, 

no arbusto em que nasci!

Mas, quando despertei, triste, ansiada, 
vi que estava mais murcha, sepultada 

nestas folhas banaes, 
semi-morta, mas de alma delirante, 
tão saudosa, tão longe, tão distante 

das folhas vegetaes!

Sobre o meu coração, que não se acalma, 
inclina, por piedade, o ouvido d’alma, 

e eu juro que has de ouvir 
cantos de aves, de brisas e de flores, 
de meigas juritys, florindo as dores, 

das tardes ao cahir!

O ouvido d’alma inclina! Ouve, dolente, 
a pulsação daquella voz morrente, 

que eu toda a tarde ouvia:
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aquella voz religiosa e amena, 
a do sino da egreja lá da Penna, 

chorando a Ave-Maria!

Os lamentos das aves e das fontes, 
e as saudades daquelles horizontes, 

tudo, tudo aqui está, 
porque, nestas artérias suspirosas, 
vibra o crystal dessas manhãs formosas 

de Jacarépaguá.

Mas agora eu me lembro que uma esmola, 
uma lagrima fria, alva corolla,

cahindo em meu martyrio, 
do ostensorio dos olhos derramaste, 
e esse jasmim de neve, que choraste, 

bebi-o, como um lirio.

Eu sorvi essa lagrima offegante, 
essa nivosa flor refrigerante, 

de saudades ungida, 
como a terra, que a luz solar devora, 
sórve o aljôfar que o céo, á noite, irróra 

sobre a terra adormida.
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Pois bem! Mais outra esmola! O’ poeta! Escuta! 
Consola-me esta dor, a dor que enluta 

meu pobre coração!
Este ardente desejo a ella externa, 
e  então verás como ha de ser eterna 

a minha gratidão.

Eil-o. Quando intentar algum passeio 
ao meu torrão natal, leve-me ao seio, 

que me leve até lá, 
pois quero ver se o galho em que habitava, 
e onde, á manhã, de orvalho me orvalhava, 

secco ou florido está.

Se florido estiver, por Deos reclamo, 
dê-me um beijo e me ponha sobre o ramo, 

que saudoso ficou!
Deixe-me alli no chão, piedosamente, 
ao pé do arbusto de onde, tão virente, 

um dia me arrancou.
8
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Eu descerei á escuridão da terra, 
trabalhando na seiva, que ella encerra, 

com  entranhado amor, 
por saber, lá do fundo do meu leito, 
que ao sol, meu corpo, em “sangue” já desfeito, 

vae-se abrir n’uma flor” .
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Esta poesia foi irradiada pelo autor na noite do Io 
anniversario da Radio Sociedade do Rio de Janeiro, em 
presença do illustre sabio Dr. Morize, director do Ob
servatório Nacional, do distincto scientista acadêmico 
D r. Roquette Pinto, do saudoso educador João Kopt e 
de numeroso e selecto auditorio, recebendo, ao terminar, 
uma revibrante salva de palmas, que, como a sua poesia, 
“ irradiou” por todo o Brasil.

Digitized by Google Original from
INDIANA UNIVERSITY



_  1 ^  O rig in a l from
D ig itize d  by V ^ i O O g L C  IN D IA N A  U N IV E R S IT Y



INVOCAÇÃO AOS ASTROS

Estrellas! Aureas estrellas!
O’ astros da immensidade!
Ouvi-me! AJmejo falar-vos 
com toda a minha humildade!
O’ tímidas nebulosas!
O’ sementeiras nivosas 
dos mundos da Eternidade!

Quem deseja interrogar-vos 
nesta noite festival, 
é um louco, é um doido, é um poeta, 
mas é um doido, que é propheta, 
e faz do verso um phanal.

Astros! Rutilas estrellas! 
Nós, d’aqui, não escutamos
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vossos ais, vossos gemidos, 
mas por causas, que ignoramos, 
quem sabe se nós, ó astros, 
não somos por vós ouvidos?!

Erguendo os olhos ás pérolas 
dessa concha emperolada, 
o sabio, de olhos funereos, 
vê muito, mas não vê nada!
A sciencia vive enredada 
n’um turbilhão de mysterios!

Eu, que toda sciencia ignoro, 
só com Deos aprenderia 
a sciencia que mais adoro, 
a de mais sabedoria, 
se Deos quizesse ensinar-me 
esses grandes e profundos 
mysterios da astrologia!
Se eu soubesse o meu horóscopo, 
meu futuro eu saberia!

♦
Astros! Lúcidas estrellas 
dos semfins da immensidade,
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vós, que sois fontes de luzes, 
mostrae-me a luz da verdade!

O

*

Para nós, os sonhadores, 
os loucos meditabundos, 
não sois, ó astros, os mundos 
de que fala a astronomia! 
Esse livro, o firmamento, 
que Deos, á noite illumina, 
é a biblia que nos ensina 
o Evangelho da Poesia!

*

O’ Vesta! O’ deusa dos Lares! 
Mãe dos anjos tutelares!
Meu archanjo tutelar!
Vésta, que a paz asseguras, 
afasta-me as desventurar» 
da mansidão do meu lar.

Géres! Pastora das mésses!
Ouve o amor das minhas preces
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nesta humildosa oração, 
para que sempre te exalte, 
para que nunca me falte 
a sancta ostia do pão.

Porque estás assim tão longe 
de nós, Neptuno?! Porque? 
Serás hoje o observatorio 
de Jean Joseph le Verrier?! 
Porque estás assim tão longe 
de nós, Neptuno?! Porque?!

Júpiter! Deos dos romanos, 
de Juno consorte e irmão, 
responde: será verdade 
que gyras, nesses espaços, 
durante doze, doze annos, 
para encerrares o cyclo 
da tua revolução?!

E porque, Sirius vaidosa, 
de brilhos fascinadores, 
tu mudas, constantemente, 
as cores das tuas cores?! 
O’ Sirius! Sirius formosa! 
Estrella dos meus amores!
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E tu, archimillionario, 
dize-me desse calvario 
do teu silencio nocturno, 
a causa dessa vaidade 
de ostentares toda noite 
a espectaculosidade 
do teu anel, ó Saturno!

Quando, do céo desprendida, 
em desvairada corrida, 
vens, de lá, dessas alturas, 
n’uma vertigem fulgente, 
porque não falas, não dizes 
quaes são as tuas raizes 
lá nos céos, e o que procuras 
na terra, estrella cadente?!

Dizem que és um aerólitho, 
um bólide, um corpo insólito, 
que, vindo lá de outros paramos, 
cá na terra se inflammou!
Mas, para mim, és um astro, 
que, por ter feito algum crime, 
já ninguém mais te redime, 
e Deos dos céos te expulsou!
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*

Neptuno, Júpiter, Céres,
Saturno, Sirius e Vésta, 
que andaes pela eternidade 
vós, que sois fontes de luzes, 
mostrae-me a luz da verdade!!

♦

O* lua, que já me foste
ama de leite em creança,
e hoje me vês com piedade,
tão longe da mocidade,
com os meus cabellos mais brancos
do que a tua claridade
que os meus sonhos insinúa,
conta-me historias de fadas,
de princezas encantadas
dá-me a bençam da saudade,
O’ minha avozinha, ó lua!!!

Responde, responde, ó lua, 
que de estrellas diademada, 
quando nos céos, agitada,
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vaes entre nuvens correndo, 
alva, como um serafim, 
pareces uma florista 
dos anjos floricultores, 
colhendo estrellas de flores 
no teu celeste jardim!

Dize, ó lua, se inda sentes 
nas tuas noites mais gratas 
saudades das serenatas, 
das serenatas plangentes 
dos nossos velhos amores, 
lua triste e carinhosa, 
risonha, mas dolorosa, 
Gioconda mysteriosa 
dos poetas e trovadores!

Marte rubro, rubro antiste, 
que de nós mais perto estás, 
que ainda não presentiste 
nossos gestos fraternaes, 
com teu poderio immenso 
dá-nos juizo, dá-nos senso, 
e faze que nos tornemos 
de irracionaes, — racionaes.
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Mas, se tens fome de sangue 
para aplacar teus furores, 
então que os homens da terra 
travem com Deos uma guerra 
de incruentos batalhadores, 
e emquanto Deos fôr jogando 
lá dos céos suas estrellas, 
os homens, a Deos louvando, 
irão aos céos atirando 
flores, flores e mais flores.

Vesper! O’ berço da noite! 
Sepulcro da tarde esquiva, 
que da fronte do crepusculo 
espontas formosa e altiva, 
tu, venusta “sempreviva”, 
que só descerras as pétalas 
para logo emurchecel-as!... 
Flor, que a noite anciosa espera, 
Vésper, que és a primavera 
da floração das estrellas! . . .

O’ Venus! Estrella d’Alva! 
Phanal da noite e do dia! 
Sideração da Poesia, 
accesa n’um lumaréo,
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que pareces uma rosa, 
nervosa, vertiginosa, 
pegando fogo no céo!... 
Jaldea corôa de louro!
O’ Venus! Flor estreUadaü 
O ultimo beijo de ouro 
que Deos atira no féretro 
rosado da madrugada!

E tu, Cruzeiro do Sul, 
cruz em que a Noite, ajoelhada, 
réza um responso funereo 
por toda estrella apagada 
no cemiterio do Azul!

Astros mais illuminados, 
mais opulentos de luz, 
mostrae-me a estrella divina, 
onde vivem, sempiternos, 
os poetas já consagrados, 
ouvindo os versos eternos 
recitados por Jesus!

*
Estrellas! Fulvas estrellas! 
Asteroides! Nebulosas!
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ConsteUações lacrimosas! 
Rosal das rosas radiosas 
dos roseiraes do infinito!

O" sol! Apollo bemdicto!
Na hora em que tu feneces, 
fazendo as ultimas preces, 
morrendo, ó sol, tu pareces 
Deos, se desfazendo em cores, 
para ostentar-te, solenne, 
em um novo lausperenne, 
á inspiração dos pintores!

Sol! O’ sol horizontino!
Pintor do “Pintor Divino” ! 
Pede a Deos, pede ao Senhor 
que accenda a minha poesia 
com toda a polychromia, 
toda a tua eucharistia 
de liberdade e de amor, 
na hora em que mais te exaltas 
pela gloria dos teus poentes, 
e em Bello Horizonte esmaltas 
o sangue de Tiradentes, 
n’um vulcão multicolor!

Google Original from
INDIANA UNIVERSITY



M eu  B rasil 127

Sol! . . .  que vaes peregrinando, 
e morres crepusculando, 
para amanhã, despontando, 
resuscitares com a luz!
O’ lua! O’ Virgem Maria, 
que déste á luz a Poesia,
— irmã gemea de Jesus!

*

Noite, ó noite lacrimosa, 
mostra-me o phanal divino, 
essa estrella milagrosa, 
essa flor esplendorosa 
do jardim dos teus affagos, 
que conduziu os reis magos 
ao berço do Deos-menino, 
que viu a luz n’um palhal!

Faze a minh^lma gloriosa 
por ter a gloria de vel-a!
Eu quero beijar de joelhos 
a sombra azul dessa estrella!
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*

Uranos!... Pae dos cyclopes!
Luz, em que Herschel “irradia!” . .. 
E tu, porque estás calada, 
tu, que és hoje das estrellas 
a estrella mais invocada,
Urania, Urania adorada, 
genetriz da astronomia?

Eu sinto, neste momento, 
sinto que o meu pensamento 
vae subindo, em novo alento, 
vibrando, como um crystal, 
vae subindo sobre as ondas 
hertzianas, ethereas 
da radiotelephonia, 
levando a sua poesia 
ás harmonias sidéreas 
do Infinito Sideral!

Por isso, eu vos peço, estrellas, 
que griteis lá do Infinito 
que o poeta que vos acclama,
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irradiando os versos seus, 
com toda a sua humildade, 
em nome da humanidade, 
da sciencia e da verdade, 
envia esta prece a Deus!
“Dizei, que nós, brasileiros, 
aqui, deste mundo obscuro, 
nesta noite festival, 
supplicamos, ajoelhados, 
que estes céos, todo estrellados, 
sejam, na paz do futuro, 
a Bandeira Universal!”
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AO GRANDE VIOLONISTA AGUSTIN 
BARRIOS

Apollo do violão! Barrios sublime! 
Orpheu dessas seis lagrimas da “lyra”, 
que não ha dor humana que não fira, 
e a minha dor celicamente exprime!

Hercules bravo, a incendiar na pyra 
a túnica ideal do excelso crime 
de ser artista, e que a arte só redime, 
porque a arte para o artista é a Dejanira...

Na cruz do soffrimento, essa montanha, 
onde o condor, que o coração te lanha, 
é o mesmo abutre que do Azul desceu,
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soluça em teu violão crucificado, 
pois que o deus do violão, por ti roubado, 
fez-te um novo e sublime Prometheu!
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O QUE ME DISSE A LUA

(De uma chronica de L . V .)

O “ Luar do Sertão”, essa modinha de Catullo, é o hymno 
nacional do sentimento brasileiro, como já disse alguem. E , hoje 
conhecida no mundo inteiro. Em presença do rei da Inglaterra e 
do rei da Hespanha, já foi cantada em varias capitaes da Eu
ropa pela nossa eminente patricia Antonieta de Souza, uma gar
ganta de crystal, e, ultimamente, foi interpretada pela grande 
Companhia moscovita que nos honrou no theatro Republica com 
os seus maravilhosos espectáculos symbolicos. Quem desejar sen
tir as emoções daquella noite no referido theatro, leia o que es
creveu a respeito Mario José, na “ Matta Illuminada”, com o ti
tulo de “ O sentimento slavo e a musa de Catullo” .

O magnifico poeta chileno Miguel Rocuant em seu livro 
“ J3am Sebastian de Rio de Janeiro” faz um estudo tão bello e 
apurado dessa canção que o leitor não se arrependeria se o lêsse 
naquelle seu livro, com o titulo de —  Canção Popular.

O notável estadista e escriptor argentino, o Dr. Carlos Ibar- 
guren, já lhe teceu um formidável elogio no artigo que escreveu 
para o Journal com esta significativa denominação:
“ A Obra de Catullo Cearense vista através da sensibilidade e do 

pensamento argentinos” .
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O sabio bacteriologista italiano Dr. Ernesto Bertarelli, num 
artigo publicado no Fanfulla, acabou dizendo que Catullo “ appar- 
tiene aã una stirpe di poeti che solamente i popoli nella giovinez- 
za po88on dare” .

O ministro tcheque, Dr. Wlastimil Kyqal não disse menos 
quando affirmou que Catullo, Bilac e Castro Alves eram os poe
tas brasileiros que mais o encantavam. Não falaremos dos elo- 
giadores nacionaes, porque não terminariamos. E assim termino 
dizendo que as apotheoses ao “ Luar do Sertão”, culminaram com  
a de Gabriella Besanzoni, o maior contralto do lyrismo hodierno, 
cantando-o uma noite no Theatro Municipal, de surpreza, e rece
bendo as mais fervorosas ovações de toda a sua vida de artista  
excepcional.

O poeta só teve conhecimento do prodigio no dia seguinte.
Sentindo-se glorificado por tal surpreza, e lamentando não 

estar no theatro naquella noite feiticeira, dedicou esta poesia á  
celebre cantora, publicando-a na Gazeta de N oticias, de que era  
brilhante collaborador.

A divina artista sabendo que Catullo tinha desejos de admi- 
ral-a de perto e ella mesma desejando aprecial-o em intimidade, 
convidou-o a ir á ilha de Santa Cruzt para ouvil-o cantar o proprio 
“ Luar do Sertão” e recitar os seus poemas bravios. O Sanhassú 
brasileiro accedeu ao convite do Rouxinol italiano e o rouxinol o 
recebeu com carinho e fidalguia. Besanzoni além de ser uma ce
lebridade do canto, é uma mulher de fina cultura, de uma lumi
nosa intelligencia e de um coração de anjo cantor. A Cotovia ou
vindo o velho Sanhassú não se cansava de elogial-o. O bardo, de 
violão em punho, e sabendo “ dizer” como elle sabe, cantou o
“ Luar” e recitou os seus poemas do sertão. Eram applausos so
bre applau8os. Finda a sua missão, por um supremo requinte de 
gentileza, a Cotovia, não esperando que o Sanhassú lhe pedisse, 
communicou-lhe que, primeiramente, ia cantar uma aria do Pro- 
pheta, duas canções italianas, e depois, o “ Luar do Sertão” .

Diz-nos o poeta que já era madrugada.
A noite estava serena e o mar, sereno como um lago tran-
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quillo! Besanzoni, acompanhada ao piano pelo “ seu maestro”, 
cantou a aria de Meyerbeer! O poeta vibrava! Cantou as duas 
canções da Italia! O poeta revibraval Mas, quando chegou a vez 
do “ Luar do Sertão”, Catullo diz que a ilha transformou-se numa 
“ Ilha Encantada” .

Era um espectáculo sobrenatural a voz de Besanzoni ungindo 
o silencio da noite e acalentando o mar, que parecia escutal-a, em
bevecido! O poeta nos affirmou que seria a sua maior ventura 
se tivesse desapparecido do mundo naquella noite de fadas! Que 
maravilha, ouvir uma canção brasileira, o proprio coração do Bra
sil, florescendo na bocca de uma cantora celestial, cuja voz nos 
encanta e arrebata, n ’um remanso da nossa formosa Guanabara, 
áquella hora da noite, com o céo constellado, e o mar soeegado 
como uma lagoa tranquilla!

Qual de nós, simples mortaes, não ficará com inveja do poeta, 
pelo que gosou e “ sentiu” naquella sua noite memorável?!

Abençoada seja essa “ mulher divinal” .

L. y
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O QUE ME DISSE A LUA

A Gábriélla Besanzoni Lage.

“Alma das selvas, ó poeta,
“já irradiei á passarada 
“dos teus dilectos sertões,
“que hontem fora consagrada, 
“e, mais, — immortalizada 
“uma das tuas canções:
“a que te foi inspirada 
“pela minh’alma argentada, 
“essa canção predilecta 
“com que as saudades consolas 
“das amarguras das violas 
“e das maguas dos violões.

“E, ao dizer aos plumitivos 
“quem tinha sido a cantora,
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“a musa consagradora 
“dessa canção popular,
“bastou que as aves ouvissem 
“proferir o nome delia —
“a Besanzoni, a Gabriella, 
“para que todas, num bando, 
“revoando de par em par,
“lá fossem rindo e cantando, 
“annunciando á primavera 
“a noticia que eu lhes déra 
“com os “radios” do meu luar!

“Dir-se-ia que um genio alado, 
“improvizando uma festa,
“a esmeralda da floresta 
“engrinaldára de flores,
“para que todo o arvoredo, 
“de improviso enverdecido, 
“ tambem cantasse, florido, 
“com todos os seus cantores.

“E ao ver tudo reflorindo, 
“o passaredo applaudindo 
“um Caruso Gaturamo 
“formoso, bello e gentil,
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“pedia a Deos, num reclamo, 
“que esse dia assignalado 
“fosse um dia feriado 
“para todo o povo alado 
“das florestas do Brasil.

“Por duas gargantas de ouro:
“— o Pintasilgo matreiro 
“— e a Graúna soberana, 
“foram cantados, em coro, 
“primeiro, o Hymno Brasileiro, 
“e, logo, a Marcha Italiana.

“N’um discurso arrebatado 
“um orador Azulão 
“alvitrou que se nomeasse 
“uma nobre commissão 
“de um Encontro, um Bemtevi, 
“um formoso Colibri,
“um Chorão, um Corrupião, 
“afim de que supplicasse 
“em nome dos passarinhos 
“e da alegria dos ninhos,
“que essa cantora cantasse 
“n’um festival do sertão.
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“Agora imagina, ó poeta,
“que quadro grandioso e bello 
“em uma noite saudosa,
“com sua voz milagrosa,
“a Besanzoni cantando 
“a tua linda poesia,
“e as violas acompanhando 
“a diva irmã de Caruso, 
“Tamberlik e Zenatello,
“no meio da mattaria!

“Imagina que espectáculo 
“no theatro da natureza, 
“nessa sublime grandeza, 
“que á tua infanda sorria!!!

“Eu cá no céo não ficava,
“e nem sei se alguma estrella 
“aqui no céo ficaria!

“E, agora, guarda um segredo 
“que os anjos me confiaram, 
“e eu o ouvi dos labios seus,
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“e é que os anjos me affirmaram “que essa “Carmen” invencida “é uma cantora fugida “de um dos theatros de Deos!!
“E eu, a lua esplendorosa,“sei que a minh’alma saudosa, “derramando-se, queixosa,“pela terra, a soluçar,“não vibra, não luz, não canta, “na voz de um gallo, a cantar, “mas, sim, naquella garganta, 
“onde a voz de Deus se estrélla, “nessa mulher, a Gabriella, “mulher de sol e de luar... ”
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AO CORPO DE BOMBEIROS
A ’ memória de Anaeleto de Medeiros.

Incruentos heróes, heróes alviçareiros, 
expoentes do poder e energia radal, 
eu tanto vos admiro, insignes brasileiros, 
que aqui vos deixo em verso um hymno fraternal.

Que fique neste livro, em sancta communhão, 
vibrando com a minh’alma a alma do sertão.

Ninguém merece mais louvores e epinicios 
do que vós, os Anteus dos grandes sacrifícios.

Salvaes, com o mesmo ardor, o palacio do nobre, 
como o velho pardieiro, em que vegeta o pobre.
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Todo o vosso heroísmo é feito de nobreza, 
pois o Brasil só ouve em labios extrangeiros 
o inflammado elogio á nossa Natureza 
e á valente legião do corpo de Bombeiros.

Porque, se sois a Paz, o Amor, o Soffrimento, 
se em vosso ardor transluz toda a brasilidade, 
quando ouvis o clarim, n’um rapido momento, 
em vosso coração, ruge um leão sedendo, 
uma hyena, uma féra, um tigre de bondade!!

*

Eu, que fôra incapaz de assistir á miséria 
de uma guerra entre irmãos, que em guerras se consomem, 
quando venceis o Monstro, em lucta com a matéria, 
bato palmas a Deos por me ter feito um homem.

E até vos asseguro e afirmo ardentemente 
que a alegria me invade o estro e o coração, 
quando domaes o Fogo, o Sultão inconsciente, 
provando que Deos fez o homem providente, 
e o homem previdente é o rei da creação.
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Quando enfrentaes o incêndio airado, em desatino, 
parece-me estar vendo, em tresloucado jôgo, 
n’um combate genial, n’um combate ferino, 
uns campeiros de fogo a combater com o Fogo!

Imagino, investindo a ensanguentada fragua, 
no estertor do entrevero ingente e sobrehumano, 
que estaes crystallizando, em baforadas d’agua, 
com o vosso proprio sangue o sangue de Vulcano!

E por sêrdes tão bons na calma e no perigo, 
como artistas que sois nesse nobre mistér, 
abateis com doçura as furias do Inimigo 
nos meigos braços d’Agua, — o emblema da mulher.

Incruentos heróes, benevolos guerreiros,
que honraes com a vossa fama a Patria e a sua historia,
legionários do Amor, cavalleiros da Gloria,
por quem tanto me orgulho. . .  em sêrdes brasileiros,

10
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se a Poesia tivesse um voto triumphal, 
ao vibrar do clarim, proclamando a victoria, 
sob o aureo esplendor do Pavilhão Astral, 
vós ouviríeis sempre, Intrépidos Bombeiros, 
o genio de Anacleto, em saudosa memória, 
regendo em vossa Banda o Hymno Nacional!
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EVANGELHO DAS AVES

(O caçador)

Egse, é um livro publicado ha mezes com aquelle titulo e sub-titulo. E ’ a historia de um barbaro matador de passaros que um dia se regenera, depois de ter praticado crimes horrendos. E ’ irmão gemeo do Lenhador, que se encontra nos meus Poemas Bravios. Por ser um livro de religiosidade, de sã moral e humanissima poesia, considero-o superior ao Lenhador. O Evangelho das Aves, que foi escripto para as creanças, póde ser lido, com o mesmo prazer, pelos poetas, artistas e sabios, tão ignorantes como ellas, em se tratando do Grande Mys- terio.
Esses tres personagens, — “A  Gaivota”, “A  Rola” e “ O Papagaio”, que, por um descuido, não foram publicados naquelle poema, fazem parte das suas parabo- las e devem seguir-se á do “Sabiá”, na pagina 71. Acham-se aqui para que o leitor, se um dia ler a historia do assassino das aves não fique privado de conhecel-a na integra. E, para lhe dizer tudo, dir-lhe-ei que é o livro que mais estimo, por varios motivos, e, sobretudo, por
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trazer um suavíssimo prefacio de Mario José de Almeida, uma das intelligencias mais talentosas desta terra d e  tantos talentos sem intelligencia. E ainda mesmo sabendo que, como diz o povo, — elogio em bocca própria é vitupério, — dir-lhe-ei mais: para a educação do espirito, d'alma e do coração, duvido existir na nossa ou em  outra lingua coisa melhor que o meu Evangelho das A ves.
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A GAIVOTA

De outra vez, uma gaivota, 
respeitosa, reverente, 
pedindo que elle apontasse 
um milagre, que provasse 
que ha um Deos omnipotente, 
respondeu-lhe ingenuamente:

“Filha, em ti vejo o milagre, 
“quando me ponho a pensar 
“que uma avezinha tão debil, 
“como tu, póde afrontar 
“as furias do mar potente 
“pairando serenamente 
“por sobre a onda nervosa, 
“beijando a raiva espumosa 
“da bocca verde do m ar.”
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A ROLA FERIDA

A uma rola ensanguentada 
por ter levado a bicada 
de um gavião, consolou, 
dizendo que ella esperasse, 
que, mais dia, menos dia, 
se Deos assim o julgasse, 
o gavião pagaria 
o sangue que derramou.

E, depois, accrescentou:

“Mas, ó filha, se, entretanto,
“ tu tens forças para tanto,
“para amar quem te feriu, 
“quando outra vez o rapace 
“ te maguar, dá-lhe a outra face, 
“que has de subir ás alturas 
“a que só Christo su b iu .”
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O PAPAGAIO

Pela manhã, como sempre, 
tratando de uns filhotirihos, 
uns travados, intanguidos, 
outros, cegos, já velhinhos, 
ouviu, perto, uns alaridos, 
um revoar de borborinhos.

Era um lindo papagaio, 
que o seu tugurio invadindo, 
fugindo de uma aggressão, 
vinha gritando, surriado, 
escorraçado e vaiado 
por tudo quanto era passaro 
que havia pelo sertão.

0  santo, tudo prevendo, 
e acolhendo o fugitivo,
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que mais morto do que vivo 
já tinha a lingua de fóra, 
fez um signal para as aves, 
que, obedientes, se inclinando, 
bateram azas, cantando, 
e todas foram-se embora.

Quando, após breve silencio, 
o ermitão o interrogou, 
o “valentão” resingueiro 
falou quase o dia inteiro, 
até que assim terminou.

“Um papagaio, senhor,
“é muito superior 
“á gentalha, essa canalha 
“desses passaros banaes!
“Se homenagem não me rendem, 
“é porque elles não me entendem, 
“porque são irracionaes!

“Dizei-me, pois, em verdade, 
“se eu não devo ter orgulho
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“de falar com puridade 
“a lingua da humanidade, 
“a lingua dos immortaes!”

♦

E, feita a peroração, 
grotesco, se arrepiando, 
como um pêndulo, oscillando, 
poz-se a bailar, esperando 
a palavra do ermitão.

“Filho, tu não tens razão”, 
assim lhe disse o christão.

“A palavra soberana 
“que pelos grandes apostolos 
“foi um dia consagrada,
“já não é mais sobrehumana, 
“é uma musica profana,
“é uma setta envenenada.

“Deos ouve tanto a linguagem 
“dos homens e papagaios 
“que aprenderam a falar,
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“como ouve lá do infinito 
“onde se vae abysmar,
— o sorrir de um passarinho,
— a canção de um riozinho,
— a amargura de um espinho,
— o silencio de um caminho,
— uma flor, que vae murchar

“Para Deos é mais honroso 
“ser-se humilde e ser lacaio,
“do que ser um rei vaidoso,
“como tu, tão orgulhoso,
“por seres um papagaio!”

*

E, depois, vendo que o “Louro”
bailava, fazendo troça
do sublime “apostolado”,
que lhe dava, como exemplo,
como Jesus, indignado,
pegou na tala de couro,
tangeu-o fóra da choça,
que era uma egreja, era um templo.

(D o Evangelho ãas A ves) .
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OS DOIS REPENTISTAS 

(Lyra e viola)

Desafio sertanejo para ser representado em theatro 
ou simplesmente lido.
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SCENARIO

*

Paisagem do sertão. Uma choça, e, á porta, um violeiro 
tocando viola, o qual, momentos depois, será surprehendido pelo 
doutor que o está ouvindo detraz de uma arvore e que veio ex
pressamente da Capital, (A Côrte) para se batar com elle em 
desafio. O sertanejo, depois de muitas recusas feitas com t i 
midez aos reptos do orgulhoso provocador, atira-lhe estas phra- 
zes decisivas: “ Apois vamo lá, seu doutô! Quem tem seu vintem,

e começa o desafio falado, podendo ser em alguns 
trechos florescido com uns toques de viola.

“ bebe logo”,
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D outor

Caboclo, edulcora o estro, 
alça o teu philosophismo 
e n’um prelio de lyrismo 
vamos ver quem é mais dextro.

C a bo c lo

Seu douto, eu tôu lhe uvindo, 
mas não posso arrespondê! 
Fale lingua de cabôco, 
que eu nunca prendi a lê.

D.

Se eu não fálo a tua lingua 
e tu não falas a minha, 
nós dois não nos entendemos, 
que a gente não se adivinha.
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C.

Fale ansim, que eu lhe arrespondo! 
Fale ansim! Tá munto bão!
Remexa no seu quibambo, 
que eu troceio meu cambão.

D.
Eu cheguei hoje da Côrte 
e vou ter o alegrão 
de cantar um desafio 
com um cantador do sertão.

C.

Eu não sei cantá, seu moço, 
canto só de vadiação.

D.
Eu já sei que tu não põdes 
sahir hoje vencedor, 
cantando com um homem culto, 
que além de poeta é doutor.
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C.
Um doutô é um hôme grande, 
e eu sou um hôme pequeno, 
mas, cumo lá diz o outro,
“Quem tá moiado de chuva 
“não tem medo de sereno.”

D.
Entendo a tua ironia!
Estás muito enthusiasmado!
Mas, se eu quizer, em tres tempos, 
tu ficas estrangulado!

C.
Eu sou cumo caranguejo 
que nasce descabeçado 
e anicéto sem cabeça 
não póde sê inforcado!

D.
E’s esperto como um gato, 
mas has de ficar pacato!

u
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C.
Seu moço, intremo n’um tra to ...

D.
Tu és fino, como um rato!

C.
óie aqui! Eu tôu cum a mão!
Eu canto as coisa do matto, 
as coisa cá do torrão 
e vasmincê vae cantando 
tudo que fô trabaiando 
na sua maginação.

D.
Bravo, caboclo! E’s um poeta!
Só te falta illustração!

C.
Prá cantá n’uma peleja 
não percizo disso, não!
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D.
Não precisas? Mas porque? 
Deixa de ser paspalhão!

C.
Ora! Os livro, esses tanguinha 
ensina só a sabe, 
mas porem o pinho, a viola, 
ensina a gente a gemê.

D.
O livro é o sustento d’alma, 
o livro é quem nos consola!

C.
Póde sê, mas o meu livro 
é a viola, é sempe a viola!

D.
Mas quem foi que te metteu 
estas coisas na cachóla?!
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C.

Foi Deos, que tá mais n’um pinho 
do que nos livro da escola!

D.

Caboclo, vamos p’ra C ôrte...

C.

Credo em cruz! Nunca! Não vê!!

Eu não troco este mucambo, 
este, que me viu nacê, 
prú todos esses palaço 
das terra de vasmincê!

D.

Minha terra tem encantos, 
que inspirariam teus cantos!
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Tem theatros, tem monumentos, 
mulheres bellas aos centos, 
largos, praças, avenidas, 
de luzeiros incendidas, 
e toda a sua alegria, 
toda essa grande folia 
quando de lá tu voltasses, 
tua viola cantaria.

C.
Seu doutô! Vige Maria!
Sae, Capeta! Eu te arrenégo!
Lá na Côrte eu morreria!
Voute! Voute! Ante sê cego!

D.
Deixa-te lá de impostura!

C.
Juro a vossa sinhoria!

D.
Se o sertão é a natureza, 
a cidade é a formozura!
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C.
Eu já vi pulas pintura 
isso tudo, sim, sinhô.

D.
Mas tu só viste em figura 
que um homem photographou.

C.
Não quero não, seu doutô!

D.
Pois tu, um poeta espontâneo, 
rude, sim, mas eloquente, 
viver miseravelmente 
dentro deste buraquinho?!

C.
Isto nunca foi buraco!

D.
Mas isto c casa de gente?
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C.
E’ a casa d’um passarinho!

D.
Caboclo, não dês cavaco!

C.
Seu doutô, prú caridade...

D.
Eu não disse por maldade!

C.
Este mucambo é um ranchinho, 
mas mermo pequenininho 
cabe Deos bem á vontade.

D.
Mas a civilização?!
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C.
E’ moça munto bonita, 
mas não vae commigo, não!

D.
Mas, porque? Fala a verdade!

C.
E’ fia da escravidão!

D.
Pois, olha, este teu mucambo 
me parece uma prizão!

C.
E’ a prizão da Liberdade 
que véve aqui no sertão.

D.
Tudo que ha por estas brenhas 
na Capital tambem ha!
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C.

E os pásso, e os musgo, os violêro 
d’aqui destes mattagá?!

D.
Lá no Rio de Janeiro 
tambem canta o sabiá!

C.
A natureza varêa!
O sabiá que lá grogêa 
não grogêa, cumo cá.

D.
E’ presumpção manifesta!
No Brasil os passarinhos 
tanto vivem na cidade, 
como vivem na floresta.

C.
Pásso da Corte não presta!
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Canta cum malincunia, 
e, aqui, nestas mattaria 
toda minhã, todo dia 
parece dia de festa.

D.
Você já está caducando!

C.
Óie! Os pásso tá cantando!
Aquelle que tá triscando 
é que se chama — O Chorão!
Escute! Não tá uvindo 
fazê — “ tim tim”, retinindo?

-< vU .E5 o canto do Pinchanchão!
Óie o outro! E’ o “Pingo-Pingo”,
passarinho que só canta 
nos dia sancto e domingo!
E que vaincê vae uví 
o Luá. . .  o Luá do Sertão!
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D.
E aquelle que está fazendo 
— pi pi, pi pi, pi pi pi?

C.
Tôu uvindo! Eu já uvi!
E’ fio de Vira Bosta 
e neto de Bemtevi!

D.
Isso tudo eu já senti
nos proprios versos que faço!

C.
Vasmincê pode sê pásso!
Eu não lhe tiro a rezão!
Mas é pásso só de penna, 
taliquá cumo pavão.

D.
Você tem muita chalaça, 
mas é bem pouco engraçado!
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C.
Mas que qué váíncê que eu faça?

D.
Um verso metrificado!

C.
Póde sê verso bonito, 
mas é verso acagibado!

D.
Tu nunca ouviste um poema 
do poeta Guerra Junqueiro?

C.
E’ côco? E’ samba? Embolada? 
Reco Reco? Passo de ema?
Ou é coisa de instrangêro?!
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D.
E* o poeta de Portugal, 
o grande poeta immortal 
da Morte de D. João.

C.
O que?! E’ poeta assassino?! 
Eu não conheço, nhôr, não!

D.
Tu nunca ouviste falar 
em Alberto de Oliveira?

C.
E’ o fio do Zé Pindóba, 
que dexou a Ginuveva 
prú via das bebedêra!

D.
E* um poeta da Academia!
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O que escreveu a poesia 
em que elle quer ser palmeira!

C.

Esse hôme qué sê parmêra?! 
Ora dá-se! Que bestêra!

D.
Deixa de ser trapalhão!
Isso já passa de abuzo!
Agora vê se respondes 
a esta interrogação:
Tu sabes quem foi Caruso?

C.

Já vi falá nesse bicho, 
cumo cantado frexado 
de musga de catatáu!
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D.
• Foi um cantor afamado!

C.
Mas perde no desafio 
cum o Chico Orêia de Páu!

D.
Ora, vejam! Vejam só! 
Maior tolice haverá?

C.
Fique lá cum o rixinó, 
que eu fico cum o sabiá!

D.
Como tu vives na infancia! 
Como é triste a ignorancia!
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Esta só de um pobre poeta 
cantador destas bibocas, 
deste céo sempre nublado!

C.

Vasmincê tá ispritado?!
Eu não sei o que é nubrado, 
mas eu garro n’outra rima, 
varejo outro verso em cima, 
e digo que o céo da Corte 
é que é céo esbagaçado!

D.
Tu estás muito enganado!

O céo de lá é tão quente 
como o beijo transparente 
lá das nossas melindrosas, 
que é o beijo mais perfumado.

C.

Vasmincê tá sabugado!

v
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Não hay bêjo cumo o bêjo 
d’uma cabôca piaba, 
que chêra a capim mimoso 
e tem chêro de mangaba.

D.
Beijo matuto é pezado!
O beijo da melindrosa 
é um beijo crystallizado!

C.

E’ bêjo de songa-monga!
Não é cumo o da cabôca 
que sáe gritando da bocca, 
que nem que fosse araponga.

D.
Mas as moças da cidade, 
quando a gente pede um beijo, 
ellas dão logo, á vontade.

12
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C.

Váíncê tá aqui, tá na maca!
Seu doutô tá barrigado!
Váíncê pode sê bêjado 
pula bocca d’uma faca!

D.

Oh, que terra de assassinos!
Bem me disseram que os homens 
cá do sertão são ferinos!

C.

Váincjê tá em terra alêia!
Aqui nós não tem cadêia!

Vasmincê lá pula Corte 
tem juiz prú toda parte!
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Nós só tem cá pulos matto 
um juiz: — é o bacamarte.

D.
Caboclo, eu já estou doente 
e por isso vou deixar-te 
com toda a satisfação.

C.
Uê! Seu doutô tá doente?!
Vá ô Chico Kelemente, 
que seu doutô fica bão.

D.
Não digas mais heresias!
Eu sou medico e não creio 
nas tuas feitiçarias!

C.
Ah! E’ doutô de curá!?!
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Apois eu lhe digo agora 
que é percizo ixprimentá.

D.
Minha doença é doença 
apenas do pensamento!

C.
Váíncê percure o cabôco, 
que eu lhe juro que o cabôco 
vae lhe sirví de ixcremento.

D.
De que? De que? Só me rindo!

C.
Que que váíncê tá sentindo?

D.
Tratemos do que convem.
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C
Carrapato é carrapato, 
e o Chico é um douto dos matto 
cumo na Corte não tem.

D.
Tratemos do que convem.

C.
Seu douto, óie, ingrimente, 
me arresponda: dróme bem?

D.
Sim, senhor! Optimamente.

C.
Discome bem o que come?

D.
Sim, senhor! Como convem!
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C.
Disbebe bem o que bebe, 
cum perdão desse “porem” ?

D.
Sim, senhor! Como convem.

C.
Váíncjê vendo uma cabôca 
d’aqui ou lá da cidade, 
váíncê não sente vontade 
de garrá e dá um bêjo, 
um abraço de inxirida...

D.
Como não? Mas você sabe 
que isso é coisa prohibida.

C.
Seu doutô! Prú minha vida! 
Váíncê tá malacafento!
Tá cum a ispinhela cahida!
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D.
Então, vê-se uma mulher, 
dá-se um abraço, dá-se um beijo, 
sem mais esta ou mais aquella?!

C.
Percure o Chico, seu moço, 
que elle lhe assunga a ispinhela.

D.
Fico-lhe muito obrigado!
Parto amanhã, inda mesmo 
que o tempo esteja embruscado, 
pois desde que aqui cheguei, 
não vi um céo estrellado!

C.
Tire o cavallo da chuva, 
que seu doutô nunca viu 
um céo todo inluminado.
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D.
O céo lá da Capitai 
é claro como crystal, 
e outro céo ha na cidade, 
o céo da electricidade, 
maravilha que em verdade 
tu pasmarias de vel-a!

A mió lictricidade
tá lá em riba! As istrella!

Mas a sciencia se revela 
nessa luz alviçareira!

A luz da lictricidade 
é luz morta, sem sôdade!
Não é a luz verdadêra!

C.

D.

C.

itized by Google;, Orig ina l from 

NDIANA UNIVERSITY



Meu  B rasil

D.
Porque?

C.
Quando a gente morre, 
a luz sancta, a luz da fé, 
a luz, nossa companhêra, 
vasminde sabe quá é?
E* as duas vela dos pé 
e as duas da cabecêra.

D.
Bem! A noite se insinúa 
e hoje eu quero ver a lua 
de que vocês falam tanto!
A lua cheia de encanto, 
essa lua feiticeira!

C.
Seu douto, hay duas lua!
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D.
Não ha mais do que uma lua 
que illumina a terra inteira.

C.
Seu doutô quêra ou não quêra, 
ha de vê que a sua lua 
é lua sassariquêra.

D.
Acceitando esta besteira, 
direi que a lua da Corte 
é mais formosa e fagueira.

C.
Lua da Corte é porquêra!
Não tem a quilaridade 
desta lua tafulêra.
Quando ella nasce nos matto, 
os rio, os córgo, os regato,

V
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as gebarra, as capuêra, 
tudo chêra, tudo chêra, 
e fica a noite tão branca 
que inté parece que a noite 
é uma frô de laranjêra.

D.
Não dirias mais tolices, 
mais bobagens, mais sandices, 
se fosses commigo e visses 
as canduras, as ternuras, 
as doçuras, as tristuras 
da lua, lá n’uma praia, 
beijando o mar que desmaia 
sob um luar de lua cheia!

C.
Váíncê tem voz de sereia!
Mas não se afóbe, apois, não, 
que seu douto ha de vê, 
quando a lua apparecê, 
que não hay lua bonita, 
fermosa, linda e catita 
cumo a d’aqui do sertão.
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D.
Caboclo, deixa de prosa! 
Deixa de ser charlatão.

C.
Apois bem! Váincê vae vê! 
Eu nunca fui gingaião!

D.
Mas vae ver? O quê? O quê!

C.
Não tarda a lua nacê!
Váincê já não tá sentindo 
uma comichão de bêjo, 
um trumdundum, um desejo, 
um coité no coração?!

D.
Sim! E’ verdade! Confesso! 
Mas não sei qual a razão.
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C.
Âpois eu sei, seu doutô!

Se sabe, diga-me então!

C.
Eu sei, eu sei, sim, sinhô!

D.
Sei que minh’alma está calma, 
e no entanto eu sinto n’alma 
tudo quanto estás sentindo!

C.
Vasmincê não tá mintindo?!

D.
Se estou dizendo a verdade, 
porque motivo estás rindo?!

D,
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C.
Sim! Eu tôu rindo, é verdade! 
Sim, seu douto, eu tôu rindo! 
Óie! Vêje! cumo é lindo!
In té parece a sôdade! .. .
Lá vem a lua assubindo!

D.
Como ella vem tão formosa! 
Como ella vem tão dengosa! 
Como ella vem tão saudosa, 
carinhosa e religiosa 
na sua etherea ascensão!

M eu B rasil

C.
Parece a bocca da Noite 
que tá fazendo oração.

D.
Caboclo! Eu peço perdão!
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OBSERVAÇÃO
O final deste desafio deve ser dialogado com lenti

dão. O caboclo ficará meio abstracto, de vez em quando 
olhando o horizonte, sem que o doutor o perceba. A sce- 
na, que está em leve penumbra, pois o desafio começa ao 
cahir da tarde, gradualmente irá se aclarando, até o mo
mento em que o violeiro, puxando o doutor pelo braço, 
lhe disser:

“Lá vem a lua assubindo!”
Depois de proferido pelo doutor o ultimo verso, — 

“Caboclo, eu peço perdão”, emquanto fitam o horizonte 
do lado direito, extáticos, (principalmente o doutor) pelo 
nascimento da lua, ouvir-se-â o Luar do Sertão, ao lon
ge, ou, se preferirem, em scena pelos dois repentistas, 
não devendo passar de uma estrophe, cantada emquanto 
o velario serenamente vier cahindo.
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BACATUBA E SABIA’ 
(Desafio sertanejo)
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B.

Minha viola morena 
é uma gaiola de pinho 
adonde canta e saluça 
tudo quanto é passarinho.

S.

Toda a viola foi arve 
que o machado derribou, 
prú via disso ella canta 
o que dos pásso escutou.

B.

Isso é min tira, é paleio! 
Dêxa de sê bobaião!
A viola só acumpanha! 
O choro é do coração.
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S.
Eu te digo e te arripito 
que a viola, sim, sinhô, 
jÀ foi arve e agora canta 
o que dos pâsso escutou.

B.
Sem os dedo que nas corda 
sabe gemê cum carinho, 
que seria da viola?
Gaiola sem passarinho!

S.
Seu Bacatuba, um violêro 
cumo é tu, que eu não sei, não, 
não martrata uma viola 
que tem arma e coração.

B.
Se eu martratasse a viola, 
inda tinha duas mão 
prá pedi perdão ás corda, 
fazendo a minha oração.
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S.
Não fala em reza, marvado! 
Tu nunca foi rezadô!
Tu nem sabe o Padre Nosso! 
Tu nega Nosso Sinhô!

B.
Cala a bocca, seu brochote, 
que inté eu posso jurá 
que nem mermo prú disgraça 
tu sabe o “Pelo Sinhá” !

s:
Eu amo tanto a viola, 
minha dô, minha alegria, 
cumo adoro, canto e rezo 
á Santa Virge Maria.

B.
A viola que eu mais adoro, 
a mais fermosa que eu vi, 
é um coração de cabôca, 
que não tá lónge d’aqui.
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S.
Reboque de ingreja véia, 
veneno de cascavé, 
quem gosta d’um bicho feio 
cumo tu, não é muié.

B.
Essa cabôca é xuntosa 
de fazê assombração, 
mas porem essa cabôca 
não é prá teu beiço, não.

S.
Cara de “mama na egua”, 
feio, que inté faz doê, 
adonde móra essa bicha, 
que eu quero agora sabê.

V

B.
Seu cantado, sungue a venta, 
arreganhe o seu fucin 
e percure uma tapuia 
que tem chêro de jasmim.
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S.
Eu nunca fui chêra-chêra, 
nem tão pouco chêradô! 
Amostra essa fermosura!
Dêxa de sê merredô!

B.
Eu só te digo uma coisa, 
seu cabra ingerimbadô, 
e que essa fulô dos matto 
tem o nome d’uma frô.

S.
Gingongo, gallo infeitado, 
rabo de couro incrizado, 
cospe fóra e abre a bocca 
prá dizê cumo se chama 
o nome dessa cabôca!

•
B.

Seu cabra, eu não tenho medo 
da cobra mais venenosa!
Essa cabôca se chama 
Jovita Bocca de Rosa!
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S.

Narigão de aribú-tinga,
pé de onça comêdéra,
cabeça de camiranga,
cara de segunda-fêra,
se tu é macho, arrepete,
arrepete, sem demóra,
o nome dessa tapuia,
esse, que tu disse agora,
que eu te metto a mão na bocca

e ranco essa lingua fóra.

B.

Jovita Bocca de Rosa, 
eu te arrepito, mafião!

Jovita Bocca de Rosa, 
de rosa ainda em botão!

Jovita Bocca de Rosa, 
mais uma arrepetição!
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E agora me ranca a língua, 
que eu te ranco o coração!

* * *

(Ambos puxam a faca e ficam se olhando com ran
cor, emquanto, lentamente, vem descendo o velario).
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Quando Catullo chegou á cidade orgulhosa, a cidade 
orgulhosa prostrou-se rendida a seus pés, enamorada de 
sua arte, da voz extranha, que lhe dizia de extranhos pro
dígios.

Se Euclydes da Cunha trouxe o sertão até nós e nos 
fez soffrer a epopeica evocação de Canudos, esse cantor 
sertanejo nos levou em sonho até o sertão, onde fremem, 
na gloria da opulência e no tormento da secca, o vaTor da 
gleba e o valor das gentes. De nossos grandes poetas ne~* 
nhum cuja poesia reflicta melhor o fausto dessa natureza 
delirando em prodígios do que em um poema dos seus li
vros. Nós dizemos dos adornos da patria magnifica; de 
seu pujante esplendor; do heroísmo de seus filhos, da 
valia de sua gleba fecunda. Elle quiz mais. Desvendou- 
lhe os segredos do coração virgem e a patria inteira es
tremeceu á selvagem magnificência de vozes victoriosas, 
libertadas por esse feiticeiro do verso e da imagem. Raros, 
dentre os capazes de sentir a harmonia e comprehender a 
Belleza, os que lhe não sabem versos de cór. O logar 
de Catullo Cearense, um dos poetas máximos do Brasil, é 
na Academia de Letras e não n ’um palco de Cinema.

Ro sa l in à  Coelho  L isb ô a

*  *  •
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( Trecho de uma chronica de Norberto  
de Araújo) .

Recordo agora uma festa intima que Malheiro D ias 
offereceu aos jornalistas portuguezes que acompanharam 
Antonio José de Almeida ao Brasil. Eram, entre outros, 
o Avelino, o Derouet, o Acurcio, o Saldanha Carreira, eu 
e também João de Barros e Jayme Cortezão. Catullo fo i  
enorme. Emoção intellectual como essa, raras vezes na 
minha vida. As senhoras mal respiravam. João de Barros 
e Jayme Cortezão estremeciam de sincera admiração.

Era enorme esse Catullo!
Diario de Lisbôa, 14 de outubro de 1926.

No puede usted negar que tiene conquistado un bril- 
lante puesto entre los mejores poetas de su país. A si me 
explico la generosidad con que aplaude mis versos, propia 
de quien, sintiendose poseedor de profusos laureies, no 
teme arrancar de su frente unos cuantos para arrojarlos 
a los pies dei que se ha acercado fraternalmente a las 
puertas de su alma. Con José Eustasio Rivera, gran ami
go mio, lei su libro de poemas. Dentro de las corrientes 
actuales de la literatura continental, la poesia de usted se 
distingue por su sello de originalidad arquetípica y  por 
la frescura de sus matices. Son los suyos de aquellos 
versos a los que falta todo artificio y  que, en su espon- 
taneidad, parecen brotados dei espirito ppr una especie 
de misteriosa germinacion, sin esfuerzo ni dolor, como 
las plantas dei seno de la tierra fecunda.

*  *  *

Senor don Catullo Cearense.
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Para los que nos sentimos fatigados y hastiados de 

saborear los canutillos con agua dei Sena, que son los 
versos de nuestros poetas de hoy, nada tan consolador y 
grato como hundir el alma en la fuente de aguas nativas 
de las trovas de usted. Entre ellas tengo senaladas algu- 
nas bellissimas con el proposito de traducirlas e incluirias 
en mi libro Alma Brasüena.

Lo saluda cordialmente su amigo, companero y  ad
mirador,

Bogotá, 6 de noviembre de 1925.

Catullo é verdadeiramente genial. Tem nas suas redondi- 
lhas barbaras refulgencias e scintillações de relampagos, 
como nas estrophes do “ Marroeiro”, que brilham entre as 
paginas do Meu Sertão.

Ao ler os Poemas Bravios de Catullo Cearense, tive a 
impressão de assombro de um novo mundo franqueado aos 
meus sentidos. Li-o em marchas forçadas de enthusias- 
mo. Devorei-o em affagos commovidos de ternura, impres
sionado por esse livro formidável, que ha de ser para o 
Brasil do futuro a biblia da raça. W  o poeta maximo da 
natureza. Os versos de Catullo deviam dizer-se sempre ao 
ar livre, pés na terra e olhos no céo. Foi no Algarve que

M ig u e l  R a so h  I s l a .

F aria  N e v e s  S o b r in h o .

(Trechos de uma chronica do Norte, de 24-2-26.

*  *  *
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eu li & amigos e camaradas, um poema de Catullo. Mais 
nunca li, como naquella tarde gloriosa. A minha voz não 
era a voz que me conheço. Certas imagens do Campeiro, 
do Lenhador, desabrochavam alli sob aquelle !toldo de 
rendas e no perfume familiar das flores da minha terra. 
Nisto, através da garganta escandecida, passa-me o sopro 
genial dos versos do “ Flor da Noite”, nessa soberba com
posição symphonica ao Sol e 6 Lua, tocada de toda a ma
gia do imprevisto, que desce o hymno ao Sol, no Chante- 
eler, quasi & temperatura de zéro! E, então, nessa altura, 
juro-lhe, minha amiga, que eu vi as amendoeiras em ron
das festivas, eu senti as arvores em cortejos de triumphos 
caminharem para mim, de mãos dadas, rodearem o meu 
posto, debruçarem-se sobre aquelle verbo e estremecerem 
sobre aquelle canto para a coroação do Poeta.

Catullo Cearense é o cinzelador do “ Marroeiro” e da 
“ Terra Cahida” . Tenho admiração arrebatada pelo es- 
theta desses poemas que são uma pagina imperecível da 
nossa ainda vaga epopéa.

Catullo Cearense tem todos os rios da patria nas 
veias e todas as florestas da America no craneo.

S ou za  C o s ta  
(Da Academia de Sciencias 

de Lisboa).

• • •

Carlos D . F e r n a n d e s .

•  •  *

P asch o al  Carlos Ma g n o .
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Catullo é o genio do sertão.
Cl e o m e n e s  de Ca m p o s .

« • •
Catullo é o cantor épico de uma raça.

J a r ba s  A n d r é a .

*  *  *

Admiro tres poetas do Brasil:
Bilac, Castro Alves e o grande Catullo Cearense.

D r .  W la s t im ir  K y b a l  
(ministro tcheque-slovaco ao go

verno brasileiro).
« * •

Catullo: grande vate brasileiro.
M . P ereira  F o r t e s .

*  *  *

Catullo é um poeta e um pensador que faz pensar.
M aestro  V il l a -L obo6  .

• * *
14
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Eu sou do grupo admirador de Catullo Cearense. D es
de a modinha embai adora ao poema philosophico, o poeta  
original do Meu Sertão 6 um surto e uma gloria.

Catullo escreve no dialecto do sertão nortista. E, en
tretanto, esse homem, que 6 um genio notável, tem as 
mais bellas narrativas que eu tenho lido e as mais deli
ciosas notações de côr, de psychologia que um notável 
escriptor desejasse assignar.

Adeus, presepesI Adeus, pastorinhas! Adeus, ranchos 
de gente cantando pela estrada as antigas cantigas do 
Natal. Catullo Cearense escreveu uma poesia immortal, a 
“ Promessa”, onde está inteira a alma do Brasil morto, 
com as suas noitadas de S. João, do Gallo, ungidas de 
uma poesia própria, renegada da orla do littoral para 
subsistir apenas no fundo ainda illuminado do sertão.

Los que han estilizado la cancion brasilena son in- 
numerables. Entre ellos, el que ha expressado mas limpi- 
damente es el senor Catullo da Paixão Cearense.

Or e st b s  B a r b o sa .

•  *  *

J oão do R io .

• • •

A ssis C h a tb a tjb r ia n d .

• • •

M io u b l  R octtant.
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• • •
Ninguém ha que, ao ler os poemas de Catullo Cea

rense, não se tome de admiração por esse homem de ta
lento invulgar que se impõe aos de seu tempo, como das 
mais legitimas affirmações intellectuaes da nossa terra.

O Brasil dá tudo. Só não dá Justiça. Désse, e o 
grande poeta nacional, esse Catullo que ninguém ouve sem 
sentir dentro de si o arrepio da raça, não estaria de bar
bas postiças n ’um theatro, a trocar o arrepio de seus ver
sos pela magra subsistência. Catullo é bem a voz da terra 
brasileira. A Catullo ouvimos tomados de um extranho 
transtorno interno. Uma coisa grande, uma coisa vaga, 
Informe, monstruosa, cresce dentro de nós, expulsa o 
“moderno” de importação e nos deixa sósinhos com a 
raça! Catullo conclue um dos seus poemas com um grito 
fl’alma verdadeiramente sublime:

“ Meu Deus, porque não fizeste os homens irracionaes?” 
Quem grita assim, quem attinge taes alturas, merece, 

como ganha-pão no fim da vida, não uma, mas duas bar
bas postiças.

L ’hymne de Mr. Catulle au Soleil et à la Lune est un 
pur chef d^uvre et je suis sür que j'en  dirai autant de 
toutes ses poèsies, quando je les aurai lu e s .. .  ce que je 
vais faire demain.

F r a n c isc o  P r is c o .

*  *  *

M onteiro  L ob a to .
*  *  •

Georges D u m a s  
Professeur à la Faculté des Lettres 

de UUniversité de Paris.
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Catullo nunca descamba para coisas nebulosas. Seus 
jrersos Bão de imagens leves e lindas, como espumas de 
luares.

A m arag y  O c a n t e s  .

*  *  *

Catullo ó o genuino poeta da raça.
S a n t ’A n n a  M a r q u e s .

Pedra preciosa, limpida, sem jaça,
A tua Musa, de emoção tão grande 
Em resonancias múltiplas expande 
A grandeza immortal da nossa raça.

Teu genio fulge ás emoções supremas 
Largo, profundo e forte como o vento,
Nas culminancias, no deslumbramento 
Do Evangelho solar dos teus poemas.

R o b e r to  Gil .
*  *  *

A musica da poesia de Catullo Cearense é como a agua 
crystallina que surde do manancial e que se bebe com a pal
ma da mão. Na linguagem dos sertanejos elle diz coisas 
profundas que penetram direito o coração.

C a r lo s  I b a r g u r e n  
(Ministro da Justiça e professor da 

Universidade de Buenos Aires) .

D ig itize d  by Google O rig in a l from
INDIANA UNIVERSITY



M e u  B r a s il 213
*  *  *

. . .  Dentre estes, porém, um se agigantou. Foi o S r. 
Catullo Cearense.

Forçou a attenção do mundo culto, vingou as frontei
ras do ambiente brasileiro e os seus cantos voaram para toda 
parte onde se fala o portuguez. Apezar de rústico, é o 
mais sensivel e delicado poeta brasileiro. Tão ingênuo é o 
poeta que ainda não reconheceu em que consiste a sua gran
deza.

J o io  V a s c o n c e l l o s .
Do Jornal ão Commercio, de Pernambuco.

O grande Catullo Cearense nasceu nas cercanias do 
nosso Estado, o Maranhão.

A u g u sto  L i n h a r e s .

Catullo Cearense é o maior poeta do Brasil contempo
râneo .

GrONDIN DA FONSECA.

Catullo Cearense é um dos poetas que admiro e en
tendo .

R e n a t o  Y ia n n a .

D ig itize d  by Google O rig in a l from
INDIANA UNIVERSITY



214 M e u  B r a s il

Quem escreve para avós e netos, como Cervantes, quem 
confabula, como Lafontaine, quem fala por parabolas, como 
o Ghristo, não é um grande poeta f

A ttilio  M il a n o .

Este sim é um bem digno e util escriptor. A sua phan- 
tasia singela e heróica, voltada para a vida elementar dos 
sertões e a alma primitiva dos simples, é um tonico, por 
estes tempos doentios. Vou escrever, com prazer e carinho, 
sobre esse grande Bardo, apenas lamentando a certeza de 
ficar tão longe delle e da sua obra.

CATULLO CEARENSE NO CATTETE
Um explendido festival de arte, na vespera de São 

João.
No palacio do Cattete, com a presença do Sr. Presi

dente da Republica e Exma. Senhora, de todos os ministros 
de Estado, prefeito do Districto Federal, presidente da Ca- 
mara dos Deputados, marechal chefe de Policia, chefes e 
mais membros das casas civil e militar, director geral dos 
Telegraphos e familias da intimidade do casal Arthur Ber- 
nardes, houve no dia 24 ultimo uma festa encantadora.

Catullo Cearense, com o seu cunho de poesia regional 
e do seu estro bravio, a todos encantou, conquistando sem-

J osé  do P a t r o c ín io  F i l h o
Paris, 1 de Dezembro de 1927.

(Carta a Mario José de Alm eida).

* * *
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pre ao terminar cada uma de suas produeções palmas de 
contentamento e louvor.

Essa fina reunião festiva trouxe a quantos alli aecor- 
reram uma lembrança inapagavel de emoção artística.

O Brasil portuguez é o Brasil antigo, sertanista, que 
vac pouco a pouco desapparecendo sob as gerações novas, 
ás correntes ethnicas muito mescladas e ainda sob o con
tinuo crescer da immigração italiana, syria, slava e germâ
nica.

Dentro de um seculo só haverá de portuguez no Bra
sil as egrejas velhas, os muros longevos e imprestáveis das 
antigas e abandonadas fortalezas e os versos de Catullo 
Cearense.

Bestará ainda o vestigio mais pertinaz o da lingua 
grammatical e académica, quasi morta atravez dos dialeetos 
vivos e communicantes das gerações futuras.

“ Outra cousa curiosa que ha nelle. E ’ preciso lermos 
Borrões para ver-se bem claro como estes poetas de agora 
procedem em parte do nosso symbolismo e herdaram até 
certo ar, talvez certa musica interior dos nossos proprios 
românticos. Cassiano faz lembrar desde B . Lopes e Cruz 
e Souza até Murillo de Araújo e mesmo Catullo Cearense, 
este em laivos fugitivos — Catullo que se prende, por sua 
vez, a Castro Alves e a Fagundes Varella.

(Do Jornal do Commercio) .
• • •

J o io  Bibkiro.
•  * •

N esto r  V ic t o r .
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* * •
“ O que admiro em Catullo Cearense é essa eterna vir

gindade mental que, dia a dia, floresce em imagens novas 
e essa independencia selvagem, como a de Conrado, que 
Lord Byron comparava á do vento do oceano. Por isso em 
mim sempre encontrará um grande admirador.

Josá do P a t r o c í n i o .
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A L G U M A S  E D I Ç Õ E S  DA
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA S /A .

AUTORES BRASILEIROS 
Alfredo Ladislau

TERRA IMATURA — Mais uma edição de um livro 
que já  fo i julgado pela critica e, principalmente, como se 
vê, pelo publico.

Aliás, o sr. Alfredo Ladislau merece bem, com seu 
livro, o sucesso dessas novas tiragens. Depois de Euclydes 
da Cunha e de Alberto Rangel, parecia que nada mais se diria ou se poderia dizer sobre a Amazónia. A térra, po
rém, é grande e poderosa: Raymundo de Moraes, Araújo 
Lima, etc.

O estilo do sr. A . Ladislau é forte, sonoro e farto: a Amazónia parece exigí-lo. V ol. broch. 5$000 —  D
E nc. mais 21000 —  BHerman Lima

GARIMPOS — Delicioso romance dos legendários ga
rimpeiros, á margem dos rios diamantíferos, no seio da
fecunda terra baiana. Dramas angustiantes, no negror
das “ grunas” onde paira a morte e chispam as pedras ten
tadoras . Amor, ansias, trabalho, dôr, lagrim as. . .  Lindíssima capa de J . Carlos.

V o l. broch. 6$000 — D
TIG IPIO ’ — Premio da Academia Brasileira de Le

tras . —  Contos regionalistas do Nordeste, aventuras do 
mais intenso dramatismo, em que se combinam o coração 
ardente e a  tempera forte dos sertanejos. Descrições de exuberante colorido. 3a edição.

V ol. broch. 5$000 —  D
E nc. mais 2$000 —  BJulia Lopes de Almeida

CORREIO DA ROÇA — 6a edição. Leitura leve e atraente, cartas-capitulos, perfeitos hinos entoados á ri
queza da terra, ás suas possibilidades e aos seus encantos. 
Estilo que desperta interesse pela vida dos campos, ao ar 
livre das fazendas brasileiras. Obra recomendável aos espíritos mais puros.

Volume lindamente impresso.
Vol. broch. 5$000 — D
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Gustavo Barroso

COLUNAS DO TEMPLO — Erudição, ensaios, folclore, literatura escolhida, conjugada em verdadeiros tre
chos de ouro neste ótimo livro. Vol. broch. 7$000 — D 

Enc. mais 2|000 —  BRibeiro Couto
BAHIANINHA E OUTRAS MULHERES — 2* edi- 

ção. —  Um livro forte, humano, palpitante, povoado de criaturas que não são titeres, porque têm nervos, têm voz 
e, muitas vezes, têm lagrimas. Obra premiada pela Academia Brasileira em 1928 que colocou o seu autor na primeira fila dos grandes escritores brasileiros contemporâneos .

Sugestiva capa de Di Cavalcanti.
Vol. broch. 5$000 — D

Euclydes Andrade
CAIPIRAS E  CAIPIRADAS — Repositorio de sã alegria: todas as suas paginas estão impregnadas de humor sadio e franco. Em todos os seus contos, de excelente fe itio literário, ha uma anedóta, um caso que nos obriga a ir além do sorriso. As figuras que movimentam o livro são vivas, reais, sentindo-se nelas, nas situações que criam, nos modos e nas expressões de linguagem, o caipira au

tentico, o tabaréu paulista, dentro ao seu ambiente.
V ol. broch. 5$000 — DBrasil Gerson

A VIDA ACABA NO MEIO — Novela realista da 
vida da Capital da Republica. O autor narra com sabo- rosidade os incidentes que perturbaram a senda de um 
casal desigual: ele, feio e beocio; ela, linda e inteligente e . . .  o outro, ainda mais. . .  sabido.

Vol. broch. 5$000 —  D
Menotti dei Picchia

A PILHA DO INCA — 2* edição d ’“ A Republica 
3.000” . O novo titulo deste surpreendente romance de aventuras foi determinado pelo proprio autor, pois esta edição, inteiramente revista, deslumbra o leitor ante a di-namica antevisão fantastica do futuro, conduzindo em seus
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lances a uma realidade natural, porque este livro é todo aventura, ação, surpresa, novidade.
Sugestiva capa e ilustrações de J . U . Campos.

V ol. broch. 5 f 000 —  D
—  TODA NÚA —  O consagrado autor de “ Lais” reuniu 

em “ Toda Núa” os melhores contos de sua lavra. Atra
vés de temas variados, explora os aspectos sentimentais, 
emocionantes ou simplesmente divertidos da vida, erguen
do curiosa galeria de personagens retratados em flagran
te na vida. Sua leitura vale um regalo do espirito, uma 
hora de emoção e inteligência, uma dóse benfazeja de “ hu- mour” .

V ol. broch. 4 f 000 —  D
— LAIS — Neste livro entrelaçam-se, sem se confundirem duas novelas admiraveis: as peripecias humorísticas 

da politica de Piquirí, e as alternativas de um amor com
plicado, misto de desejo e repugnância.

“ Livro escrito com a verdade, sem o escandalo. Não 
se recomenda aos fariseus do preconceito, aos ingênuos c 
aos sinceramente pudicos.”

V ol. broch. 4$000 — DMalba Tahan
LENDAS DO OASIS — Narrações da vida curiosa do 

oriente maravilhoso e longinquo. Paginas admiraveis da alma oriental embaladas ao som mavioso dos ritmos ara- 
bes e ornadas de lendas encantadoras das mulheres mul- sumanas.

Belissima capa de Cavaleiro.
Vol. broch. 5 |000 —  DRaimundo Morais

PAÍS DAS PEDRAS VERDES — Reconstituição do 
passado das tribus industriosas, que ergueram ás margens
do rio-mar o esboço engenhoso da civilização marajoára.
Este livro é um trabalho de sabio e artista, que conjugou
a verdade e a elegancia. Vol. broch. 8$000 —  D

E nc. mais 2$000 —  B
—  NA PLANÍCIE AMAZÔNICA —  A par da descrição 

do imenso vale, com sua flora e fauna, o autor recorta osperfis dos seringueiros e pescadores, com seus costumes ti-
picos, e as lendas e superstições que romantizam sua vida 
rude.
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Raimundo Morais, na sua obra, pinta quadros fieis da natureza amazônica, com toda a sua grandeza e mistério. Seu estilo, comunicativo e eloquente, roproduz para a emo

ção do leitor toda a variedade ciclópica dos aspectos que emolduram a região mais rica e desdenhada do globo.

ILHA MALDITA — Sensacionais revelações de um jornalista que visitou o famoso presidio da Ilha de Fernando de Noronha. Narrações macabras da vida dos deten tos e das misérias que os cercam; da disciplina feroz e da 
vida angustiosa dos condenados. Livro vivo de emoções, 
fartamente ilustrado.

F E IJO ’ — Segunda edição do “ DEMONIO DA RE- GENCIA” — Obra coroada pela Academia Brasileira de Letras, em 1929. Edição acrescida de numerosos documentos, sobre a vida do Padre Diogo Antonio Feijó, “ humilde enjeitado e, pelo esforço próprio, padre-mestre, professor 
de humanidade, deputado ás cortes de Lisbôa, ministro da Justiça, senador, regente do Império” .

O autor, evocando a vida brasileira na Ia metade do seculo X IX, realizou, no parecer de Coelho Netto, “ obra de artista, em tudo digna de louvor, tanto na narrativa, 
interessante em todos os episodios, como na construção, em 
vernáculo purissimo” .A ação do romance abrange a época mais acidentada 
de nossa História, dominada pelo nosso estadista de maior energia.
Hildebrando de Lima

MARÉS DE AMOR —i Série de contos e de cenas 
da vida praieira do Norte. Sem exceder-se no vocabulário tipicamente popular, o autor consegue exprimir a riqueza 
dos sentimentos que uma existencia arriscada e romantica desenvolve no coração dos pescadores. O amor, caprichoso como a onda, palpita nessas paginas, com todo o vigor e 
alternativa dos seus impulsos, aventuras, embates, hesitações e loucuras. Livro singular de belezas e revelações.
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