






TEXTO E ANTE-TEXTO EM MARIO DE S6-CARNEIRO: 
AS CARTAS A FERNANDO PESSOA 

Isabel Margarida Duarte 

É um dado de facto hoje indiscutível: o estudo do ante-texto 
mostra-se repleto de potencialidades para quem procura penetrar 
na génese (no segredo) do texto. Riscar, como Bellemin-Nos1 afir- 
mou, é uin acto de escrita, por mais ténue que o risco seja: modi- 
ficar um elemento da estrutura equivale a abanar todo o conjunto. 

Assim, a simples alteração de uma palavra implica que olhe- 
mos com atenção o contexto que a envolve e com o qual a nova 
palavra introduzida vai estabelecer relações inesperadas. 

O trabalho de escrita é violento, porque ela não brota com a 
facilidade das águas da fonte; antes é burilada com o mesmo 
esforqo com que o minério é arrancado à mina, como conta Torga. 
Estudar o ante-texto é desmistificar a ideia romântica do vate 
inspirado e repentista. Ao contrário, o poeta observa, mede, ava- 
lia e altera os materiais que vão constituir o edifício que é o texto: 

Todas as palavras foram «pesadas». Não há lá «verbos de 
encher». (Cartas a F. i'., I ,  72).' 

Ter acesso a manuscritos, a rascunhos, a versões anteriores 
aos textos publicados abre a possibilidade de olhar o interior da 
escrita, de lhe seguir o titubear, por dentro, de compreender os 
avanCos e recuos. Se acompanharmos os meandros que precedem 
a edição de uma obra, ser-nos-á talvez permitido reconstituir a 

1. As edicães dos textos de Sá-Carneiro citadas são as da Atica 



ambiência literária e intelectual de uma época, os hábitos e os 
modos de trabalho de uma geração.' 

No caso concreto de que nos iremos ocupar - o de Mário 
de Sá-Carneiro - e tendo em conta que os seus textos são tam- 
bém de Fernando Pessoa, parece-nos que será fecundo o estudo 
do ante-texto (ou do material que iremos considerar como tal) 
para a compreensão do funcionamento da escrita desses dois vul- 
tos de Orpheu. 

A mais importante contribuição do estudo do ante-texto, no 
entanto, parece ser a de desfazer, de uma vez por todas, a ideia 
de que haveria um pensamento perfeito e acabado que depois se 
trataria de enroupar com palavras. Pelo contrário, o pensamento 
vai tomando forma através da maneira de o ir dizendo: 

Isto vai emaranhadíssimo. Mas você compreende. Eu vou 
desenrolando ideias que no meu cérebro ainda estão ema- 
ranhadas e por isso não poderia ser lúcido. (Cartas a F. P., 
I, 67). 

Outros vícios há, enraizados nos estudos literários, que a 
observação atenta de rascunhos poderá evitar. Usa dizer-se, hoje 
em dia, e por leitura apressada dos teóricos franceses, que o texto 
se faz a si próprio. Se com tal afirmação se pretendesse apenas 
realçar a parte de irresponsabilidade que todo o poema contém, 
estaríamos de acordo com ela. O perigo é que - estamos em crer 
-muita gente incorre no erro de acreditar na «main écrivanten 
que autónoma e automaticamente debitaria palavras numa folha, 
capazes de exercer, umas sobre as outras, a atracção irresistivel 
de um íman. 

Quando a escrita «sai», sem rasuras nem hesitações, da pena 
do poeta, como se se tivesse tornado mediunicamente indepen- 
dente dele, o próprio sujeito sente o facto como estranho. Sá-Car- 

2. «Les «projets», «schémas», «scénarios», efragments~, «esquisses» et 
autres ébaudies ne permettent-ils pas de saisir avant tout I'intention de 
Partiste, ce qu'il a finalement réussi à exprimer dans un ouvrage qui, sans 
cela, resterait partieilement muet? Imaginer l'homme de plume devsnt les 
feuilles qu'il noucit, dans son laboratoire secret n'est-ce pas tenter de recons- 
tituer un univers inteüectuel ... I... donc une psychologie de Ia créauon 
littéraire?», BELLEMIN-NOEL, Le Texte et l'Avant-texte. Lef Brorrilloizs 
d'tnr Poème de Milosr, Paris, Larousse, 1972, p. 11. 



neiro assinala o modo torrencial e rápido como compôs «Dis- 
persão»: 

Sem saber como havia de passar o tempo, pus-me a fazer 
bonecos num papel.. . e de súbito comecei a escrever ver- 
sos, mas como que automaticamente. Coisa para rasgar, 
pensei logo. Se havia disposição má para escrever era 
aquela em que eu estava. A seguir compus, sem uma 
rasura, mais de metade das quadras que ihe envio -coisa 
única em mim- que, como sabe, não tenho o trabalho 
rápido. (Cartas a F. P., I, 109-110). 

A espécie de sono hipnótico que dita um tal momento de 
escrita não permite a conclusão apressada de que o texto nada 
terá a ver com o autor." 

O papel deste não fica reduzido a zero. O escritor tem uma 
história, é fruto duma cultura, dum tempo, palco de forças con- 
traditórias em conflito. Mesmo se o texto se estrutura fora da 
área de consciência do seu autor, tem a ver com ele e nunca é 
apenas manifestação directa e descontrolada do inconsciente. Daí 
não nos parecer certo que se fale em poema auto-gerado, como 
se as palavras proliferassem sozinhas ou se multiplicassem como 
células, a partir dum núcleo base. 

Nio se pode, no entanto, esquecer que a obra é produto dum 
«eu» que pouco ou nada tem a ver com o sujeito civil que está 
por trás do seu autor. O «eu» da vida quotidiana, com uma his- 
tória conhecida e opiniões conscientemente formuladas é diferente 
desse «outro» de quem o texto depende. Por isso muitas vezes 
a situação do indivíduo na sociedade e no tempo que ocupa é tão 
pouco perceptível ou até tão inesperada nos textos que escreve. 

3. Leia-se o que escreve Bellemin-NoEl a páginas 12 do seu livro: 
«I1 serait ridicule, sur cette lancée, d'opposer à une apsychologie de l'âme 
écriveusen une espèce de «psychanalyse de Ia main écrivanten, pour parodie? 
les formules de Gaston Bachelard (leque1 ne s'intéressait guère aux biogra- 
phieç d'auteur); et ridicule, à cause du même mécanisme, de remplacer la 
concertation absolute par un avatar du ahasard objectif~. Aussi bien ne 
s'agit-i1 pas de cela. Simplement, on souhaiterait qu'il ffit tenu compte autant 
que possible, en sctutant un dossier de brouillons de  la part d'irrerponsabi- 
lité du prétendu et  soit-disent responsable. 11 s'agit de montrer, dans quelle 
mesure le poètne r'écrit, malgré, voire contre celui qui croit administrer tous 
ses gestes d'écrivain.» 



O aprofundamento desta questão poderia servir para acabar com a 
confusão frequente entre psicanálise da obra e psicanálise do 
autor, ou com a aproxiinação (normalmente) abusiva entre a bio- 
grafia do escritor e os textos por ele escritos. 

Do que se vai tratar agora é de tentar usar as Cartas a Fer- 
tzando Pessoa de Mário de Sá-Carneiro como ante-textos, rascu- 
nhos de alguns textos do autor de A Confissão de Lúcio. Grande 
parte das cartas escritas a Fernando Pessoa expõem projectos de 
textos a redigir (sobretudo novelas, algumas das quais acabaram 
por ser publicadas em Céu em Fogo) ou versões preliminares de 
poemas para as quais é pedida a atenção e opinião do destinatário. 
Em relação às obras que apareceram à luz, as cartas funcionariam, 
de certo modo, como resíduos ou esboços. 

As versões dos textos incluídas nas Cartas a Feunando Pessoa 
não são, possivelmente, as originais e desconhecemos as formas 
anteriores por que os poemas e novelas passaram, por se ter per- 
dido o espólio de Sá-Carneiro, única esperança de encontrar 
manuscitos e versões corrigidas. O poeta foi o seu primeiro leitor, 
logo o seu primeiro crítico e apreciador, talvez também o seu pri- 
meiro censor. Pessoa conheceu os textos depois de já trabalhados 
e foi guia, incentivo e colaborador de Sá-Carneiro. Como Bakbtine 
publicou obras suas com os nomes de Medvedev e Volocbinov, 
com quem discutia e aprofundava as suas próprias opiniões, tam- 
bém os textos do autor de «Dispersão» poderiam ser assinados 
pelo poeta da Meizsagern. 

A maior parte das vezes, o critério que Sá-Carneiro utiliza 
para considerar o poema terminado é a opinião de Pessoa. Pode- 
mos, portanto, a partir das cartas, deduzir as posições pessoanas, 
conhecer as de Sá-Carneiro e perceber o que cada um deles risca, 
recalca no ante-texto e em que sentido apontam as emendas, as 
alternativas propostas por cada um para solucionar as situações de 
conflito. 

Nalguns passos, prevalecendo embora a sugestão de Fernando 
Pessoa sobre a do amigo, este não se conforma e reinveste os ele- 
mentos censurados. Assim, sequências inteiras acabam por regres- 
sar, embora integradas noutras estruturas. A intertextualidade, 
em Sá-Carneiro, tem muitas vezes esta origem. Uma inteutextua- 



lidade restrita, segundo a divisão de Jean Ricardou, já que aqui 
nos referimos às relações entre textos do mesmo autor. 

O Bailado aboli-o. Logo não se admire do ((Desce-me a 
alma», que aproveitei na Bebedeira, como outras coisas do 
Bailado aproveitarei. Aliás o verso «Desce-me a alma, 
sangram-me os sentidos», parece-me muito belo. Que diz 
você? (Cartas a F. P., I ,  113). 

A expressão <Desce-me a alma» fora primeiramente incluída 
em «Bailado» (6. Cartas a F. P., I ,  ZOO), conforme carta de 25 
de Março. No entanto, a versão publicada em Céu em Fogo é 
«Põe-se-me a Alma.. .» (cf. p. 201). Assim, e porque agradava ao 
poeta, a expressão riscada ficou de reserva e foi depois integrada 
num outro texto (ver «Alcool», título definitivo de «Bebedeira»). 

No poema «Quase», Sá-Carneiro inclui o verso «Um pouco 
mais e brotar-me-iam asas». Como afirma em carta de 26 de Feve- 
reiro de 1913, gosta do verso e por isso o vai deslocar para um 
novo texto: 

«Um pouco mais e brotar-me-iam asas» é que eu ainda 
estimo um pouco. Mas você está de fora!, e deve ter razão. 
Entretanto não vejo bem o prosaismo dela; achando inte- 
ressante ainda esta maneira de exprimir uma alegria infi- 
nita, um entusiasmo doirado. (Cartas a F.P., I ,  73). 

É ainda a «Bailado», ou ao que do texto o poeta guardou 
que, embora introduzindo-lhes algumas variantes, o poeta vai 
buscar versos para alguns poemas: 

Entretanto - e é isto que mais me penaliza - há no Bai- 
lado algumas frases que sinceramente eu acho muito, muito 
belas. São as mesmas que você destaca, é, sobretudo, a 
parte que antecede o final: «Numa incerta nostalgia» até 
«Vivo em roxo e morro em som». E é esta a tortura: 
como salvar essa beleza? (Cartas a F. P., I ,  104). 

As frases que Sá-Carneiro acha «muito, muito belas» são as 
seguintes: 



Numa incerta nostalgia, 
Tenho saudades de mim - 
Reminiscências d'Aonde 
Pressinto um grande intervalo.. . 
Deliro todas as cores.. . 
Vivo em roxo e morro em som!. . . 

e vão ser retomadas, com pequenos ajustes, dando origem a auto- 
textualidade (o autor cita-se), nas Poesias. «Numa incerta melo- 
dia» substitui o primeiro verso acima citado: a palavra «nostal- 
gia», no entanto, vai ressurgir na versão definitiva de «Bailado» 
- «Em nostalgias - Docel» -que acaba por se aproximar bas- 
tante da escrita simbolista à Eugénio de Castro e por se afastar 
do estilo próprio de Sá-Carneiro. Vejamos: «Tenho saudades de 
mim» é um verso plenamente integrado na poética do autor, 
fazendo referência implícita ao duplo, ao passado de ouro que 
hoje se lamenta. A substituir o verso: «Tenho saudades -Pekim». 
Embora com ressonâncias fónicas do verso apagado («de mim»/ 
/«Pekim») a nova forma tem mais a ver com os estereótipos ima- 
géticos simbolistas, tal como a inclusão, no texto, dos lexemas 
«Docel», «Brocado», ~Arnezes, lanças, Rogério!. . .». A própria 
fusão quase sinestésica dos sentidos - «Alvejo-me em cor e 
som.. .» -típica do simbolismo, nos aparece aqui. 

Curiosamente, não é neste sentido que costumam ser feitas 
as emendas aos textos, mas, como iremos tentar mostrar ao longo 
deste trabalho, em direcção oposta: a primeira versão é, em geral, 
mais explícita, mais discursiva e próxima da norma da língua 
corrente e o resultado do trabalho do poeta sobre a escrita apre- 
senta-a mais elíptica, mais desviada no sentido que Cohen dava 
ao termo. 

Mas por que razão Sá-Carneiro risca? Quais os critérios (se é 
que são detectáveis) que o levam a excluir uma palavra, a consi- 
derar tal expressão inaceitável? Cremos que a forma é fundamen- 
tal como critério de expulsão do incompatível, porque o poeta 
pressente que o seu trabalho se faz com palavras: 

Logo eu quero tratar, entendo que se devem tratar, coi- 
sas emaranhadas, erguidas e infinitas, fantásticas e ao 
mesmo tempo esculpir beleza plástica nas frases. Não tra- 



balhar só com ideias - trabalhar também com o som das 
frases. Não escrever só - edificar. (Cartas a F. P., I ,  72). 

O significante ganha importância. Quando a expressão soa 
mal, desagrada ao ouvido do poeta, este não descansa enquanto 
a não substitui por outra mais agradável fonicamente e daí que 
reformule incessantemente a sua escrita e tenha plena consciência 
desse trabalho teimoso. Sá-Carneiro utiliza, em relação i insis- 
tente reescrita dos seus textos, os termos «burilar» (Cartas a F. P., 
I ,  60), «polir» (Cartas a F. P., I ,  64), «desbastar» (Cartas a F. P., 
I ,  93), «retocar» (Cartas a F. P., I ,  114), como se a sua fosse 
uma obra plástica, uma escultura que, a partir duma pedra «tosca, 
dura, bruta, informe», ganhasse forma aos poucos. Quando um 
poema, como acontece com «Dispersão», lhe sai «dum jacto», 
quase sem emendas, o próprio autor se espanta e assinala o acon- 
tecimento como raro (cf. Cartas a F. P., I ,  111). 

Se as alterações de que as cartas nos dão notícia são razoa- 
velmente abundantes, nelas se podem, cremos, detectar regulari- 
dades, certas linhas de força que ajudem a clarificar a poética de 
Sá-Carneiro. As hipóteses que a seguir levantamos só serão jus- 
tificadas depois de ilustradas com o estudo exemplificativo de 
alguns casos concretos. Parece-nos, no entanto, ser de adiantá-las 
desde já, ainda que a título provisório. 

As rectificações que Sá-Carneiro introduz vão no sentido do 
menos ortodoxo a nível sintáctico, ou seja, a versão emendada 
contém um desvio em relação à linguagem corrente, é mais pes- 
soal e inesperada. É facílimo encontrar exemplos de dativos de 
interesse (o «me» complemento ambiguamente directo/indirecto 
usado de forma habitual junto de verbos que o não pedcm) onde, 
na primeira versão, o autor escrevera uma forma corrente. 

A escrita aparece-nos assim como menos banal, sugerindo que 
Sá-Carneiro a tortura por uma espécie de vontade de evitar a trans- 
parência e a discursividade fácil das frases simples. Utilizam-se 
verbos intransitivos seguidos de complemento directo, ou verbos 
regidos por preposições que a gramática normativa não prevê. 

O simbolismo, como referimos de passagem, vê-se às vezes 
ultrapassado. Em vez da sinestesia «é luz que eu oiço», o poeta 
emprega «é luz que eu espasmo!». O factor estranheza conta 
muito para as emendas que vão no sentido do menos para o mais 
metafórico, do menos para o mais imprevisto e inusitado: «Em 



face daquela glória que me sorria» será «Em face daquela glória 
que me tuinultuava». Se o verbo «sorrir» prevê o uso de com- 
plemento indirecto, já o veremos com um certo espanto comple- 
mentando a forma «tumultuava». E se, alegoricamente, é banal 
falar-se na glória que sorri ao poeta, é bastante menos comum 
a glória tumultuar.. . 

A fundamentação das hipóteses levantadas terá que ser feita 
agora, no concreto, pela comparação das diferentes versões que 
nos chegaram de alguns dos textos. Escolhida uma amostra, a 
análise dela permitir-nos-á, talvez, tirar conclusóes acerca da poé- 
tica de Sá-Carneiro e, mais largamente, da geração de Orpheu ou, 
pelo menos, do funcionamento poético de Pessoa-Sá-Carneiro. 

Começaremos por observar o primeiro poema de que as Cautas 
a Fernando Pessoa nos dão notícia - «Simplesmente» («Partida», 
no volume de poesias da Atica).' A primeira versáo enviada a 
Pessoa está incluída em carta de 26 de Fevereiro, mas vai tendo 
sucessivas emendas: em 10 de Março nada se altera, mas já há 
correcçóes no dia 16 do mesmo mês, 4 e depois 13 de Maio. 
O texto final apresenta, em relação a esta última versão, algumas 
alterações que nos levam a contar, ao todo, cinco versões exis- 
tentes do mesmo poema. Houve, com certeza, muitas mais tenta- 
tivas anteriores à primeira referida ou intercaladas com as cartas 
que iam sendo escritas para Lisboa. Mas o material que temos à 
mão permite-nos já tirar algumas conclusões interessantes. 

O poema de 26 de Fevereiro tem notórias ressonâncias de 
Cesário Verde. A aproximação entre a primeira parte (depois 
substituída por uma só quadra) e alguns poemas de Cesário é fla- 
grante, quer no tocante a ambiência, tema, situação do sujeito 
poético, quer quanto à forma, sobretudo no aspecto rítmico. 

As treze primeiras quadras foram por nós comparadas com 
«A Débil», poema de 1875, e os pontos de contacto sugerem 
uina relação deste com o texto de Sá-Carneiro. 

O sujeito poético aparece-nos, teatralmente, como um «eu» 
aniquilado avistando uma rapariga de vida saudável e honesta que 
lhe inspira nobres sentimentos e versos. A mesma ficção gera os 
dois poemas. Se Cesário trata a sua «ninfa» em 2.n pessoa, o 

4. Ver o apêndice a este artigo 
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titulo do poema apresenta-a de forma impessoal- «A Débil», 
próxima do tratamento em 3." pessoa utilizado por Sá-Carneiro. 
Uma vai vestida de «linhos matinais» porque Cesário usa a fres- 
cura da moça como contraponto crítico do bafio escuro do am- 
biente citadino que a envolve. Sá-Carneiro vê-a «toda negra de 
crepes lutuosos», porque tece uma trama mais complicada em 
volta da recente orfandade da rapariga. 

Além das coincidências temáticas que apontaremos, repare-se 
na semelhança rítmica existente entre os dois textos, semelhança 
que Ihes vem de uma parecida distribuição dos mesmos lexemas 
nos versos: 
-- - / E u -  não sou nem nunca 
IE eu, que lurdia' estes Ifáceis esbocetos - fui 
Julguei ver, com a vista de - 

I estes / versos começo a meditar. 

A memória que Sá-Carneiro tem de Cesário não é tanto verbal, 
mas mais rítmica, mais melódica do que fónica. Apesar de haver, 
como se vê facilmente, evidentes reminiscências de natureza 
semântica. 

O verso trioartido tão oró~r io  de Cesário («Atravessavas . A 

branca, esvelta e fina», «ténue, dócil, recolhida», «Que me tornas 
prestante, bom, saudável») existe no poema de Sá-Carneiro: «Ale- 
gre, confortável e pequena»; «Móveis úteis, sensatos e garridos». 
Não é apenas a tripla adjectivaçáo que torna os dois poemas 
ritmicamente parecidos, mas a estruturação quase igual de certos 
versos: 

I Eu que l bebia cálices de absinto IEu que 1 até hoje nunca trabalhei - 
IEu que l sou feio, sólida, leal -- 
I A ti que/ és bela, frágil, assustada, era enérgica e prestável 

Se a esta harmonia de ritmos e de estrutura vérsica corres- 
ponder, como é o caso, uma repetição a nível de conteúdo, pode 
facilmente concluir-se que o primeiro poema enviado por Sá-Car- 
neiro a Pessoa não deve ler-se sem uma referência a Cesário. Tal- 
vez por se ter apercebido dessa aproximação (e apesar de Cesário 
ser mestre de Caeiro), ou simplesmente por ter tido para ele 
«o som de repetida», o poeta dos heterónimos aconselha o amigo 
a modificar esta primeira parte. 



Vejamos, no entanto, antes de avançar, as concordâncias de 
conteúdo a que nos referimos já. O «eu» espectador auto-caracte- 
riza-se de forma idêntica: 

Sentado à mesa dum caM devasso Olhando a minha vida deplorável 
Eu que bebia cálices de absinto 1 Eu, que até hoje nunca trabalhei 

O primeiro sentido a despertar, neste «eu» que funciona como 
uma objectiva é, logicamente, a vista: 

Ao avistar-te 
E pus-me s olhar Asora sigo a sua silhueta 
Via-te pela porta envidraçada 

Em ambos a rapariga suscita inveja, e desejo de uma vida 
simples mas cheia de afecto: 

E uma família, um ninho de Uma existência calma, e santa e 

sossego nobre 
Uma casa modesta e sossegada 

Repare-se como, a nível formal, as enumerações das delícias 
sonhadas se assemelham. 

A figura feminina inspiradora dos poetas é uma e a mesma: 
débil, «Os seus passos são leves, vigorosos», «é honesta, sã, tra- 
babadeira)) (ou, na versão de Cesário: «sempre i~catada/Numa 
existência honesta de cristal»), «ténue, dócil, recolhida», «No 
seu perfil há distinção, há graça» (Cesário também fala da «lim- 
pidez do teu semblante grego»). A moça é modesta- «com ele- 
gância e sem ostentação» - veste um «vestido simples, sem 
enfeites». 

Como a Purinha de António Nobre, segue a pensar, virginal- 
mente, no seu bordado, ou compõe com amor as flores de uma 
jarra. G «enérgica e prestável» («E, quando socorreste um mise- 
rável») e da serenidade modesta em que vive vem-lhe uma branda 
alegria.' 

5. São sobretudo as quatro últimas quadras da primeira parte de «Sim- 
plesmente* que mais ressonâncias têm do poeta do S6, não apenas pela 
presença do ambiente idíiico em que a rapariga é inserida, mas ainda pelo 
ritmo que o verso adquire, por vezes: 

«Ai que bem-estar, ai  que serenidade.. .P 



É num cenário feminino que ela se move com à-vontade. 
Cesário sente os elementos masculinos que passam por ela na rua 
como corvos agressores e refere-se, como Sá-Carneiro, à relação 
mãe-filha, tal como Nobre incluía, ao lado da menina dos seus 
poemas, a mãe ou a ama. A cidade («Nesta Babel tão velha e 
corruptora»/«Paris») opõe-se à casa, ao ninho, elemento feminino 
por excelência. Logicamente, se a débil passa num «largo arbori- 
zado», ela, a parisiense, segue «no houlevard». Mas a própria 
atmosfera é idêntica: 

E ao claro sol 
Soberbo dia 

Inverno e Sol. Tarde gentil 1 sorvendo o ar de Abril 

A proximidade existente entre a poesia de Cesário e a de 
Sá-Carneiro (se não quisermos pensar também em Nobre) terá 
levado Pessoa a propor a substituição da primeira parte. Há uma 
intertextualidade notória que parece apontar para um lugar comum 
da época: o poeta é devasso e solitário, maldito; a moça é boa 
e simples; o amor dela «curaria» o poeta. A «aurea mediocritas» 
em que o artista viveria, desde aí, mergulhado, eis o que devia 
surgir, aos olhos de Pessoa, «lepidóptero» e vulgar. 

Dentro dos três grandes da geração de Orpheu, é Sá-Carneiro 
que mais perto se situa do passado, sobretudo do simbolismo e 
de um certo ambiente decadente de fim do século. Pessoa actua 
sempre no sentido de o afastar da tradição para o novo, o futuro. 

Em carta de 10 de Março, o poeta de «Dispersão» defende 
as suas opiniões e não altera o poema em três pontos sugeridos 
por Pessoa: 

Concordo plenamente com a sua crítica à minha poesia, 
menos em dois pontos secundários: o verso «A cada 
aurora acastelando em Espanha~, agrada-me não pelo que 
diz, mas pela sua cor, que acho muito intensa e vermelha, 
cor dada pelas palavras aurora, acastelando e Espanha. (...). 
O outro ponto sobre o qual não concordo é com a supres- 
são dos apóstrofos em cor's e imp'rial. (Cartas a F. P., 
I ,  83). 

Ainda o saltar me sugere uma objecção. O meu amigo diz 
hem. Mas eu também digo bem. (Cartas a F. P., I, 86). 



Do mesmo modo, resiste à sugestão de Pessoa, num primeiro 
momento: 

Ainda acerca da minha poesia lhe quero dizer o seguinte: 
Eu sei que você condena a primeira parte e eu mesmo 
reprovo a maneira em que ela é talhada. Mas não podia 
deixar de ser assim. (Cartas a F. P., I, 7 7 ) .  

A resistência não é, porém, prolongada. Em 16 de Março, 
Sá-Carneiro introduz modificações no poema. A primeira quadra 
da segunda parte 

Sinto quase desejos de fugir 
Ao mistério que é meu e me seduz 
Contenho-me porém. A sua luz, 
Não há muitos que a saibam reflectir., 

é alterada e temos, na segunda das versões que chegaram até nós: 

Afronta-me um desejo de fugir 
Ao mistério que é meu e me seduz. 
Mas logo me triunfo: a sua luz 
Não há muitos que a saibam reflectir 

«Sinto» é mais lato e frequente do que «afronta-me» onde 
o conlplemento em primeira pessoa a faz de facto realçar como 
objecto impotente de uma acção, de uma força alheia. De igual 
modo, «me triunfo», sendo, por um lado, construção própria do 
poeta, inusitada e agramatical, escapando ao normal, é, por outro 
lado, a reiteração da importância do sujeito poético em primeira 
pessoa que, narcisicamente assinala a vitória sobre si mesmo, o 
resultado de uma acção que sobre si próprio recai. 

Na versão incluída em Poesias, a última de todas, algo do pri- 
meiro texto regressa. O terceiro verso é, em definitivo: «Mas 
logo me triunfo. A sua luz,». O poeta opta pela primeira pon- 
tuação. 

Mas é em carta de 4 de Maio que Sá-Carneiro faz saber a 
Pessoa que a primeira parte de «Simplesmente» foi suprimida e 
substituída por uma quadra única: 
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Ao ver passar a vida mansamente 
Nas suas cores serenas eu hesito, 
E detenho-me às vezes na torrente 
Das coisas geniais em que medito. 

A nova quadra resume as várias censuradas, dizendo o mesmo 
que essas pretendiam sugerir com mais abundância de palavras. 
A vida normal atrai por vezes o poeta, que se sente inclinado para 
ela e afastado, em desejo pelo menos, da sua solitária genialidade. 
Isso mesmo queria Sá-Carneiro ilustrar quase parabolicamente, ao 
cantar a rapariguinha serena e a atracção por ela exercida. Mas 
também a nível formal, paralelamente, a quadra do dia 4 se cons- 
trói a partir das originais. Se, nessas, era «ela» quem passava 
(«Em frente dos meus olhos ela passa») agora quem passa é a 
vida (e o poeta vê-a com os olhos também). A vida corre «man- 
samente» com as «crianças chieantes deslizando» e as suas 
«cores» são «serenas», como é sossegada e calma a existência, a 
casa da rapariga da primeira parte do poema. A aproximação 
semântica é visível. 

É evidente, no entanto, que a expressão «ver passar a vida» 
constitui um lugar comum demasiado banal para agradar, num 
momento de maior exigência a um poeta a quem o estereótipo 
assustava. Assim, e porque a ideia da água que corre, inexoravel- 
mente, está subjacente àquela imagem, opta Sá-Carneiro pela 
expressão «coar-se a vida». «Mansamente» seguem as águas do 
rio e as vidas das gentes. Só que, afastando-se ainda da primitiva 
versão, o advérbio de modo é substituído por um outro: «huma- 
namente». Afinal, a vida de todos os homens é mansa. A serena 
mediocridade estende-se a todos menos ao poeta cujo génio impede 
o sossego mas permite um destino alto e raro. Sugerida pelas 
emendas anteriores, aparece a palavra «águas» em vez de «cores». 
Mas falar de «águas serenas* seria cair num sintagma estereoti- 
pado. Pensamos que a fuga ao lugar-comum, antes de mais, moti- 
vou a modifica@o de serenas para «certas». 

A versão última da quadra pouco difere desta, apresentada 
em carta de 13 de Maio. Em vez de «coar-se» temos «escoar-se» 
o que, quer quanto ao significado do signo (desaparecer lenta- 
mente) quer quanto ao significante (a sibilante como que imita, 
onomatopaicamente, o som do líquido que se esvai) parece mais 
sugestivo. 



A terceira quadra da versão final apresenta, em relação a 26 
de Fevereiro, uma substituição que aponta no mesmo sentido das 
já referidas: 

A minh'alma nostálgica de além 
Cheia de orgulho, ensombra-se entretanto, 
Aos meus olhos ungidos sobe um pranto 
Que tenho a força de evitar também. 

O último verso ficará: «Que tenho a força de sumir também». 
De facto, evitar um pranto é uma expressão pertencente à lin- 

guagem corrente, enquanto que sumir um pranto representa cla- 
ramente um desvio em relação a ela. Além disso, a abundância 
de nasais existentes na quadra pode ter atraído o lexema «sumir» 
que se integra mais nela do que a palavra rejeitada. 

Também a estrofe seguinte vem a sofrer alterações. Talvez 
que o verso começado pela causal «porque» dê um carácter dema- 
siado lógico a um poema onde, a nível de conteúdo, a excepção 
é louvada. Por outro lado, esta quadra fornece realmente a expli- 
cação para as anteriores: é porque reage que o poeta resiste à vida 
mediana dos outros homens. Quando nos aparece «Que são para 
o artista?» em vez de «Que valem pró artista?», cremos que o 
poeta apenas se preocupou em encontrar, para o lugar de «valem» 
uma palavra com menos uma sílaba, de modo a não ser obrigado 
a contrair a preposição «para» com o artigo. 

Mudanqas que Sá-Carneiro não aceita imediatamente e (ve- 
jam-se as da carta de 10 de Março) vão acabar por ter lugar na 
última versão do texto. If o que acontece em relação à existência 
dos apóstrofes (em 4 de Maio o poeta decidira já suprimi-los). 

Pelo seu lado, o verso «A cada aurora acastelando em Espa- 
nha» que lemos, em Poesias, «A cada hora acastelando em Espa- 
nha», demonstra nitidamente de que modo a palavra riscada pode 
condicionar fonicamente a escolha de um termo que a substitua: 
«cada aurora» era desagradável de ouvir e difícil de pronunciar 
(«Não trabalhar só com ideias- trabalhar também com o som 
das frases», Cautas a Feunartdo Pessoa, I, 72); daí que surgisse 
<<hora», palavra contida já, fonicamente, no lexema substituído 
«auroYa». 

Pode ser que «eleva» tenha vindo para o lugar de «ascende» 
no verso da antepenúltima quadra - «A espira aérea que me 
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Observando as variantes, pensamos que as correcções intro- 
duzidas na pontuação nem sempre nos podem servir de base de 

eleva aos cumesi, - exactamente por um fenómeno de contami- 
nação a nível de forma de expressão. O último verso da estrofe 
- «Mas fico ileso entre clarões e gumes!. . .» - poderia ter ori- 
ginado a referida mudança por atracção de «ileso». 

O título do poema, depois de reforçada uma das linhas de 
força dele em detrimento da outra, tem que ser pensado de novo. 
«Simplesmente» vai desaparecer com a supressão da primeira 
parte do texto, em que a rapariga simples era a inspiradora e o 
título vai ser «Partida» - o poeta distancia-se da vida comum, 
parte em direcção a um «triunfo maior» que implicará, no entanto, 
a sua solidão: «A tristeza de nunca sermos dois», mas, por outro 
lado, a alegria de compreender o Ar (não já com minúsculas como 
nas versões anteriores). Esta fuga ao comum, dá-se, homologa- 
mente, como se viu, a nível da linguagem utilizada. 

* 
A observação primeira das correcções que o poema «Partida» 

foi sofrendo terá que ser completada com exemplos vindos de 
outros textos que nos permitam concluir se elas são significativas 
do percurso poético, bein curto, do autor, ou antes casos esporá- 
dicos e insignificantes. Examinados outros poemas, poderemos 
traçar conclusões com mais segurança. 

* 
14 de Maio 

«Dispersão» 

3 de Maio I 6 de Maio 

«Dispersão» 

Passei pda  minha vida 
Um astro doido a sonhar 

«Sono» 

Na ânsia dc ultrapassar 
Nem olhei prh minha vida. I 
Versão Final 

Passei pela minha vida 
Um astro doida n sonhar. 
Nn ânda de ultrapassar, 
Nem dei pela minha vida. 



trabalho, uma vez que parecem decorrer do pouco cuidado das 
edições. A emenda de «olhei prà» em «dei pela» é consequência, 
quanto a nós, da preocupação de desfazer a necessidade de supres- 
são de letras em «prà», diminuindo o número de sílabas da pala- 
vra anterior: o/lhei- dei. (c£. «Partida» onde tal tendência se 
mostrava também). 

Vejamos outra quadra: 

3 de Maio I 
Passeio dentro de mim 
Mas nada me fala, nada! 
Tenho a alma amortaihada. 
Sequinha, dentro de mim. 

14 de Maio 

Regresso dentro dc mim 
Mas nada me fala, nada! 
Tenho a alma amortalhada. 
Sequinha, dentro de mim. 

Sabemos, porque o poeta o diz que, anteriormente a «sequi- 
nha», o úitimo verso da quadra começava por «tristeza». Agora, 
apesar do ponto final que encerra o terceiro verso, «sequinha» 
é mais um modiiicador que se acrescenta ao nome «alma» e cujo 
diminuitivo sugere a comiseração narcísica do sujeito para com 
o seu outro «eu», Em carta de 14 de Maio aprendemos que Pes- 
soa sugeriu «Procuro» ou «Vagueio» para o lugar de «Passeio», 
lexema que encerra semas valorativamente positivos incompatíveis 
com o pessimismo que a quadra deixa transparecer. Sá-Carneiro 
prefere «regresso» que melhor sugere a ideia de viagem de um 
ponto fora do «eu» até ao cerne desse mesmo «eu» onde, todavia, 
nada acontece nem existe. Talvez fonicamente a palavra primitiva 
tenha tido influência na escolha da outra definitiva, mais próxima 
daquela, em detrimento das propostas por Pessoa: «Procuro» 
seria demasiado inequívoca e «vagueio» diz o poeta que aparece 
perto deste verso. A escolha recai, pois, na palavra cujo som está 
mais perto da que se riscou (passeio - regresso) e cujo valor 
semântico mais a afasta da norma. 

Será, por hipótese, a preocupação de não repetir a mesma 
palavra a curta distância que faz modificar «Serei mas já me não 
sou» (cuja ideia, em 14 de Maio, Sá-Carneiro afirmava não ir 
modificar - como de facto não modificou); é, na versão final, se 
não falta de rigor da edição, «Serei, mas já não me sou», talvez 
porque o último verso da quadra é «Não vivo, durmo o crepús- 
culo». 
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É este poema que o autor afirma, a 3 de Maio, ter escrito 
«dum jacto» e com «raras emendas»: 

Em resumo, essa poesia pouco mais tempo levou a com- 
por do que o tempo material para a escrever (Cartas a 
F. P., I ,  111). 

Para além de o próprio Sá-Carneiro confessar que o poema 
sofreu escassas modificações, certas referências das cartas a Pessoa 
não são, hoje, identificáveis. Teríamos que conhecer os manuscri- 
tos ou as versões chegadas a Lisboa e não apenas reconstituí-las 
como um puzzle a que faltam quase todas as peças, a partir das 
cartas. 

Enviando, sempre a 14 de Maio, o poema «Quase» para Pes- 
soa, Sá-Carneiro põe-lhe de imediato certas dúvidas e acrescenta: 

Só depois de saber a sua resposta estabelecerei as versões 
definitivas. (Cartas a F. P., I ,  140). 

Apesar desta quase submissão à autoridade poética do amigo, 
no texto então enviado reaparece o «Bailado»: «Um pouco mais 
e brotar-me-iam asas» (3 de Fevereiro) de que, a 26 do mesmo 
mês, Sá-Carneiro afirmava ainda gostar. Apesar de recalcado, o 
verso surge agora: 

U m  pouco mais de sol - eu era brasa. 
U m  pouco mais de azul- eu era além. 
Para atingir, faltou-me um golpe de asa. .. 
Se ao menos eu permanecesse aquém. .. 

(sublinhado meu) 

Se o termo substituído volta, por vezes, disfarçado, à nova 
versão do texto, explicando - fonicamente, sobretudo -uma 
escolha que nos escapa, aqui é a estrutura e o próprio léxico que 
se repetem. Sá-Carneiro cita Sá-Carneiro: manifestação da memó- 
ria, através de retornos periódicos de figuras rítmicas, fónicas mas 
também semânticas. 

Fenómeno semelhante se deu em «Bebedeira» fdeoois «Al- . . 
COO~D) onde o verso «Descem-me a alma, sangram-me os sentidos» 
(que era, na versão do dia 4, «Desce-me a alma, sangram-me os 
sentidos») é uma recuperação também do «Bailado» onde «Des- 



ce-me a alma.. .» acabou por dar lugar a «Põe-se-me a Alma.. .». 
Mas o poeta decide aproveitar o verso que lhe parecia muito belo. 

Este funcionamento gera uma das faces da intertextualidade 
em Sá-Carneiro, como na Introdução apontámos brevemente. Da 
versão primitiva, duas se ramificam- a definitiva, hoje em Céu 
em Fogo (p. 204) e o poema «Inter-Sonho». O primeiro verso 
transforma-se, neste último texto, em «Numa incerta melodia». 
Mas a «Nostalgia» lá está no Céu em Fogo ... e no quarto verso: 
«Perturbam-me em nostalgia>>; e «Reminiscências de Aonde» 
surge tal e qual no poema, embora muito deturpadamente (num 
sentido que já aqui indicámos) na versão das novelas. 

Os três últimos versos do extracto citado (21 de Fevereiro) 
e que, segundo Sá-Carneiro, Pessoa destacara já, fecham «Inter- 
-Sonho». «Pressinto um grande intervalo» é «Pressinto um grande 
Mistério.. .» no Céu em Fogo e também as «cores» e o «som» 
estão presentes neste texto. O facto de terem divergido duma 
primitiva versão abandonada, faz com que nos dois citados se 
pressinta uma raiz comum, origem de intertextualidade, pouco 
clara se as Cartas a F.P. não fosse conhecidas. 

A 14 de Maio, Sá-Carneiro propõe-se modificar o título de 
«Bebedeira» para «Opio». No fim do mês, o poema era definiti- 
vamente «Alcool». 

Na linha do que afirmámos parágrafos acima, tenhamos em 
atenção o último verso que era, no manuscrito, «Manhã tão loira 
que se anoiteceu». Em carta do dia 14, Sá-Carneiro hesita entre 
os modificadores «fulva» e «ruiva» (quase sinónimos do que 
fora riscado) mas aventa já a hipótese que, afinal, triunfa: «Manhã 
tão forte que me anoiteceu». 

Fosse a manhá loira, fulva ou ruiva, o processo poético seria 
sempre uma personificação e o aspecto cromático dominaria, em 
todas as combinações, a qualificação da manhã. Mais estranho é 
chamar-lhe «forte». 

Além disso, talvez este lexema tenha surgido por contamina- 
ção fonética com «fulva» e ainda com «ruiva». O poeta diz: 

Este «forte» não o acho mau pela ideia de álcool que 
encerra em si. (Cartas a F. P., I ,  135). 

Mas a consciência que o sujeito poético tem dos processos em 
que os seus textos se vão gerando nem sempre é das mais lúcidas. 

A substituição do «se» pelo «me» apenas refere uma tendência 
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já recenseada do ante-texto de Sá-Carneiro - a modificação faz-se 
no sentido de uma maior pessoalização da escrita. O poeta apro- 
xima-se, lentamente, do estilo que hoje o individualiza. E o dativo 
de interesse é uma marca, na escrita, do lirismo narcísico do autor 
de «Akool». 

Aleumas hesitacões existem aoenas como dúvidas metódicas. - 
O verso «Um disco de oiro surge a voltear ... » é mantido assim, 
apesar de o autor ter pensado, a dada altura (Cartas a F. P., 
I ,  114) substituir «surge» por «nasce». Não sabemos se a opinião 
de Pessoa foi contrária à mudança, se Sá-Carneiro decidiu não 
introduzir um verbo que permitiria a identificação deste «disco 
de oiro» com o sol ... 

Também a primeira quadra de «Escavação» (primeiro <&o- 
neto») é mantida tal como chegou às mãos de Pessoa, embora a 
4 de Maio Sá-Carneiro oscile entre essa e a primeira versáo (as 
diferenças são, aliás, apenas de pontuação, isto é, de ritmo mais 
rápido -há menos duas pausas - menos sincopado -uma con- 
junção copulativa é suprimida mas outra introduzida - do que na 
quadra posta de lado, onde o encadeamento lógico das ideias se 
fazia com mais dareza): 

1.' versão: 
Numa ânsia de ter alguma coisa, 
Divago por mim tnesmo a procurar. 
Desço-me todo, e em vão.. . Sem nada achar, 
A minh'alma perdida não repousa. 

Versão final: 
Numa ânsia de ter alguma coisa, 
Divago por mim mesmo a procurar, 
Desço-me todo, em vão sem nada achar, 
E minh'alma perdida não repousa. 

As alterações de disposição gráfica e de pontuação são as 
únicas que existem em «Cotuo eu não possuo». Acontece que as 
edições não nos permitem tirar conclusões seguras sobre o assunto. 

Um dos aspectos a salientar no poema é que a quarta quadra 
aparece quase ipsis ueubis na pág. 7 1  de A Confissão de Lúcio. 
Origem comum? Ou projecto que agradou ao autor e foi desdo- 
brado? Ideia obsessiva da personagem Ricardo, surge agora refe- 



rida ao sujeito poético de «Como eu não Possuo», criando um 
campo comum aos dois textos. 

A ideia do duplo, a partir da qual se estrutura A Confissão de 
Lúcio e algumas novelas de Cku em Fogo, lugar reincidente da 
obra de Sá-Carneiro, (outra face do problema da heteronímia da 
geração de Orpheu?) também se encontra nos poemas, e o autor 
tem dela consciência, como prova a carta de 14 de Maio, onde, 
a propósito de um reparo de Pessoa, Sá-Carneiro escreve, acerca 
do último verso de «Queda»- «E fico só esmagado sobre 
mim!...»: 

É dar0 que o que eu queria dizer, o que eu quis sempre 
dizer, foi «sob mim», e apenas uma confusão que me fez 
escrever «sobre» mesmo na poesia executada, pois o escre- 
via sempre com a ideia de debaixo. Entanto agora veja 
que talvez fosse interessante conservar o «sobre> - assim 
poderia como que um desdobramento; eu-alma, viria esta- 
telar-me, esmagar-me, náo sobre o gelo, mas sobre o meu 
corpo. Diga, depois de bem-pensar, se é preferível conser- 
var o «sobre» ou mudá-lo para «sob» (O verso fica mais 
correcto e belo com sobre - sob é uma palavra de que 
eu gosto muito pouco. Mas tudo isto são razões secundá- 
rias). Cautas a F. P., I ,  137.138). 

As razões, aparentemente secundárias para a consciência do 
autor («uma palavra de que eu gosto muito pouco») são possi- 
velmente do nível da forma de expressão e, como se pode verifi- 
car, determinantes. 

A dispersão, como o duplo, é um traço permanente da poesia 
de Sá-Carneiro onde a metonímia prolifera e o mundo (exterior 
e interior) surge, quase sempre, fragmentado, em ruinas, restos. 
Daí que, individualizando a cada correcção a sua escrita, o autor 
substitua, por exemplo, em «Rodopio» - «Obsessões d'harmo- 
nia» por «Ruinas de melodias*, verso que revela o estilhaçar de 
uma realidade que deixou de ser una. A enumeração e o plural - 
número em que se encontram os nomes - remetem para uma 
multiplicidade de elementos contrários à unidade totalizante. 
A fragmentação a nível de conteúdo tem o seu paralelo a nível 
formal. A sintaxe é mais dilacerada depois das emendas: «Conheço 
todas as cores» é um SV normal, com utn SN2 complemento 



directo exigido pelo verbo transitivo «conheço». Mas o autor pre- 
fere «Deliro todas as cores». Aqui, há um desvio sintáctico nítido, 
uma distorsáo da norma, para que as palavras possam dizer tudo, 
de todas as maneiras. 

* 

Limitámos voluntariamente a nossa amostragem a alguns poe- 
mas de Dispeusão e às versões que as Cartas deles nos deixam 
entrever. Uma exempliiicaçáo mais ampla poderia ser repetitiva, 
uma vez que as alterações introduzidas apontam sistematicamente 
nas mesmas direcções. 

Parece-nos que uma das linhas de força dessas correcções é a 
fuga a um certo simbolismo ou, pelo menos, a um certo tom deca- 
dentista e «fin-de-siècle». «É luz que eu oiço.. .» - a sinestesia é 
desfeita e surge «é luz que eu espasmo!» onde, de novo, um 
verbo intransitivo aparece com complemento directo, fugindo às 
regras dominantes. 

É. possível que o distanciamento em relação ao simbolismo 
tenha que ver, por um lado, com a influência modernista (de 
Pessoa, sobretudo, mas também de toda a ambiência da época) 
e, por outro, com o carácter um tanto banal e estereotipado que 
a imagética simbolista deveria então ter já. «O ar naquela noite 
era beleza e paz» é uma frase cortada por sugestão de Pessoa, 
exactamente por ser sentida como banal, romanticamente conven- 
cional. 

Do mais prolixo, Sá-Carneiro vem até ao mais eiíptico e con- 
densado. «O Homem do Ar» será «O Ar» ou somente «Ar». 

A metaforizaçáo progressiva que se nota no caminho do ante- 
-texto ao texto tem, possivelmente, a sua raiz do desejo de que 
a escrita fuja i comum mediania da mediocridade consagrada em 
esteriótipos reinantes na marasmática cultura literária que tanto 
se escandalizou com a revista Oupheu. 

Mais perto do decadentismo, do simbolismo, do passado, 
Sá-Carneiro afasta-se dele por influência de Paris e das vanguardas 
de então, pela convivência com Pessoa e mesmo com Almada, e 
é desse lento individualizar da escrita, dessa distanciaçáo pro- 
gressiva em relação à tradição recente da poesia portuguesa que 
as Cartas a F. P. vão dando, aqui e ali, notícia. 

Porto, Janeiro de 1981 



Primeira versão d o  poema «Partida» 

Carta 12 Fevereiro de 1913, Dia 26 (1." versão) 

SIMPLESMENTE 

Em frente dos meus olhos, ela passa 
Toda negra de crepes lutuosos. 
Os seus passos são leves, vigorosos; 
No seu perfil há distinção, há graça. 

Paris. Inverno e Sol. Tarde gentil. 
Crianças chilreautes deslizando.. . 
Eu perco o meu olhar de quando em quando, 
Olhando o azul, sorvendo o ar de Abril. 

... Agora sigo a sua silhueta 
Até desapar'cer no Boulevard, 
E eu que não sou nem nunca fui poeta, 
Estes versos começo a meditar. 

Perfil perdido ... Imaginariamente, 
Vou conhecendo a sua vida inteira. 
Sei que é honesta, sã, trabalhadeira, 
E que o pai lhe morreu recentemente. 

(Ah! como nesse instante a invejei, 
Olhando a minha vida deplorável - 
A ela, que era enérgica e prestável, 
Eu, que até hoje nunca trabalhei!. . .) 

A dor foi muito, muito grande. Entanto 
Ela e a mãe souberam resistir. 
Nunca devemos sucumbir ao pranto; 
É preciso ter força e reagir. 



Ai daqueles -os fracos -que sentindo 
Perdido o seu amparo, o seu amor, 
Caem por terra, escravos duma dor 
Que é apenas o fim dum sonho lindo. 

Elas trabalham. Têm confiança. 
Se às vezes o seu pranto é mal retido, 
Em breve seca, e volta-lhe a esp'rança 
Com a alegria do dever cumprido. 

Assim vou suscitando, em fantasia, 
Uma existência calma, e santa, e nobre 
Toda a ventura duma vida pobre 
Eu compreendo neste fim de dia: 

Para um bairro longínquo e salutar, 
Uma casa modesta e sossegada; 
Seis divisões (a renda é limitada) 
Mas que gentil salinha de jantar.. . 

Alegre, confortável e pequena; 
Móveis úteis, sensatos e garridos.. . 
Pela janela são jardins floridos 
E a serpente aquática do Sena. 

Respira-se um aroma a gentileza 
No jarro das flores, sobre o fogão 
Quem as dispôs em tanta devoção, 
Foram dedos de noiva, com certeza. 

Ai que bem-estar, ai que serenidade.. . 
A fé robusta dispersou a dor ... 
Naquela vida faz calor e amor, 
E tudo nela é paz, simplicidade! 

Sinto quase desejos de fugir 
Ao mistério que é meu e me seduz. 
Contenho-me porém. A sua luz, 
Não há muitos que a saibam reflectir. 



A minh'alma nostálgica de além, 
Cheia de orgulho, ensomhra-se entretanto, 
Aos meus olhos ungidos sobe um pranto 
Que tenho a força de evitar também. 

Sei reagir. A vida, a natureza, 
Que valem pró artista? Coisa alguma. 
O que devemos é saltar na bruma, 
Correr no azul à busca de beleza. 

É subir, é subir além dos céus 
Que as nossas almas só acumularam, 
E prostrados rezar, em sonho, ao Deus 
Que as nossas mãos d'auréola já doiraram. 

É partir sem temor contra a montanha, 
Cingidos de quimera e d'irreal; 
Brandir a espada fulva e medieval, 
A cada aurora acastelando em Espanha. 

É suscitar as cor's endoidecidas, 
É ser garra imp'rial enclavinhada, 
E numa extrema-unção d'alma ampliada, 
Viajar outros sentidos, outras vidas. 

Ser coluna de fumo, astro perdido, 
Forçar os turbiióes aladamente, 
Ser ramo de palmeira, água nascente, 
E arco d'oiro e chama distendido.. . 

Asa longínqua a sacudir loucura, 
Nuvem precoce de subtil vapor, 
Ânsia revolta de mistério e olor, 
Sombra, vertigem, ascensão - Altura! 

E eu dou-me todo neste fim de tarde 
A espira aérea que me ascende aos cumes. 
Doido d'esfiges, o horizonte arde, 
Mas fico ileso entre clarões e gumes!. . . 



Miragem roxa de nimbado encanto - 
Sinto os meus olhos a volver-se em espaço! 
Alastro, venço, chego e ultrapasso, 
Sou labirinto, sou licorne e acanto! 

Sei a Distância, compreendo o ar; 
Sou chuva d'oiro e sou espasmo de luz; 
Sou taça de cristal lançada ao mar, 
Diadema e timbre, elmo real e cruz!. . . 

. . , . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . 
O bando das quimeras longe assoma.. . 
Que apoteose imensa pelos céus!. . . 
A cor já não é cor - é som e aroma! 
Vêm-me saudades de ter sido Deus.. . 

Ao triunfo maior, avante, pois! 
O meu destino é outro - é alto e é raro. 
Unicamente custa muito caro: 
A tristeza de nunca sermos dois.. . 

Paris - Fevereiro de 1913 


