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Meu Poeta:

Queres duas palavras minhas na primeira pagina
do teu livro.
Obedeço.
Sem direito de cidade n'esse mundo, todo teu, da
poesia, comprehende-se que eu hesitasse em acudir
ao teu honroso reclamo. Mas a rude compostura da
fachada póde trazer um realce mais ás linhas harmoniosas da architectura interior.
Eis porque não quiz declinar da incumbencia.
Ainda assim, venho realisal-a, sem a minima pretensão aos fóros de critico, e saudaudo apenas o teu livro com os emboras do amigo e com a brevidade
que requerem os interesses meu, teu e de quem lêr
ainda introducções, as quaes, aqui entre nós, vão passando de moda.

Projecção de um nome saudosamente lembrado
na republica litteraria, não devias partir o fio de tão
honrosas tradições. O teu livro é prova de que recolheste o triplice legado paterno do talento, do aferro
ao trabalho e do amor ás boas lettras.
Estrophes de um poema intimo,— notas da harpa
do coração arrancadas no delirio do amor, nos arroubos do enthusiasmo, ou no pungir agri-doce das recordações felizes — eis as Madresilvas.
Vehemencia no sentir e suavidade na fórma é o
caracter dominante da sua inspiração. Estrophes ha
O do finado Brigadeiro José Joaquim Machado d'O1iveira.

que ao proferil-as parece o labio vibrar a um tempo
o desespero de um desejo não saciado, e modular o
fiebil queixume de uma saudade resignada.
A poesia, diz Villemain, e a leitura do teu livro
o confirma, é muitas vezes uma cousa sem nome e
sem feições distinctas, um capricho da phantasia, em
que a impotencia da analyse é ainda um triumpho
do gosto.
N'este caso estão muitas das flores do teu ramalhete de Madresilvas.
Não ha ahi unidade de ideias n'essas impressões
de cada dia a se estamparem, sombrias ou alegres,
na tua alma de poeta.
As Madresilvas são o écho de uma esperança
que sorriu ou de uma illusão que se desfolhou; após

o resvalar de uma reminiscencia, o anceio da saudade; ora uma evocação soluçada á beira de um tumulo, ora esse idylio sempre novo do amor. Em todo
o quadro, porém, brilha o colorido de uma imaginação delicada e o reverbéro do sentimento — essa
contractilidade das fibras d'alma, que se commovem diante do bello e estremecem dedilhadas pela
paixão.
Em summa, o teu livro é uma grande esperança
e uma brilhante promessa.
Enumerar-lhe aqui bellezas e lacunas, seria desviar-me do proposito que formulei, e prevenir a jurisdicção do publico, julgador mais competente. Devo
comtudo dizer que o volume não é isento de defeitos, principalmente no que toca á metrificação.

São incertezas do primeiro vôo que o futuro se
incumbirá de corrigir.
Em todo o caso, as Madresilvas, florescencia e
primicias do teu talento, revelão exuberancia de seiva
e uma vitalidade promettedora de fructos ainda mais
sazoados.
A minha opinião, que tu desejavas, é essa.
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A volta

Elle vinha de longe. Achou deserto
o campo, e o lar aberto
a extranhos recebia.

Trajava a casa o manto da riqueza.
A mão da natureza
alli já não se abria.
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MADRESILVAS

Ai! se não fôra esse intimo attractivo,
na dôr sempre mais vivo,
mais vivo na saudade;

esse doce attractivo que nos liga
á sombra tão amiga
da morta mocidade...

que leva-nos bem longe do tumulto,
para prestarmos culto,
no altar de uma lembrança,

ás risonhas chimeras do passado,
tão cedo desfolhado,
qual sonho de criança...

por certo passaria — indifferente.
E a saudade silente,
das arvores suspensa,

MADRESILVAS

não lançaria a cinza adormecida
na flor d'aquella vida,
esteril para a crença !

Mas, ao chegar, alguem inda o notara,
e logo perguntara:
quem era? o que buscava?

E essa pergunta lhe doêra tanto!
que em dous fios de pranto
seu rosto se molhava!...

Extranho ser! alli, ao pé do ninho,
quando a voz de um carinho
ouvir talvez pudesse...

Ai! ser extranho, quando alli vivera,
e, misero, prendera
o amor que não fenece...

17

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

