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verdes como esperanças,
no campo derramavam lluidos magnéticos.
— E toda a naturésa
robusta de saude, extrenua de grandésa
liberrima e vital,
erguia-se valente, audáz e redemplôra,
com o gérmen maternal da fòrçn creadòra,
d’enlre a vida selvagem, mystica, animal.
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A A O E I íI N A CAj^Kí^O
0 campo abrira o seio ás expansões frementes
das arvores senis, dos galhos viridentes.
— Cahia a tarde frêsca
loira, gentil, viváz como a canção tudesca.
A transparente esphéra
çalma, profunda, azul como um sonhar de virgem,
dava jum brilho-setim ás vérdes folhas dTiera.
No ár uma harmonia avigorada e casta,
no craneo uma vertigenii
**'
d’uraa idéia viril, d’ uma eloquência vasta.
b v "

Quanta vitalidade e quanta seiva,quanta, .
na pequenina planta,
| 1
no/dóce vêrde-mar dos trêmulos arbustos.
V . ... Qiie mysticismos justos. ■ ;
sentia a alma inteira ao devassar o arcano
da,s arvores titáns, das arvores fecundas
j | g /(que tinham, como o occeano,
febris palpitações nervosas e profundas. ,
— Esplendidas paisagens,
oppunhao largo campo ás vistas deslumbradas.
As murmuras ramagens,
á luz suave e crua, á luz do sol— que espadas
de ouro arremessava, em frêmitos nervosos,
pelo concavo ázul dos céos esplendorosos,
tinham fallas de amor, segrêdos vascillantes,
finos como o luar, finos com os brilhantes.

Dos roseiraes p re cl sos
nos renques primorosos,
n’uma linda roseira abria cástámente,
como um sonho de luz num a cabeça ardente
o mais bello, o niai« puro ent e os botões de rosa
Tinha essa cor f rmosá,
tinha-bsía cur (Ja aurora,
quando ensanguenta em rubro a vastidão sonora
— Era um botão feliz,
sorrindo para o Azul, zombando da matéria.
Tinha o leve quebrántô e maciès cthcrea
que uma estroplie não diz.
/• y Das pétalas macias,
(ias pétalas sanguíneas,
doces como harmonias,
brandas e vciludineas,
uns perfumes subtis se espiralavam, raros,
pela mansão do ar, pelos espaços claros.
— Perluiues cxcellentes,
perfumes dos melhores,
como os perfumes bons de incognitos- Orientes.

Matéria, não deplores
o viver natural dos vegetaes alegres,
eltes são mais ditosos
que os nababos e reis em seus coxins pomposos;
e por mais que tu regres,
oh t matéria fatal— a tua vida inteira,
no rigor da hygiene;
A musica das aves
e por mais que a maneira
cortava o élher calmo, em notas multifórmes,
do
teu
grande
existir, desse existir— perenne
limpidas e graves
de ironias agudas, gargalhadas, pasmos,
que estouravam no arem convulsões enormes.
explosões de sarcasmos,
Aqui e além um rio
tu completes, matéria— oh ! humanidade ousada
serpejava na sombra, em meio de um rochedo
com a sciencia altanada:
áspero e sombrio.
e por mais que no século,
— 0 olhar perserutador, o grande olhar, sem rnêdo tu mergulhes a idéia, o prodigioso especulo,
será sempre maior, exhuberante e forte,
e o espirito mudo
oh ! matéria fatal,
come um heróe feliz avassalavam tu d o ...
essa vida tão rica
.Íí ÍÍH-ó
■ r ..' ; : ■ '
■ó
quesecorporifica
. i . ' íi A seiva rebentava
na soberba cohorte,
em ondas-explosia
do poder vegetal.
na doce e maviosa e candida alegria
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da ave que cantava,
\
dos bellos roseiraes
\
que ostentavam á luz as rosas virginaes.
E as jubilosas franças
dos altos arvorêdos rijos, athléticos,
í

— Era um botão feliz,
cuja roseira impávida,
ébria de aromas sãos, ébria de orgulhos— ávida
de completa fragrancia,
palpitava com ancia
desde a própria rais.

E entanto o sol tombara e triumphantemente,
como um supremo— Rubens, s
jorrando para as bandas largas do poente,
o ouro e o escarlate, aprimorando as nuvens,
n'uma distribuição phantastica de cores,
de tintas e de lusos,
de galas e esplendores,
rubros como o estourar dos fervidos obuzes.
— 0 cerebro em nevrose
no pasmo que precede á augusta apetheose
de uma nova visão perleitamente Lella,
de uma nova visão em qlympicos docéis,
exaltava o acabado artístico da Téla
e o gosto dos pincéis.
•—Cabiam da amplidão em névoas singulares
os pallidos crepúsculos.
Os límpidos altares
do homem prim itivo— a relva, o prado, o campo
onde elle ia buscar a força de uma crença
que eiiifiin lhe iliuminasse a alma escura e densa,
morriam de clarões— e os prderosos músculos
da fértil mãe de tudo— a: natureza ingente—
deixavam de bater— 0 olhar do pyrilampo
oscillava; tremia— asul, pliospliorecenle.
As sombras vinham, vinham,
lembrando um batalhão d e. pectros q u e - caminham.
E a castu limpitlez synthética das ebusas,
tomava a proporção tristíssima das lousas.
Completára-se então o mais extraordinário,
o mais extravagante
dos pheuomenos tôdos:
A noite—Etuíini descera a tréva do Calvario,
a tréva que envolveu o Cliristo agonisante.
Coaxavam negras rans nos charcos e nos lôdos.
A abóbada espaçosa, a madida amplitude
mostrava a prólundéz da angustia de ataude
de um operário pobre,
quando se escuta o dobre
amplíssimo e funereo,
sinistro e compassado,
rolar peia mansão serena do rnystério,
assim como um soluço anciôso, estrangulado.
Devia ser, devia
por uma noite assim,
por uma noite tal,
que derramou, Maria,
a lagrima da dôr— e que o íeróz Caim,
sentio dentro do ventre as convulsões do Mal.
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em um dos mais sombrios,
. ;í, em um dos mais atróses,
v, ífr.J
impetuosos rios,
, ' , <,0 ü , w
cheio de surdas vozes,
sosinho, em desamparo assim como um proscripto,
em meio a placidêz
dos astros no infinito
e a mais irracional, selvatica mudêz ! .. ,
■
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àfè i ao-maxofi
passavam-lhe de léve;
m.
n’uns tímidos rumores,
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'
n’um beijo muito breve.
E d’entre a exposição edenica das flôres,
..
das rosas— o botão
fvtRiÀíiH
(ibérto ultimaraente ás lúcidas espliéras,
ns plagas do perdão, ás cupulas austéras,
pendido um quasi nada, esbèlto na roseira,
mostrava aquella uneção,
a inclyta maneira
,
.
de quem se glorifica
m ' i ro
)
subindo ao céo asul da magestade pura,
:.n-\
da intensa exuberância, -, 4 , ^ - j8 íifc,9 «
da fonte sempre rica,
.
:
da esplendida fartura.
; . 2n
da luz serena e doce— a egrégia substancia U'J".
qne faz das almas claras
0M r
pela fecundidade olympica do amôr,'' . ‘
libérrimas seáras
: 'f .'
fí
de onde se diffunde o gérmen sonhador;:
:
. e-rvMn, oçriaí 'iúíüíví 3
A arte em seu valôr maior e firme, actriz
„ o>.) ;q
como o botão fl '■osa
, :s
f.
esplendido e
.; a x < u i n « i o u .
póde ser arrojada i.
enl« ao pego,
na treva pav'
aonde o espirito ca
-ado, e óégo,
ém intimos s
jS
como um colosso id t.... tombado ao chão de brúço
ou póde equilibrar-se em gigantésca base
R oís
mirifica, profunda
-.ú obaift í»
assim, bem como o outro, á mais fulgente altura/
n
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Deves sondal-a bem nesta segunda phasé,
•., ■ -v,

Mas o botão de rosa
trahido pelas auras, trabido pela sorte,
rolou como uma scysma
extranha e luminosa,
snave c jovial em que a razão se abysma
e foi cahir, cabir no pélago da morte,

.

Porém, alem de tudo,
■
í>
alem do grave aspecto inteiramente mudo, -?a oup
ao tempo que cahia
o cândido botão—em um dos tantos galhos
virentes da roseira— alegre, ao ar, se abria
em pérolas de orvalhos,
, j ,. -.
um outro que ostentava as pétalas sedosas,
as pétalas gentis de cores caprichosas,
'’
de côres idéaes.
; ÍJ «saóQ
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Precisas para isso uma alma mais fécunda,
precisas de sentir a artística loucura ! ..

Cruz e.Souza.
(ClHllUS E NlMBOS)
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