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INTRODUÇÃO

MÍNIMA DIGRESSÃO PARA JUSTIFICAR (-ME) ESTA VERSÃO DE
LE CIMETIÈRE MARIN PARA GALEGO-PORTUGUÊS
A história da génese desta tradução é de longa data. Com catorze anos tinha começado o quinto curso do bacharelato e
principiei a saber do destacado caminho histórico da literatura francesa. Um livro, que ainda preservo como uma relíquia, La
litterature française par les textes, redigido por Carlos Albiñana Goussard catedrático que foi do Instituto Goya e da Escola de
Comércio de Saragoça desde 1945, determinou decididamente a minha existência. Ele abriu para quem escrevinha estas linhas o
mundo até então ignorado embora maravilhoso, dos escritores em francês. Como não ceder, rapaz de terna idade, ao encanto de
François Villon, aos perfeitos sonetos de Pierre Ronsard e Joachim du Bellay, às sardónicas páginas de François Rabelais, às
obras molduradas em bronze de Pierre Corneille e Jean Racine, à absoluta graça de Molière, às terminantes linhas de Blaise
Pascal e René Descartes, ao garbo desmedido de Jean de la Fontaine, à sabedoria tornada beleza de Voltaire, Rousseau e
Montesquieu, à funda melancolia de Chauteaubriand, reaccionário até o âmago, porém extraordinário escritor, diga-se por alto;
aos sedosos versos do malfadado André Chénier (quanta mágoa condensada no Iambe IV!: “Ce vers que je commence ait atteint
la dernière, / Peut-être en ces murs effrayés”: “Este verso que começo chegou o último, / Talvez nestes muros assustados”); às
poesias de Lamartine (impossível, desde que foi lido, esquecer o poema Le lac de tristeza profunda e duradoura), à ternura de
Alfred de Vigny e Alfred de Musset, à infinita prosa e poesia de Victor Hugo (Poderá manter-se fora da memória a magna
epopeia de La Légende des siècles?), aos requintados romances de Stendhal, Balzac, Flaubert e Émile Zola? Aquele mundo de
palavras recém-aprendidas de sumas produções intelectuais se viu cintilado, andando o ano escolar, polos cinzelados sonetos de
José María de Heredia (quem, que conheça, poderá olvidar alguma vez Les Trophées, essas cento e dezaoito peças limadas com
perfeição inigualável?), polo belíssimo “soneto japonês” de Théophile Gautier, polos anuviados, e ainda assim resplandecentes,
versos de Baudelaire, Verlaine e Rimbaud, a ilimitada sabedoria poética de Stéphane Mallarmé, a difícil, embora lustrada, obra
de Apollinaire, Péguy, Paul Claudel e André Gide. Não obstante, haveria ser Paul Valéry o aedo que mais viria me marcar
naqueles anos de terna adolescência, já há muito tempo ida eu, que tenho posto o pé no estribo da cavalgadura que me há levar
na vereda da qual nunca se retorna (“Le Temps est l'invitation à mourir”,o tempo é o convite para morrer, fixou de modo incisivo
Paul Claudel em Art poétique, Societé du Mercure de France, Paris, 8ª edição, s/d., página 9) . Ainda lembro como se fosse
ontem, o momento em que li por vez primeira as sete estrofes nas páginas 132-133 que em miúda antologia ilustrava o livro de
disciplina escolar. Aqueles versos – que eu, na altura, mal comprendia – marcaram-me já para sempre:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
Não. Eu não sabia, não podia conhecer na ocasião a profundidade insondável desses versos, contudo ecoavam tão
maravilhosamente! Foi essa musicalidade tão definitiva que até hoje me cativou. Procurei, então, ler todas e quantas traduções
achei. As versões de Jorge Guillén de 1929, a de Mariano Brull de 1930 e a de Néstor Ibarra de 1931 para espanhol carregaramme totalmente de insatisfações. Lia os versos do grande rapsodo francês e confrontados com cada traslado o descontentamento
gerava de vez.
Permitam, caros leitores, este humilde tradutor uma divagação talvez infortunada, ainda assim necessária. O verso
alexandrino francês do inicial Roman d'Alexandre, em doze sílabas composto por dous hemistíquios, isto é, dous meios versos de
seis sílabas métricas cada, que consagrara no século XII o normando Alexandre de Bernay, melhor conhecido como Alexandre de
Paris, é hoje bastante incomum na literatura francesa desde que foi substituído na literatura no século XVII polo decassílabo.
Nicolas Boileau, que o louvou em L’Art poétique,
Que toujours dans vos vers // le sens coupant les mots,
Suspende l’hémistiche, // en marque le repos.
[Que sempre, nos vossos versos, // o significado cortando as palavras
Suspenda o hemistíquio, // marcando o repouso.],
(CHANT I, [Primeiro Canto], apanhado em Œuvres poétiques / L’Art poétique, Imprimerie générale, 1872, p. 207), notava que a
cesura tinha que corresponder com um corte sintáctico importante. Mas já os románticos, a começar com Victor Hugo e com
impulso acentuado nos simbolistas Verlaine e Rimbaud, abriram mão às regras emolduradas polo teórico do Grand Siècle:
J'ai disloqué // ce grand niais // d'alexandrin,
[Desloquei // esse grande estúpido // de alexandrino],
escreveu Victor-Hugo em Les Contemplations, «Quelques mots à un autre», Ed. Michel Levy, 1856, página 108.
Dêem-me licença para voltar para o Cemitério Marinho largando a digressão. Tenho de precisar que todas quantas
versões li em espanhol deixaram-me amuado. Ora faltava a rima, de tanto valor para o poeta de La Jeune Parque, ora não tinham
em consideração os elementos de assonância presentes no texto original ou recusavam esforços por procurar semelhanças nas

suas interpretações. Decidi deixar de fora, definitivamente, as traduções para espanhol, indefectivelmente ruins no meu entender,
uma vez que não faziam justiça ao original e só as de Lionello Fiumi, Cahiers de Dante, Paris, 1935, Patrizia Valduga (com
ensaio introdutório de Elio Franzini), Mondadori, Milão, 1995 e Fiornando Gabbrielli, todas elas para a língua de Dante, me
satisfizeram. (quem querer ler esta última versão pode acessar aqui:
http://www.compagnosegreto.it/NUMERO10/matta2.htm#_ftnref1)
Foi o poeta de Sète quem haveria resgatar no século XX esse insólito verso alexandrino indo com ele para uma procura
mística sem deus, um poema convertido na cristalização da abstração do contemplado derramando um esplendor linguístico e
simbólico deslumbrante na busca do inefável, como se dum antigo rito se tratasse. Assim, no advir desse espírito, perdidamente
me envolvi na tarefa de executar uma tradução digerível do imortal poema e devo observar que muitas foram as tentativas que,
por não cansar-vos não referirei, até dar na corda sensível.
Em relação à tradução destes versos infinitos tenho que acrescentar que os problemas que para um tradutor têm as
aliterações do poema original, por exemplo na estrofe citada acima:
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
com repetição dos sons [m], [r], [p] e [s] , assim como os efeitos de assonância tão marcadamente sugeridores no poema:
Je hume ici ma future fumée
(o som [u], {[y] na transcrição fonética no Alfabeto Fonético Internacional}, em francês soa como se quisermos pronunciar um
[u] na nossa língua, embora proferindo um [i] quando se posicionam os lábios), ressoam de modo que causam aliterações poucas
vezes tão bem-sucedidades na literatura, são problemas que assaltam a quem propor uma versão, o mais das vezes, insolúveis.
O caso do poeta Avilês de Taramancos (Noia, 6 de Abril de 1935 – Corunha, 23 de Março de 1992), ainda assim, é de
carácter diferente ao dos vertedores para espanhol. Mal comprendeu Valéry, com ser o noiês um grande vate e conhecedor
fundamentado da língua de Molière. Em 1994 chegou às minhas mãos a edição bilíngue – número 19 dos quinhentos ejemplares
numerados a mão – da edição de Espiral Maior. Foi concebida a tradução a princípio para a Casa de Cultura de Noia, conforme
refere na página 6 dessa edição, em linhas escritas entre agosto e setembro de 1991 poucos meses antes de morrer de cancro o
poeta-tradutor, acrescentando ainda bem:
“Tem polo tanto a versão muitíssimos erros: sobram palavras, forçam-se rimas, troca-se às vezes uma palavra por
outra. O que se quis foi conservar algo da musicalidade – tão importante neste poema – e a estrutura em geral desse corpus
poético que Valéry nos vai transmitindo em cada estrofe”.
Se bem que, tendo lido a tradução acho poder indicar que com toda a sua boa vontade– não quero resultar irreverente
com o poderoso poeta noiês –, errou de todo. Mal entendeu o francês (no que diz do autor, mas também das línguas, tanto a
francesa como a galega). Cumpre apenas um exemplo que amargamente – devo exprimi-lo, em que pese – feriu-me os olhos:
Na estrofe XI Paul Valéry havia escrito:
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
É claro que chienne é feminino em francês: cadela; ora bem, também é diáfano que Valéry está fazendo uma menção a “la mer”,
que em fala de Voltaire é indefectivelmente vocábulo feminino, mas em galego-português sempre foi e é, infalivelmente,
masculino: “o mar” (veja-se no Estraviz: https://www.estraviz.org/mar).
O nosso poeta, lamentavelmente, fez passar de modo literal do francês para o galego sem ter levado em conta a
referência implícita no poema primigénio. Assim interpreta:
Ao idólatra aparta, espléndida cadela!
Enfadado pola tosca inexactidão de poeta em tão alto grau apreciado aliás, optei, nesse trecho, por situar o quádrupe
carnívoro digitígrado e doméstico no género que genuinamente lhe corresponde na nossa língua, o masculino!:
Cão esplendoroso, afugenta a idolatria!
Não quero polemizar (no sentido etimológico que tem o verbo em antigo grego: pólemos, -ou, guerra + sufixo -izar)
com o autor de Cantos caucanos; não ambiciono, meus bons amigos e leitores, guerrear com o poeta de Última fugida a Harar.
Nem sou eu quem, nem ele o merece, muito menos ainda quando o bom poeta está descarnado. Só pretendi ilustrar, do mal, o
menos, das armadilhas presentes na tradução.
Poupe-me o magnífico poeta desde a eternidade e dissimulem os egrégios leitores a minha violenta ousadia.
Sexta feira, 27 de fevereiro de 2015.

BREVES APONTAMENTOS SOBRE O DECURSO VITAL DE PAUL VALÉRY
Quem haveria ser um dos poetas e pensadores essenciais do século XX, viu as primeiras luzes em Sète (em língua de
óc Seta), comuna pertencente ao departamento de Hèrault no distrito de Montpellier na Occitânia, em 30 de outubro de 1871 (por
ocorrência também estão ligados a Sète, entre outros, o cantor Georges Brassens e o linguista e poeta em língua ocitana Robèrt
Lafont). Na pia baptismal foram-lhe postos os nomes de Ambroise Paul Toussaint Jules. Seu pai, Barthélemy Valéry, era de
origem corsa e sua mãe, Fanny Grassi, de aristocrática família e filha do cônsul da Itália, natural de Génova.
Paul Valéry começa os estudos na sua vila natal em 1876 numa escola regentada polos frades da Ordem dos
Pregadores, melhor conhecida como Ordem Dominicana, e dous anos depois entrou na escola normal proseguindo a sua
formação desde 1884 até 1888 no liceu de Montpellier.
Matricula-se em 1889 na Faculdade de direito e nesse mesmo ano dá a lume os seus primeiros versos, Rêve (Sonho), na
Revue Maritime de Marselle e Elévation de la lune (Elevação da lua) no jornal Courrier libre, poesia que há que inscrever dentro
do marco da escola parnasiana.
Um encontro com o poeta e romancista Pierre Louÿs em 1890 nas festas da Universidade de Montpellier será
determinante na orientação da sua vida como poeta: “A amizade de Pierre Louÿs foi uma circustância capital da minha vida. A
consequência foi para mim a de me sentir quase de seguida obrigado a escrever: é ele que me apresentou uma noite a Mallarmé”.
Por falar nisso, apesar de ter havido esse encontro em outubro de 1891, só foi desde 1892, isto é, após a impactante noite de
Génova, que o poeta de La Jeune Parque (A Jovem Parca) começou a frequentar a rua Rome, onde Stéphan Mallarmé recebia os
poetas coetâneos. Foi polo influxo e o arrebatamento exercido polo grande poeta parisiense que Paul Valéry vai publicar os seus
textos na revista L´Ermitage que fundara em 1890 o jornalista e dramaturgo Henri Mazel.
Em 1890 acontece o encontro com André Gide em Montpellier. Os dous jovens escritores passeiam amiúde polo Jardim
Botánico e uma noite sentam junto ao cenotáfio da filha do poeta inglês Edward Young, Narcisa, onde o vate de Upham fizera
gravar as impactantes palavras: “placandis Narcissae manibus” (Para aplacar os manes de Narcisa) que Valéry haverá reproduzir
em Narcisse Parle (Narcisa Fala) no Album de vers anciens: 1890-1900, (Álbum de versos antigos: 1890-1900), A. Monnier et
Cia. 1920.
Na noite que vai do 4 ao 5 de outubro de 1892 um acontecimento demarcará, já para sempre, a sua vida intelectual:
conhece a cidade de Génova, facto que provocou nele uma grave mudança emocional. Contudo, a crise tinha começado a tomar
forma antes, em junho de 1891, quando Valéry cruzou por acaso na rua com uma mulher catalã, de quem ficou cativado. Era uma
mulher dez anos mais velha, que outras vezes voltou ver, mas nunca ousou se aproximar dela. Conforme o testemunho do seu
amigo cirurgião e escritor Henri Mondor, «a sua languidez, o leve balanço da sua figura, o seu traje de amazona e uma coqueteria
de facilidade perturbadora o magoaram e Valéry se apaixonou, cada dia mais, com arroubos, obsessões, presságios estranhos. Ela
mal sabia o nome dele. Não o conhecia». Desde então determinou “recusar os ídolos” da literatura, do amor e da imprecissão e
consagrar a sua existência ao que denominou “a vida do espírito”. Nos Cadernos (Cahiers), «Laboratoire Intime de l'esprit»,
quase 30.000 páginas em 257 cadernos!, onde todas as manhãs, ao romper o dia, notou as suas reflexões intelectuais e
psicológicas durante cinquenta anos, chegou a escrever a boutade: “Tendo consagrado estas horas à vida do espírito, sinto-me
no direito de ser besta todo o resto do dia” chegando à conclusão de se não ter a poesia a mesma precissão do que a prosa nada
valeria. O extraordinário poeta haveria concordar sempre, não obstante, com o poeta e teórico do século XVII François de
Malherbe que “um bom poeta não é mais útil ao Estado do que um bom jogador de bólingue”. O desenlace deste acontecimento
para o poeta foi pensar, vindo a confirmá-lo em multiplas ocasiões, o seu verdadeiro nascimento para a vida intelectual aquela
noite em que uma violenta trovoada real em Génova abalou o seu espírito cristalizando numa tempestade interior: “ ... noite
horrível - passada na minha cama - Tempestade em todos os lugares - meu quarto deslumbrante com cada lôstrego - E todo o
meu destino brincando na minha cabeça. Eu sou entre eu e eu ....” testemunhou em carta ao seu amigo Gustave Fourment.
Instala-se em 1894 em Paris começando a trabalhar desde 1898 como redactor para o Ministério da Guerra e desde
julho de 1900 obrando como secretário de E. Lebey, administrador da agência de notícias Havas.
Em 1900 casa com Jeanne Goblillard (1877-1970) – imortalizada por Pierre-Auguste Renoir – prima-irmã de Julie
Manet (filha de Berthe Morisot, pintora impressionista, e de Eugène Manet, também pintor e irmão mais novo do genial Edouard
Manet, vero iniciador da pintura moderna), esta última casada o mesmo dia com o também pintor Ernest Rouart. O casamento
deste duplo noivado foi celebrado na igreja de Saint-Honoré d´Eylau no bairro de Passy em Paris (por sinal, foi nessa igreja que
foi celebrado o funeral por Charles Baudelaire em 2 de setembro de 1867) ficando o novo casal domiciliado numa vivenda
levantada polos pais de Julie Manet na rua Villejust (hoje rua Paul Valéry), moradia dada em herança à jovem noiva que ainda
não fizera os dezoito anos. O casal Valéry terá três filhos da mesma maneira que o matrimónio Rouart-Manet, permanecendo
ligados entre eles de tal maneira que sempre haveriam passar as férias juntos na propriedade Le Mesnit comprada por Berthe
Morisot e Eugène Manet na beira do rio Sena. Após a morte de Berthe Morisot em 1895 as portas de Mesnit haverão permanecer
abertas, por testamento manifesto, ao matrimónio Valéry-Gobillard até que a morte desse cabo deles.
Entretanto, desde 1892 Paul Valéry acode assiduamente aos encontros literários que todas as terças-feiras se
celebravam na rua de Roma na casa de Stéphane Mallarmé, de quem foi um dos mais fieis e aplicados discípulos, solidificando
deste jeito uma osmose intelectual de elevados rumos.
Torna-se necessário assinalar que naquela altura era Edgar Allan Poe e não o genial poeta de Hérodiade quem mais o

influenciava. No tocante ao grande artista bostoniano Valéry escreveu a Gide: "com lucidez e boa sorte, Poe fez a síntese da
vertigem”.
Em 1917 voltou para a poesia por teimosia do seu amigo André Gide. O autor de Les Faux-monnayeurs acabara de
fundar a Nouvelle Revue Francaise e pediu autorização para publicar os seus versos que apareceram antes em algumas revistas.
Valéry recusou, mas os amigos reuniram os poemas, fizeram-nos digitar e apresentaram-nos ao poeta. Depois de recear um
pouco, finalmente concordou em corrigi-los. “Contato com os meus monstros. Nojo. Eu começo a lidar com eles. Retoques”,
escreveu nos cadernos. Como a extensão do trabalho não parecia suficiente, decidiu concluir adicionando um pequeno poema,
algo que também seria, pensava, a sua despedida da poesia. O poema foi começado em 1913, no ano seguinte a guerra eclodiu e
o seu trabalho foi adiado embora, finalmente, em 22 de janeiro de 1917, completado. Foi intitulado La Jeune Parque (quem deu
a primeira leitura e inicial avaliação dessa excepcional obra foi o seu amigo, também poeta, Pierre Louÿs) e publicado nas
Éditions de La Nouvelle Revue Française (depois de 1919 Éditions Gallimard) no 28 de abril desse mesmo ano. Desobstruía
quatro anos de silêncio com um longo poema de quinhentos e doze versos alexandrinos pareados que trabalhara metodicamente
até os menores detalhes. Ele próprio dedicou a obra a Gide abrindo-o com as palavras: “Há muitos anos que tenho deixado a arte
dos versos; tentando abster-me ainda, compus este exercício que te dedico”.
Ainda que felizmente casado, aproximou-se, quando o poeta já iniciava a sua celebridade, com cinquenta anos, em
1920, da poetisa Catherine Pozzi (Paris, 13 de julho de 1882 Paris, 3 de dezembro de 1934), tendo ela, na altura, trinta e oito
anos e separada do marido Édouard Bourdet. O relacionamento, que durou oito anos, deveu ter dado origem a uma
correspondência abundante e importante, não obstante, para o nosso pessar, totalmente destruída mais tarde. A dolorosa ruptura
entre ambos criadores provocou na poetisa desagradáveis reações e apreciações causando-lhe uma sensação dolorosa de solidão.
“Ele estava interessado na inteligência, mas não no espírito”, segundo testemunha o filósofo e poeta Pierre Boutang, autor duma
biografia de Catherine Pozzi.
Acabada a Primeira Guerra Mundial, Paul Valéry torna-se uma espécie de “poeta oficial” imensamente célebre e repleto
de honras. Em 1924 é eleito Presidente do PEN clube francês (a seguir a morte de Anatole France); membro da Academia
Francesa em 1925 – o discurso de tomada de posse foi pronunciado em 23 de junho de 1927 com encómio para Anatole France,
o seu predecessor, como é de bom-tom na alta instituição académica porém sem pronunciar o seu nome nem uma vez só –; com
efeito, jamais lhe haverá perdoar ao autor de Le Crime de Sylvestre Bonnard se opor à publicação em 1876 dos poemas do genial
poeta Mallarmé dentro do terceiro volume de Le Parnasse Contemporaine (O Parnaso Contemporâneo). Em 1931 é fomentado
ao grau de comendador da Légion d´honneur; em 1932 entra a fazer parte do Conselho dos Museus Nacionais; em 1933 é
chamado para exercitar como administrador do Centro Universitário Mediterrâneo de Niza; em 1935 nomeado membro da
Academia de Ciências de Lisboa; em 1936 é designado Presidente da Comissão de Síntese da Cooperação Cultural para a
Exposição Universal de Paris; em 1937 cria-se propositadamente para ele a cadeira de poética no Collége de France; em 1938 foi
elevado à dignidade de Grande Oficial da Légion d´honneur e em 1939 tornou-se o Presidente de Honra da SACEM ( Sociedade
de autores, compositores e editores de música), um organismo que vela polos direitos de autor. Enfim, fez parte, inclusivamente,
como membro do Comité de Honra da Associação do Fogar da Abadia de Royaumont e em 1942 foram-lhe outorgados os
prémios Osiris e Louis-Barthou pola Academia Francesa.
Em 1934 Paul Valéry dá à estreia Séminaris, melodrama em três actos e dous interlúdios com música do compositor
suiço Arthur Honegger (o poeta foi durante toda a vida um apaixonado da música, escrevendo por isso: “Eu admito que às vezes
sinto no coração um pouco de inveja quando eu me represento esse músico aprendido luitando com vinte ninhadas...”).
Ainda assim, a sua extraordinária obra poética permaneceu durante muito tempo assombrada de mais: “M. Paul Valery
est un de ces poètes comme il y en a eu quelques-uns à notre epoque, qui écrivent peu, publient encore moins et cachent avec
soin leur vie, mais ne montrent guère davantage leur pensee”, ("O senhor Paul Valery é um desses poetas, como tem havido
alguns outros no nosso tempo, que escrevem pouco, publicam ainda menos e escondem cuidadosamente a sua vida, mas
dificilmente mostram mais o seu pensamento”) referiu Paul Souday em “Paul Valéry”, «Les Documentaires», Simon Kra, Paris,
4ª edição, 1927, página 7. O abandono durante mais de vinte anos da arte dos versos sem dúvida contribuiu a isso, porém a
fundura dos seus pensamentos que expôs nalgumas obras em prosa de grande porte: Introduction à la méthode de Léonard de
Vinci (Introdução ao método de Leonardo da Vinci); La Soirée avec monsieur Teste (A velada com o senhor Teste), as reflexões
sobre o devir da civilização em Regards sur le monde actuel (Olhadas sobre o mundo actual), os magníficos ensaios Notion
général de l´art (Noção geral da arte), La Crise de l’esprit (A crise do espírito), Europes de l’antiquité au XXe siècle (Europas da
antiguidade ao século XX), La philosophie de la danse (A filosofia da dança) e uma vivíssima curiosidade intelectual fizeram
dele um interlocutor essencial para vultos de importância universal como Raymond Poincaré, Louis de Broglie, Henri Bergson,
Auguste Perret ou Albert Einstein.
Sob a ocupação alemã, Paul Valéry rejeitou a colaboração com as autoridades fascistas da França de Vichy proferindo
um discurso panegírico fúnebre em qualidade de Secretário da Academia Francesa, em honra do filósofo judeu Henri Bergson.
Esta tomada de posição provocou que perdesse o seu posto académico, assim como o de administrador do Centro Universitário
de Niza. Apesar disso, ainda em 1942 dedicará um dos seus libros a Hélène Berr (Paris, 27 de março de 1921 – campo de
concentração de Bergen-Belsen, abril de 1945), considerada como a Ana Frank francesa.
Membro da Frente Nacional da Resistência, entregou a sua vida para a eternidade em 20 de julho de 1945 no número
40 da rua Villejust, poucas semanas depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em seguida das exéquias de Estado manifestadas
na sua honra a desígnio do General Charles de Gaulle, foi soterrado em Sète junto da sua mãe, na parte alta do Cemitério SaintCharles, que desde 1945 passou a designar-se Cemitério Marinho por causa do sublime poema que ele tão extraordinariamente
cantara.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EM VOLTA DO “CEMITÉRIO MARINHO”
Paul Valéry estabeleceu no “Prefácio ao Ensaio Explicativo do Cemitério Marinho do Senhor G. Cohen.” 1:

“Não sei se ainda está na moda elaborar os poemas por muito tempo, mantê-los entre o ser e o não ser, suspensos
frente ao desejo por anos; cultivar a dúvida, o escrúpulo e os arrependimentos, a tal ponto que uma obra que é sempre
readaptada e remodelada gradualmente se torna de importância secreta para um empreendimento de melhora de si mesma.
Essa maneira de produzir não era rara, há quarenta anos, entre poetas e prosadores. O tempo não contava para eles;
o que é bastante admirável. Nem o Ídolo do Belo nem a superstição da Eternidade literária estavam ainda arruinados, e a
crença na Posteridade não fora inteiramente abolida. Havia uma espécie de Ética da forma que levava ao trabalho infinito.
Aqueles que a isso se dedicavam sabiam bem que quanto maior o trabalho, menor o número de pessoas que o concebem e
apreciam; eles luitaram por muito pouco — e como santamente...”
Eis duas ideias-força: 1º.- O poema, como obra de arte, debe manter-se entre o ser e o não ser, isto é, debe ser
continuamente refeito, aprimorado, apresentado ao leitor com esmero, repleto de excelência, no máximo da perfeição. 2º.- A
Ética da forma – no sentido etimológico que tem essa palavra, do latim ēthĭcus, e este do grego antigo ἠθικός transliterado como
ēthikós, passando polo latim tardio na sua forma feminina ēthĭca, e essa do grego ḗthikḗ 2 - o que quer dizer, que a deferência da
obra composta tem de ser com o outro, não apenas com o autor (sem um parceiro a obra de arte, seja ela a que for, torna-se inútil,
vã, fútil, mesmo estamos tentados de dizer, frívola). É por isso que o vate sustenta no prefácio antecedido:
“Escrevi uma «partitura», mas só posso ouvi-la sendo executada pola alma e espírito dos outros. Isso mostra que a
noção do Autor não é simples: é apenas ao olhar de terceiros.”
Algém poderá arguir que, com efeito, a poesia de Valéry é bela porque soa bem, porém muito hermética, quase um
terreno delimitado só para iniciados, uma forma de “poesia pura”. Não existe nada mais falaz do que a contraposição entre a
“dificuldade da poesia” (o obstáculo da sua cabal interpretação) e a irracionalidade do que se deu em chamar poesia pura–
falsidade que andou muito na moda no século que se pasou –, teoria posta en andamento polo crítico inglês Andrew Cecil
Bradley em “Poetry for Poetry's Sake” argumentada na palestra inaugural na Universidade de Oxford em 5 de junho de 1901,
divulgada na França polo abade Henri Bremond em “La Poésie pure” de 1926 e seguido na Espanha (embora com reservas) polo
poeta e crítico Jorge Guillén (Carta a Fernando Vela, datada em Valhadolid na Sexta-feira Santa de 1926. Veja-se a este respeito:
La poesía de Jorge Guillén, Ricardo Gullón y José Manuel Blecua, Estudios Literarios, Zaragoza, 1949, pp. 33-34), levada ao
nível prático por Juan Ramón Jiménez (deixo de lado as loucuras ao Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Peter Wilhem Arp):
Inteligência, dá-me
o nome exato das cousas!
... Deixa a minha palavra ser a cousa em si,
criada por minha alma novamente.
Que por mim vão todos
os que não as conhecem,
para as cousas ...3.
Disse, com muita razão o filósofo estadunidense George Santayana que “a psicologia literária segue para a luz, para o
lugar da paixão e da fantasia, do outro lado do corpo da natureza, como Dante emergindo das entranhas da terra nas antípodas
e vendo as estrelas novamente.” (verto do espanhol conforme a edição Diálogos no limbo, Editorial Losada, Buenos Aires,
1960, p. 58).
Valéry explicava, em frente destas opiniões da poesia chamada “pura” – toda a poesia ou é “pura poesia” ou não é
poesia– que eu acho extravagantes em alto grau quando muito, a arte dos versos como contraponto da prosa. Entre elas existe
uma relação como a que se dá entre o andar e a dança4.
“A arte como a ciência – disse ele em Filosofia da dança, 1938, (in OEuvres I, Variété, «Théorie poétique et esthétique
», Nrf, Gallimard, 1957, 1857 pages, pp. 1390-1403. Conférence à l’Université des Annales le 5 mars 1936. Première publication
: dans Conferencia, 1er novembre 1936), cada uma de acordo com os seus caminhos, tende a formar uma espécie útil ou inútil,
um tipo tanto necessário quanto arbitrário. Então o criação artística não é tanto uma criação de obras como uma criação
essencial de obras; porque as obras são produtos, ofertas, que supõem pedidos, necessidades.”
Vamos, se vocês terem-no a bem, para o interessante do Cemitério Marinho ou seja, a sua génese e estrutura, se acaso
algo de valor há nessas eruditas minúcias.
Em La genese du «Cimetière Marin» (A génese do «Cemitério Marinho»), M. L. Austin, para “Cahiers de l'Association

1 Pode se ler em linha em: http://culturaliagz.com/wp-content/uploads/2019/03/Sobre-o-Cemit%C3%A9riomarinho_2_.pdf
2

Diccionario crítico etimológico castellano e hispano, Joan Corominas, Vol. II, CE-F, pp. 818-819

3 Eternidades, 1916. Quem querer ouvir o recitado do original em espanhol deste poema pode escuitá-lo aqui:
https://youtu.be/8txzXr6SxKk
4 Leia-se em Sobre a poesia, in: http://culturaliagz.com/wp-content/uploads/2018/11/Sobre-a-poesia-de-Paul-Val%C3%A9ry.pdf

internationale des études francaises”, 1953, n°3-5, confirma que as fontes primárias devem ser buscadas na Palestra pronunciada
polo autor em 24 de novembro de 1933, «Inspirations méditerranéennes» (Inspirações mediterrâneas), texto impreso em Variété
III, pp. 243-2675 na qual certificara:
“Nasci num porto de média importância, estabelecido no fundo dum golfo, no sopé duma colina, cuja massa rochosa é
separada da linha geral do costa. Essa rocha seria uma ilha se dous bancos de areia – duma areia incessantemente carregada
por correntes marítimas que, desde a foz do Ródano empurram para oeste a rocha pulverizada dos Alpes – não a ligassem ou
encadeassem à costa do Languedoc. A colina se eleva, portanto, entre o mar e uma lagoa muito grande, no qual começa – ou
termina – o Canal do Midi. O porto que domina é formado por bacias e canais que comunicam essa lagoa com o mar.
Este é o meu sítio original”6
“O confronto desses dous textos (Austin alude tanto ao texto das Inspirações Mediterrâneas, quanto ao Prefácio à
exégese do professor M. Gustave Cohen) ilumina o clima intelectual e moral do poema, revelando o elo íntimo que existe entre o
pensamento mais abstrato do poeta e a evolução da sua jovem sensibilidade sob o céu mediterrâneo.”7
E ainda há outro parágrafo a considerar. O professor Austin refere que,
“De outra parte, foi-nos dado estudar numa página manuscrita os primeiros passos do Cimetière Marin, documento
infinitamente precioso, porque nos permite descobrir o método compositivo vivo da poética de Valéry, e verificar em detalhe a
fecundidade dos princípios muitas vezes formulados sobre a natureza deste acto. Oferecemos aqui a título de exemplo o que
poderia ser feito neste domínio até agora quase inexplorado.”8
Acrescentando:
“Visivelmente inspirado no famoso ensaio de Edgar Poe sobre a gênese d´ “O Corvo”, Valéry contou como foi levado a
escrever o seu poema obcecado por uma certa estrutura rítmica, primeiro um quadro vazio que preenche pouco a pouco com o
conteúdo que acreditava livremente escolhido. No entanto, ele é obrigado a reconhecer que esse conteúdo era essencial, uma
vez que, na verdade, encerra os “Temas mais simples e constantes da sua vida emocional e intelectual, como se impunham na
adolescência” (Variedades III, p. 64) e, podemos acrescentar, à medida que foram reforçados em contato com Mallarmé.
Examinemos, então, por perto este relato de Valéry, e vamos confrontá-lo com outra página de memórias em que, sem que o
nome do Cemitério Marinho apareça estamos, com certeza, muito mais perto das “fontes do poema”9.
O próprio autor do poema testemunhou que,
“Quanto ao «Cemitério Marinho», essa intenção era, a princípio, apenas uma figura rítmica vazia, ou preenchida com
sílabas vãs, que me obcecaram por algum tempo. Observei que essa figura era decassilábica, e fiz algumas reflexões sobre esse
tipo, pouco usadas na poesia moderna; pareceu-me pobre e monótona. Havia pouco sobre o alexandrino, que três ou quatro
gerações de grandes artistas prodigiosamente elaboraram. O demo da generalização sugeriu tentar levar este Dez à potência do
Doze. Me propôs uma certa estrofe de seis versos e a ideia duma composição baseada no número dessas estrofes e assegurada
por uma variedade de tons e funções a serem atribuídos a eles. Entre estrofes, contrastes ou correspondências deveriam ser
instituídos. Esta última condição logo exigiu que o possível poema fosse um monólogo do «eu», no qual os temas mais simples e
constantes da minha vida emocional e intelectual, como se haviam imposto na adolescência e associados ao mar e à luz dum
determinado lugar nas margens do Mediterrâneo, foram chamados, tramados, opostos.
Tudo isso levou à morte e tocou o pensamento puro. (O verso escolhido de dez sílabas tem alguma relação com o verso
dantesco.)
Meu verso tinha que ser denso e fortemente rítmico. Eu sabia que estava me movendo para um monólogo tão pessoal,
mas tão universal quanto eu poderia construí-lo. O tipo de verso escolhido, a forma adoptada para as estrofes me davam
condições que favoreceram certos «movimentos», permitiam certas mudanças de tom, chamavam certo estilo... O «Cemitério
Marinho» estava concebido. Um trabalho longo o suficiente se seguiu.”10
Assim pode-se aduzir que, “não é porque Dante também usara um verso análogo ao decassílabo francês, mas porque
as influências a que Valéry fora submetido durante a sua juventude levou-o a esses problemas da morte e da vida, e do
pensamento puro.”11
A proba reside no comentado polo próprio poeta:
«O “Cemitério Marinho” é minha peça “pessoal”. Eu não coloquei mais do que eu sou. As suas obscuridades são
minhas. A luz que pode conter é a mesma que eu vi quando nasci»12
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Gallimard, Vinte e sete edição, Paris, 1936.
Op. cit., páginas 245-246.
La genèse du “Cimetière marin”, op. cit., página 254.
Op. cit. p. 255.
Op. cit., p. 256.
Em “Prefácio ao Ensaio Explicativo do Cemitério Marinho do Senhor G. Cohen.”, na página web de CulturaliaGZ.
Austim, op. cit., p. 259.
Carta a Jacques Doucet, citada por Austin, p. 259.

Não obstante existem os manuscritos do grande bardo e aí pode se averiguar a origem deste comovente poema:
“O fragmento que estudamos contém apenas três estrofes e meia escritos com tinta, com alguns retoques, pouco
numerosos, a lápis: estes são os três últimos versos da estrofe XIII, e as estrofes XIV, XXI e XXIV da versão final. Mas à
margem, após a estrofe XIV, há um esboço a lápis da estrofe XV: e é aqui que nós vamos dar uma olhada no trabalho do poeta.
A página é datada no final, a lápis, “final de outubro a novembro. 17”. Devemos concluir que a primeira versão do
poema que nós atualmente temos poderia ter sido composto nesta era? Porque numa carta de 1890, Valéry já fala dum
Cemitério que ele desistiu de submeter a Mallarmé como “desajeitado e frouxo demais para ser enviado.”13
Por outro lado, o que parece certo, de acordo com esta página manuscrita é que o poema era no início
significativamente mais curto e que posteriormente seis novas estrofes foram inseridas, na versão final, entre as estrofes XIV e
XXI, e duas entre as estrofes XX e XXIV. Dessas adições, a estrofe XV, que emerge aqui, é uma das mais lindas. Lembro a forma
definitiva:
Na mais densa ausência têm-se diluído,
A argila rúbea a branca espécie há bebido,
O encanto da vida nas flores recria!
Dos mortos, onde as frases familiares,
A arte pessoal, as almas singulares?
A larva elabora onde o pranto irrompia.14
Deste jeito, conclue o investigador que seguimos,
“No entanto, reconheçamos que no Cemitério Marinho, Valéry deu origem a «uma obra-prima, das mais belas», não
«graças a um transe e fora de si», mas talvez tampouco «com total consciência e em lucidez completa».”15
Ainda assim, no poema A Jovem Parca, três anos anterior, já marcava presença destacada o mar:
O, sur toute la mer, sur mes pieds, qu’il est beau !
Tu viens !… Je suis toujours celle que tu respires,
Mon voile évaporé me fuit vers tes empires…
Oh, que belo nos meus pés em todo o mar!
Vem!... Continuo sendo aquela que sempre tens respirado,
Foje para teus impérios meu véu evaporado!...
Tudo isto no que diz respeito das fontes deste impressionante poema, mas qual a sua estrutura? Gustave Cohen16, temnos esclarecido sobre isto explicando, ao jeito baudellariano as corresponências nas aulas instruídas por ele próprio na Sorbonne,
lições assistidas polo próprio poeta:
1.- Estrofes I-IV: Imovilidade do Não-ser ou do Nada eterno e incosciente.
2.- Estrofes V-VIII: Movilidade do Ser passageiro e consciente.
3.- Estrofes IX-XVIII: Morte? Imortalidade?
4.- Estrofes XIX-XXIV: Triunfo do momentâneo e do sucessivo, da mudança da criação poética.
Paul Valéry, que estava sentado numa escrivaninha da sala de aula, reflectiu sobre isso deixando por escrito:
“não há sentido real dum texto. Nenhuma autoridade do autor. O que quer que quisesse dizer, escreveu o que escreveu.
Uma vez publicado, um texto é como um dispositivo que todos podem usar como quiserem e de acordo com os seus meios: não é
certo que o construtor use melhor que o outro. Além disso, se ele sabe o que queria fazer, essa confusão ainda perturba a sua
percepção do que ele fez.”17

É com estas últimas palavras do colossal poeta que vem sendo muita hora que eu cale. Se é certo que a poesia, que
desenha uma ponte no abismo entre o autor que instrui ao leitor, sem os travamentos do que ele já pretendia saber e a atenção ao
nível de conotação, que não é meramente predicado dum sujeito ou manipulador do sentido e, por outro lado, é a aposta por outra
visão da experiência, para uma nova tentativa que ilumina o indefinido; se a poesia não reflete nada do saber, não possue algum
sentido, embora ela mesma é proveniência, sensação que vai muito além do que se entende; é, em definitivo, o silêncio na
palavra; se, afinal de contas, a poesia não vem sendo outra cousa que o desaparecimento dessa superstição que chamamos de
identidade, é preciso que o poeta fale e eu me imponha silêncio. Nada mais tenho a dizer.
13 Austim, op. cit., p. 262.
14 Austim, op. cit., p. 263. Uso da minha própria tradução que se pode ver nesta edição.
15 Op. cit., p. 268.
16 Essai d'explication du «Cimetière marin», Précédé d'un avant-propos de Paul Valéry au sujet du Cimetière Marin , Collection
Blanche, Gallimard, Paris, 1933. Cohen foi um historiador francês, medievalista, nascido em Saint-Josse-ten-Noode em 24 de
dezembro de 1879 e falecido em Paris em 10 de junho de 1958.
17 Em “Prefácio ao Ensaio Explicativo do Cemitério Marinho do Senhor G. Cohen.”, na página de CulturaliaGZ.
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O CAMPO-SANTO MARINHO

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον
σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν.
PINDARE, Pythiques, III.
Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle,
mais épuise le champ du possible!

I

Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

II

Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.

III

Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
Ô mon silence!… Édifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον
σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν.
PINDARO, Píticas, III.
Ó minha alma, não aspires à vida
imortal, mas esgota o campo do possível!

I

Este teito calmo, de pombas sulcado,
Vibra entre os pinhos e as tumbas deslumbrado;
Os lumes do meio-dia aí a crepitar
O mar, o mar, por sempre recomeçado!
Após um pensamento recompensado
Sobre a acalma dos deuses um longo olhar!

II

Que puro lavor de fulgores consuma
Plural diamante de subtil espuma,
E quanta paz parece se conceber!
Quando sobre o abismo um alto sol dormita,
Pura obra-prima de uma causa infinita,
O Tempo fulge e o Sonho é saber.

III

Estável tesouro, templo de Minerva,
Massa de calma e evidencial reserva,
Água espumante, Olho tendo em ti guardado
Sob um veu de fogo o sono que calma,
Ó o meu silêncio!… Edifícado na alma,
Mas cume de ouro de mil telhas, Telhado!

IV

Temple du Temps, qu’un seul soupir résume,
À ce point pur je monte et m’accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

V

Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

VI

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

IV

Templo do Tempo, que um suspiro resume,
Nesse ponto puro ascendo e me acostume,
O meu olhar todo envolvido de oceano;
Como aos deuses a melhor doação,
Semeia a apaciguada cintilação
Sobre a altitude um desdenho soberano.

V

Como o fruto se funde na complacência,
Como na delícia muda a sua ausência
Numa boca onde perece a sua forma,
Sorvo aqui a minha futura fumarada,
Enquanto canta o céu à alma gastada
Que no rumor da ribeira se transforma.

VI

Vê como eu mudo, ó belo céu real!
Após tanto orgulho, após tão inusual
Repouso, embora cheio de poder,
Eu me abandono a esse deslumbrante espaço,
Sobre as tumbas vai minha sombra ao passo
Que me habitua a seu frágil se mover.

VII

L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première:
Regarde-toi!… Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

VIII

Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un cœur, aux sources du poème,
Entre le vide et l’événement pur,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre, et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!

IX

Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front m’attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.

VII

Expondo-se a alma aos fachos do solstício,
Sustento-te eu, extraordinário juízo
Da luz com suas armas sem piedade!
Eu torno-te pura ao teu originar:
Contemplo-te!… Mas voltar iluminar
Supõe de sombra uma outra triste metade.

VIII

Oh pra mim, somente a mim, em mim imerso,
Perto ao coração, às fontes do verso,
Entre o vazio e o acontecimento puro,
Aguardo o eco da minha grandeza interna,
Amarga, sombria, e sonora cisterna,
Soando na alma um oco sempre futuro!

IX

Sabes tu, falso cativo da folhagem,
Golfo engolidor das grades em ramagem,
Nos meus olhos fechos, segredos ardentes,
Que corpo me força aos mudos santuários,
Que frente o seduze a tal rincão de ossários?
Uma centelha aquí lembra meus ausentes.

X

Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!

XI

Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Éloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!

XII

Ici venu, l’avenir est paresse.
L’insecte net gratte la sécheresse;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
À je ne sais quelle sévère essence…
La vie est vaste, étant ivre d’absence,
Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

X

Um fogo sem matéria, sacro, encerrado,
Fragmento terrestre à luz consagrado,
Gosto do lugar, de fachas inserido,
De ouro, pedra e de sombrios arvoredos,
Onde sobre sombras tremem os lajedos;
O mar fiel nas tumbas ficou dormido!

XI

Cão esplendoroso, afugenta a idolatria!
Quando de pastor, sorrindo, passei o dia
A apascentar cordeiros misteriosos,
Branco rebanho de tumbas vagarosas,
Aparta dele as pombas cuidadosas,
Os sonhos fúteis, os anjos curiosos!

XII

Até aqui chegado, o porvir não apura.
O nédio inseto escarva a murcha secura;
Tudo está ardido, desfeito, acha o amparo
Do ar cair em não sei que severa essência…
A vida é vasta, é ébria de ausência,
E a amargura é doce, e o espírito claro.

XIII

Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement
En soi se pense et convient à soi-même…
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en toi le secret changement.
XIV

Tu n’as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant…
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

XV

Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se formaient des pleurs.

XIII

Os mortos se acovilham sob esta terra
Que os aquece e o seu seco mistério encerra.
Na altura, sem se mover, o meio-dia
Pensa-se a si próprio e a si mesmo convém…
Fronte completa e diadema o contém,
Eu sou em ti todo o segredo que varia.
XIV

Só a mim me tens pra calar teus receios!
Minhas dúvidas, pesares, meus anseios
São de teu diamante a só impureza…
Mas na sua noite pesada de mármores,
Um povo errante entre raízes de árvores
Pronto para ti a se aproximar começa.

XV

Na mais densa ausência têm-se diluído,
A argila rúbea a branca espécie há bebido,
O encanto da vida nas flores recria!
Dos mortos, onde as frases familiares,
A arte pessoal, as almas singulares?
A larva elabora onde o pranto irrompia.

XVI

Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
XVII

Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!

XVIII

Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!

XVI

O barulhento rir das adolescentes,
As pálpebras chorosas, olhos e dentes,
O seio sedutor brincando com fogo,
O sangue a brilhar nos lábios que se rendem,
Os últimos dons, os dedos que os defendem,
Tudo vai sob terra e assim volta ao jogo!
XVII

E tu, alma grande, talvez um sonho esperas
Que nunca terá as cores de quimeras
Que os humanos olhos, onda e ouro, aqui vêem?
Cantarás tu quando fores vaporosa?
Vão! Tudo foge! A presença é porosa,
A santa impaciência morre também!

XVIII

Magra imortalidade negra e dourada,
Consoladora com horror laureada,
Que da morte crias um colo materno,
Ó bela mentira e engano piedoso!
Quem não sabe, e quem aceitará gostoso,
Esse crânio vazio e esse rir eterno!

XIX

Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas!
XX

Amour, peut-être, ou de moi-même haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir!
Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
À ce vivant je vis d’appartenir!

XXI

Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Élée!
M’as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Le son m’enfante et la flèche me tue!
Ah! le soleil… Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas!

XIX

Pais profundos, cabeças desabitadas,
Que debaixo o peso de tantas pazadas
Terra sois e confundis o nosso andar,
O real roedor, verme irrefutável,
Não é pra quem dorme o sono interminável,
De vida vive, segue-me sem cessar!
XX

Acaso amor ou ódio? É tão presente,
Tão próximo de mim o seu oculto dente
Que todos os nomes lhe podem caber!
Que importa! Ele percebe, ele quer, sonha e ama!
Minha carne gosta, e até na minha cama
A esse vivente eu vivo de pertencer!
XXI

Zenão! Zenão de Eléia!, tão desumano!
Feriste-me com um dardo alado e insano,
Que vibra, que voa, e sempre por chegar!
Flecha me dá morte e som me engendra a vida!
Ó sol… Tartaruga à alma surgida
Ver Aquiles imóvil ao galgar!

XXII

Non, non!… Debout! Dans l’ère successive!
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme… Ô puissance salée!
Courons à l’onde en rejaillir vivant!
XXIII

Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée,
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l’étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil.

XXIV

Le vent se lève!… Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

XXII

Não, não!… Vamos de pé! Na era sucessiva!
Quebra, corpo meu, esta forma pensativa!
Bebe, âmago meu, a brisa renascente!
Um suave frescor, do mar exalado,
Devolve a minha alma… Ó poder salgado!
Vamos à onda fluindo revivente!
XXIII

Sim! Grande água de delírios dotada,
Pele de pantera e clâmide furada,
De muitos ídolos onde o sol se espelha,
Hidra cabal, ébria de carne azuada,
Que a espumante cola afundes em dentada
Num tumulto que ao silêncio semelha.

XXIV

Erguese o vento!… Viver há que tentar!
Meu livro, ar imenso, abre e torna fechar,
A onda em poeira nos rochedos esfacelas!
Voai longe vós, páginas deslumbradas!
Irrompei, ondas! Rompei águas exaltadas
Este calmo teito que bicarão as velas!

