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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a tradução do livro Camelinhos celestes da escritora rus-

sa Elena Gurô (1877-1913), que foi organizado por sua irmã Ekaterina Nizen e 

pelo artista Mikhail Matiúchin com base nos seus manuscritos e publicado postu-

mamente, em 1914. A tradução acompanha notas explicativas, contextualizando 

questões sociais e históricas, além de desafios e soluções do processo tradutório. 

O comentário de abertura se propõe a apresentar a autora e sua poética ao leitor 

brasileiro. Nele, exploramos como suas concepções filosóficas e religiosas estão 

tecidas em seu fazer literário e sugerimos a possibilidade de entendê-la como pre-

cursora dos procedimentos realizados pelos escritores da vanguarda russa. Inves-

tigamos ainda o envolvimento de Gurô com a vertente orgânica da arte de van-

guarda, teorizada nas décadas de 1920 e 1930. 

  

Palavras-chave:  

Elena Gurô, Camelinhos celestes, Organicismo 
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ABSTRACT 

 

This work presents the translation of the book Heavenly Baby Camels by the Rus-

sian writer Elena Guro (1877-1913). It was organized by her sister Ekaterina Nizen 

and the artist Mikhail Matyushin based on Guro’s manuscripts and published post-

humously, in 1914. The translation is accompannied by notes that contextualize 

social and historical issues, as well as challenges and solutions found during the 

translation process. The foreword aims at presenting the author and her poetics to 

the Brazilian reader. There, we explore how her philosophical and religious con-

ceptions are presented in her literary work and suggest the possibility of classifying 

her work as a precursor of the procedures performed by Russian avant-garde writ-

ers. We also investigate Guro’s engagement in the organic strand of the avant-

gard, which would be theorized in 1920s and 1930s. 

 

Keywords: 

Elena Guro, Heavenly Baby Camels, Organicism 
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ABERTURA 

 

ELENA GURÔ: UM ENCONTRO 

 

 

Todo seu ser, como personalida-

de, como artista, como escritora, com 

seus peculiares caminhos sobrenaturais, 

tanto na vida como na arte – é um fenô-

meno singular, quase incompreensível 

nos termos contemporâneos. Talvez to-

do seu ser seja um sinal. 

Mikhail Matiúchin 

 

 

É com estas palavras que Mikhail Matiúchin finaliza o prefácio ao livro Três, 

dedicado à memória de Elena Gurô, escritora e pintora, que morrera de leucemia 

em 1913, alguns meses antes da publicação. A epígrafe é emblemática da visão 

dos contemporâneos de Gurô a seu respeito e também do destino de suas obras 

ao longo dos anos e esboça, ainda, o percurso deste trabalho, que procurou cen-

trar-se nos caminhos espirituais enveredados pela autora. Conheci Elena Gurô 

através do curso de poesia ministrado pelo Prof. Dr. Mario Francisco Ramos Jú-

nior durante minha graduação na Universidade de São Paulo. Na época, pude ler 

algumas coletâneas disponíveis online e, em 2016, quando passei um semestre 

em São Petersburgo, decidi buscar mais informações e publicações da autora, já 

pensando na possibilidade de escrever um projeto de pós-graduação. Para minha 

surpresa, encontrar obras publicadas de Gurô não foi livre de dificuldades. Adqui-

ri, à época, a coletânea Camelinhos celestes organizada por L. V Ussenko e publi-

cada pela editora da Universidade de Rostov sob o sugestivo selo “Século XX: 

Figura 1 – Elena Gurô sentada no chão perto do 

cavalete. Foto de Mikhail Matiúchin, 1910-1911. 

 



11 
 

Livros raros, nomes esquecidos”,1 cujo objetivo é planejar a publicação de livros 

raros de autores famosos e de obras esquecidas, escritas por autores pouco co-

nhecidos. Gurô certamente se encontra neste último grupo. 

Na mesma época, pesquisando os manuscritos, fotos e ilustrações da au-

tora na Biblioteca Nacional da Rússia em São Petersburgo e no Arquivo Nacional 

de Literatura e Arte em Moscou (RGALI na sigla russa), pude encontrar os quatro 

principais livros da autora, O realejo, Sonho outonal, Camelinhos celestes e O po-

bre cavaleiro, os dois últimos publicados postumamente. Seus livros, diários e cor-

respondências evidenciam sua relevância no contexto das tendências da van-

guarda, expondo questões estéticas e, de maneira especial, o papel da arte e do 

artista para a sociedade e sua relação com a configuração de uma nova percep-

ção do mundo. Eles testemunham ainda a importância da escritora como divulga-

dora das obras de muitos artistas ao incentivar e financiar a publicação de alguns 

autores que, mais tarde, se tornariam expoentes da vertente cubofuturista da van-

guarda russa, como Vladímir Maiakovski e Velimir Khlébnikov. Além da lacuna a-

cadêmica, não apenas no Brasil, a respeito da obra de Gurô, o que me motivou a 

escrever o projeto de pesquisa sobre Camelinhos celestes – possivelmente sua 

coletânea mais famosa juntamente com O pobre cavaleiro – foi seu interesse, ex-

presso tanto em seus livros como em diários e correspondências, em temas espiri-

tualistas, assim como sua consciência ambiental. 

Muitos pontos contraditórios emergem dos artigos biográficos a respeito de 

Gurô, sejam os relatos de seus contemporâneos, sejam nos artigos produzidos 

posteriormente. Podemos citar como exemplo, a confusão sobre o nome da auto-

ra que, para muitos não era Elena Gênkhirovna Gurô, mas Eleonora von Noten-

berg. As incertezas acerca da biografia da autora e, como suporta Vera Kalina, “o 

estado precário de seu legado” (KALINA, 1978, p. IV), são resultados do rápido 

desaparecimento de suas publicações, além de sua quase inacessibilidade duran-

te o período soviético.  

                                                           
1
 GURÔ, E.G. Nebiesnye verbliujata [Camelinhos celestes]. Rostov-na-Donu: Izdatelstvo Rostovs-

kogo Universiteta, 2014. 
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O músico, artista plástico e teórico de arte Mikhail Vassilievitch Matiúchin 

esboçou uma biografia de Gurô, arquivada no Instituto Púchkin e publicada na 

coletânea sueca Elena Guro – Selected writings from the archives2. Apesar da im-

precisão das datas, como aponta Anna Ljunggren, que assina a introdução à edi-

ção deste esboço, Matiúchin informa que Elena Gênkhirovna Gurô é, de fato, o 

verdadeiro nome da artista (MATIÚCHIN apud LJUNGGREN; GOURIANOVA, 

1995, pp. 127-130). Ela nasceu em 1877 em São Petersburgo em uma família da 

nobreza. Seu pai, Guênrikh Stepánovitch Gurô, era um general de origem france-

sa e sua mãe, Anna Mikhailovna Tchistiakov, pintora amadora, cujo pai era Mikhail 

Boríssovitch Tchistiakov, conhecido pedagogo que, além de escrever histórias 

infantis foi editor da Revista para crianças (Jurnal dla detei) entre 1851 e 1865. 

Como nos lembra Ekaterina Nizen3, irmã de Gurô, a família era muito abastada e 

vivia com muito luxo. Possuíam uma propriedade em Novoselo, perto de Pskov, 

onde costumavam passar os verões. 

Gurô teve sua estreia literária em 1905 com a publicação do conto “Prima-

vera antecipada” na Coletânea de jovens escritores. Sua formação acadêmica 

deu-se, no entanto, no âmbito das artes plásticas, tendo iniciado seus estudos na 

Sociedade para a Promoção das Artes em São Petersburgo aos 13 anos. Entre 

1903 e 1905 Gurô estudou no estúdio de Jan Tsionglinski4, onde conheceu Mikha-

il Matiúchin, com quem mais tarde se casaria. Juntos inauguraram em 1909 a edi-

tora Juravl (O grou), cujo início foi marcado pela publicação do primeiro livro de 

Gurô, O realejo. Através da Juravl, ativa até 19185, produziram cerca de vinte pu-

blicações com os próprios recursos, entre elas, ambos os volumes do almanaque 

Armadilha para juízes (1910 e 1913); as coletâneasTrês (1913) e O Parnaso atro-

ador (1914); e a tradução feita por Ekaterina Nizen do livro Sobre o Cubismo, dos 

franceses Albert Gleizes e Jean Metzinger (1913).  

                                                           
2 LJUNGGREN, A.; GOURIANOVA, N. (ed.). Elena Guro. Selected writings from the archives. Esto-

colmo: Almqvist & Wiksell International, 1995.  
3 Ekaterina Nizen é o pseudônimo de Ekaterina Guênrikhovna Gurô. Ela chegou a publicar alguns 

poemas em ambos os números do almanaque Armadilhas para juízes. As memórias provêm de 

uma entrevista gravada em 1969 pelo projeto Oral History. 
4 Jan Ciągliński (1858-1913) foi um pintor polonês associado ao Impressionismo. 
5 Nos anos finais, a editora teria seu nome mudado para Domik na Pesotchnoi / Домик на Песочн-
ой, Casinha na Pesotchna, como a casa de Gurô e Matiúchin ficou conhecida em seu círculo de 

amigos.  



13 
 

Em 1906 Gurô e Matiúchin transferiram-se para o um novo ateliê, desta vez 

comandado por Elizavieta Zantseva, onde trabalharam sob a orientação de Mstis-

lav Dobuzhinski e Leon Bakst6 e onde tiveram a oportunidade de travar contato 

com inúmeros artistas, principalmente simbolistas, como Aleksandr Blok, que se 

reuniam no mesmo edifício do estúdio. No ano seguinte, ajudaram a criar a União 

da Juventude, grupo cujo objetivo era organizar um círculo artístico para promover 

exposições, palestras e auxiliar na publicação de obras. Mais do que isso, a asso-

ciação, que permaneceu ativa até 1914, pretendia unir artistas receptivos às novi-

dades e interessados em experimentações (GOURIANOVA, 2001, pp. 58-59). 

No que tange à circulação e crítica, Gurô não obteve muito sucesso em vi-

da, parecendo ter sempre se mantido como uma artista marginal. Seus quadros e 

desenhos foram expostos em duas exibições, Impressionistas em 1909 e Triângu-

lo no ano seguinte, ambas realizadas em São Petersburgo sob a coordenação de 

Nikolai Ivanovitch Kulbin7. Atualmente, porém, parece haver uma maior dificuldade 

em acessar sua obra pictórica, estando grande parte armazenada em museus e 

arquivos públicos. Por outro lado, a maioria de sua obra textual apareceu em edi-

ções produzidas pela própria Juravl. Sabe-se que Gurô encontrou empecilhos em 

ter seus textos aceitos em revistas conceituadas. Nechumova (2013, p. 451) lem-

bra que após a rejeição de um de seus poemas pela redação da revista Pensa-

mento russo8, Gurô jurou enviar seus textos apenas para pessoas cujas concep-

ções artísticas estivessem aliadas as suas. 

A dificuldade em se fazer publicar e ouvir e o tema da artista incompreen-

dida são reiterados constantemente tanto nos livros como nos diários e corres-

pondências. Em uma carta datada de 1909, por exemplo, ela se refere ao trata-

mento recebido em uma das reuniões da União da Juventude: 
                                                           
6 Mstislav Valeriánovitch Dobujinski (1875-1957) foi um pintor russo-lituano ligado ao Expressio-

nismo. Leon Samoilovitch Bakst (1866-1924) foi importante cenógrafo e trabalhou em várias pro-

duções dos Ballets Russes. Ambos eram membros influentes do Mir isskustva, associação artística 

que passou a publicar a importante revista homônima e a organizar diversas exposições nas duas 

primeiras décadas do século XX.  
7 Nikolai Kulbin (1868-1917) foi uma figura central no movimento vanguardista russo, tendo atuado 

como pintor, cenógrafo e teórico de arte, além de ter organizado diversas exibições. Um aspecto 

importante de sua concepção artística é o desejo de substituir padrões convencionais pela intui-

ção, característica que encontra ressonância no fazer artístico de Gurô. 
8 A revista Pensamento russo (Русская мысль) foi um popular periódico fundado em 1880 em 

Moscou. 
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... outro dia, na reunião com os companheiros, um dos homens-

membros, – eu sou a única mulher, – foi falando em cheio: “E quem de 

nós não despreza as mulheres? Todos desprezamos!” E ninguém pro-

testou. Então sinto como se tinta densa escorresse pelo meu rosto, co-

mo se o açoitassem, e depois eu ainda continuo sentada com esses 

mesmos companheiros, a noite inteira em silêncio, porque não posso sa-

ir do comitê da exposição para o qual me inscrevi. (GURÔ, 1994, p. 37) 

Devido a discordâncias ideológicas – talvez como a citada acima –, Gurô e 

Matiúchin se desligaram da União da Juventude logo após sua criação. No entan-

to, a casa onde o casal morava, localizada na Rua Pesotchnaia9 em São Peters-

burgo logo se transformou em um ponto de encontro para os artistas da época. A 

escritora Olga Konstantinovna Matiúchina, amiga do casal e futura esposa de Ma-

tiúchin, rememora no artigo Assim conheci Maiakovski a situação dos jovens artis-

tas que o casal se esforçava para auxiliar: 

Eu conheci todos os amigos de Gurô que frequentavam sua ca-

sa. Vi jovens pintores. Escutei suas conversas. Entendi que a vida deles 

era difícil. Mas a dos poetas, parecia, era ainda pior. Ninguém entendia 

ou gostava de seus versos. Não os publicavam. Pareciam ser corajosos 

nas disputas, mantinham-se desafiadores, mas na verdade eram des-

protegidos, incrivelmente crédulos, dóceis e quase todos, infinitamente 

talentosos. Não eram de maneira nenhuma semelhantes à maneira co-

mo os mostram hoje.  

Certa vez disse à Elena: 

- Certamente seus poetas não têm dinheiro para uma máquina 

de escrever. Quando estava no ginásio aprendi a datilografar. Deixe que 

tragam os poemas e eu datilografo com prazer. Claro, se você me dei-

xar usar sua máquina de escrever. 

Lena se alegrou... (MATIÚCHINA, fond. 1059, op. 2, ed. kh. 39, 

l. 7) 

Diversos artigos biográficos e contemporâneos sobre Gurô mencionam o 

que hoje é considerado um mito: que ela teria tido um filho, falecido ainda criança 

e, por não aceitar sua morte, teria continuado a imaginá-lo como vivo, comprando-

                                                           
9 Atualmente a casa abriga o Museu da Vanguarda de São Petersburgo, ou A Casa de Matiúchin, e 

é um departamento do Museu da História de São Petersburgo. 
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lhe brinquedos e desenhando-o como seria em diferentes momentos de sua vida 

(KAMENSKII, 1931, p. 122). A despeito da veracidade ou não dessa história, creio 

ser um interessante ponto de partida para entender algumas concepções filosófi-

cas de Gurô e como elas se encontram na atmosfera cultural russa à época da 

autora e no livro Camelinhos celestes. 

Se poucas críticas sobre Gurô foram escritas durante sua vida, esta situa-

ção não mudou após sua morte, em 1913. Entre os críticos soviéticos uma exce-

ção é Iakov E. Shapirshtein-Lers que, em 1922 interpretou o trabalho de Gurô 

como um protesto social: 

E. Gurô odeia a civilização, a cidade, a cultura do século XX... 

A ausência do vazio civilizador pode ser observada apenas no 

espaço aberto da natureza: é por isso que as melodias finlandesas, jun-

tamente com a majestade das pedras e lagos são tão caras à Gurô.  

O ódio à contemporaneidade, à sua cultura, força-nos a pensar 

em sua destruição, na mudança da ordem estabelecida, em revolução, 

mas na maneira primitiva e infantil, em um sentido incrivelmente ingê-

nuo. (SHAPIRSHTEIN-LERS, 1922, pp. 37-38 apud KALINA, 1978, pp. 

16-17)10. 

 

A figura da criança e a natureza com as feições do Norte da Rússia estão, 

de fato, presentes em toda a obra de Gurô, seja na literatura, seja nas artes plásti-

cas. No entanto, contrariando a afirmação de Shapirshtein-Lers, pensamos esta-

rem o ódio e a destruição afastados da poética da artista, cuja concepção de 

mundo envolve antes um sentimento complacente e paciente oriundo da crença 

na mutação da natureza em que a arte deve se espelhar. Ademais, longe de odiar 

a cultura do século XX, ela se mostra estreitamente vinculada às correntes de 

pensamento religiosas e esotéricas que buscavam novos meios de cognição não 

limitados à esfera da experiência material e que privilegiavam a força intuitiva 

                                                           
10 Kalina traz a seguinte tradução para o inglês: 
E. Guro hates civilization, the city, the contemporary culture of the 20th century.... 
The absence of the civilized “cardboard emptiness” can be seen only in the open space of nature: 

that is why Finnish melodies amidst the majestic rocks and lakes are so dear to Guro.... 
The hatred of the contemporaneity, of its culture, compels one to think of its destruction, of chang-

ing the established order, of revolution, if you will, but in the most primitive and childish, in an unbe-

lievably naïve sense. 
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(CLOUTIER, 2004, p. 10). As investigações científicas também impulsionaram 

novas teorias e representações do espaço e do tempo, por exemplo, com a des-

coberta dos raios-X e das ondas eletromagnéticas, desvendando formas antes 

invisíveis à visão humana e possibilitando a criação de novas teorias sobre a rela-

ção entre os seres e o espaço. 

Exemplos das crenças de Gurô encontram-se na correspondência entre ela 

e Varvara Grigorievna Milakhieva-Mirovitch11, escritora e tradutora que trabalhava 

na revista Pensamento russo. Elas se conheceram após Milakhieva-Mirovitch ter 

escrito uma crítica positiva do livro O realejo. Em carta não datada, que as edito-

ras atribuem aos anos de 1910 ou 1911, Gurô escreve à Varvara: 

Ao se deitar para dormir, a senhora deve simplesmente proibir 

que espíritos desautorizados cheguem até você. Envolva-se em um nó 

obstinado e ordene de seu próprio centro de vontade pura – eles irão 

embora! A senhora pode reunir forças sobrenaturais, e as pessoas más 

as usam. Por isso, é muito assustador que algum desautorizado entre 

em você. Mas não tema, se a senhora os proibir em alto e bom som, e-

les não se atreverão a contrariar o livre-arbítrio. Sem consentimento da 

pessoa, não têm o direito de entrar e usar sua força mediúnica. Em ge-

ral, o livre-arbítrio é capaz de muitas coisas, mas as pessoas sabem 

pouco sobre isso. Estou agora, de todas as maneiras, desenvolvendo 

em mim essa capacidade de impor e proibir. (GURÔ, 1994, p. 40) 

 

 O excerto evidencia duas temáticas importantes desenvolvidas por Gurô 

em sua obra. A primeira refere-se à influência de correntes espiritualistas, popula-

res entre os artistas russos da época, que, aliadas a descobertas no campo das 

ciências naturais, admitem a existência do espírito e de fluidos capazes de conec-

tar os seres uns aos outros e a todos os elementos naturais. A outra se relaciona à 

noção de desenvolvimento, em especial o dos sentidos, impulsionando novas ma-

neiras de se relacionar com o mundo. 

                                                           
11 Entre os trabalhos de Milakhieva-Mirovitch está a tradução para o russo, juntamente com M.V. 

Chik, do livro The varieties of religious experience: a study on human nature do psicólogo e filósofo 

americano William James. O volume reúne uma série de palestras apresentadas na Universidade 

de Edimburgo entre 1901 e 1902 em que o autor discute sobre as práticas religiosas e místicas 

individuais a partir de uma perspectiva psicológica.  
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Nos campos da filosofia e da matemática, as noções tradicionais de espaço 

e matéria também seriam questionadas pela discussão a respeito da possibilidade 

da existência de outras dimensões espaciais além das três convencionais. Já em 

meados do século XIX, a mídia russa publicara debates em decorrência do artigo 

“Quarta dimensão espacial e mediunidade” impresso na revista O arauto russo e 

de autoria do químico Aleksandr Mikhailovich Butlerov, o qual afirmava a possibili-

dade de se fornecer explicações científicas aos fenômenos espirituais observados 

nas sessões espíritas a partir de novos conceitos matemáticos, particularmente o 

da existência de uma quarta dimensão. Para Butlerov, a materialidade da terceira 

dimensão seria permeável aos seres provenientes de ordens superiores (MAN-

NHERZ, 2011, pp. 32-34). 

Mais tarde, as discussões a respeito da quarta dimensão teriam grande re-

percussão no imaginário dos artistas da vanguarda russa, em especial com a pu-

blicação, em 1912, do livro Tertium organum: chaves para os enigmas do mundo 

escrito pelo filósofo russo Piotr Demianovitch Ouspensky, para quem o universo 

seria uma unidade cujas partes são sustentadas por uma energia comum. Segun-

do ele, a psique humana é incompleta e, por isso, incapaz de vislumbrar a essên-

cia contínua da realidade, daí a necessidade de se valer do tempo mecanizado, 

dissecando a unidade universal do tempo-espaço em momentos. Ouspenky ilustra 

a ideia da quarta dimensão a partir de um exemplo do teósofo inglês Charles 

Webster Leadbeater: 

Se tocarmos a superfície de uma mesa com a ponta dos dedos, 

haverá, na superfície, apenas cinco círculos e, a partir desse plano de 

observação, é impossível interpretar qualquer ideia de mão, e da pessoa 

que possui essa mão. Sobre a superfície da mesa haverá cinco círculos 

separados. Como é possível, a partir disto, imaginar uma pessoa, com 

toda a riqueza de sua vida física e espiritual? É impossível. Nossa rela-

ção com o mundo tetradimensional será análoga à relação daquela 

consciência que enxerga cinco círculos sobre a mesa com uma pessoa. 

Nós vemos apenas “pontas de dedos” – para nós, a quarta dimensão é 

inconcebível. (OUSPENSKY, 1922, p. 37) 

Ouspensky concentra-se, em Tertium organum, em criar um sistema de 

pensamento, numa síntese de conceitos matemáticos, filosóficos e místicos, com 



18 
 

finalidade de teorizar sobre o mundo verdadeiro, ou seja, a quarta dimensão, en-

tendida como um domínio superior. Ele sustenta que a percepção desse mundo se 

dá através de um tipo distinto de manifestação da consciência, que, por sua vez, 

capacitaria o indivíduo cogitar e sentir um universo vivo, com todas as partes do-

tadas de psique, assim como alcançar uma iluminação intelectual e a convicção 

da eternidade da vida. Ouspensky concebe esta consciência superior como inata, 

mas que também precisaria ser desenvolvida através da concentração no mundo 

interior (OUSPENSKY, 1922, pp. 327-333). Uma carta de Gurô escrita para Mati-

úchin datada de 1907 apresenta uma concepção semelhante: 

Andando aqui sozinha, penso: a criação genuína acontece em 

um nível muito mais profundo do que escritores e pintores geralmente 

acreditam. Ela não acontece durante o fazer, mas nos momentos de 

contemplação, quando nada está sendo feito e o fazer é simplesmente a 

incorporação de algo já completo na alma, o corpo necessário para que 

esse algo viva. E é terrivelmente fácil permitir que a predileção pelo fazer 

interrompa e afugente a contemplação. Você pode facilmente confundi-

la com perda de tempo. (GURÔ, 1907 apud LJUNGGREN; GOURIA-

NOVA, 1995, pp. 12-13) 

Para Ouspensky, o mundo tridimensional é o mundo dos fenômenos, cujas 

causas e significados estariam escondidos em um domínio superior. Os fenôme-

nos seriam o reflexo do mundo das causas, visíveis apenas para os artistas. O 

autor sustenta que, no atual estágio do desenvolvimento humano, a arte, “o início 

da visão”, apresenta-se como o mais poderoso instrumento de conhecimento do 

mundo das causas (OUSPENSKY, 1922, p. 161). Ele continua: “Na arte, é neces-

sário estudar o “ocultismo” – o lado oculto da vida. O artista deve ser um clarivi-

dente: deve ver o que os outros não veem; deve ser um mágico: deve ter o poder 

de fazer os outros verem o que não veem” (OUSPENSKY, 1922, p. 161, grifos 

nossos). Ouspensky eleva ainda mais o poder do artista ao afirmar que ele atinge 

uma consciência cósmica, ou seja, vivencia a unidade do cosmo, através da emo-

ção atingida pelo processo de criação (OUSPENSKY, 1922, p. 331).   

Apesar de não haver evidência de que Elena Gurô tenha lido Tertium orga-

num, a tese nele apresentada se aproxima de muitos procedimentos realizados ao 
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longo de Camelinhos celestes, assim como da visão de mundo da artista. No en-

tanto, é certo que, independente da fonte sobre o assunto, Gurô e Matiúchin ma-

nifestaram seu interesse na tetradimensionalidade no artigo A sensação da quarta 

dimensão que escreveram juntos entre 1912 e 1913 e onde se lê: 

As árvores se assemelham aos capilares. 

Os ramos, ao afinarem-se e partirem para o céu, tam-

bém se assemelham aos brônquios – base da respiração. 

O segredo da sua semelhança é que a terra sagrada os 

respira, respira o céu, controlando o ciclo de trocas entre as 

substâncias terrestres e celestes. 

Eles são também um sinal de outra vida. Na primavera, 

os ramos ainda jovens das árvores, através do segredo da seme-

lhança de sua respiração e circulação, falam convencidamente 

sobre sua continuação invisível, que é ao mesmo tempo próxima 

e invisível, mas também terrivelmente distante. 

Sua ligação material vai da terra ao céu, como se al-

guém intangível, com um olhar despreparado, os respirassem 

como a própria terra e inclusive como se ele fosse mais importan-

te, mais essencial que a terra; e a própria terra é apenas isso – 

ao que ele se aninha, ao que se funde. (GURÔ; MATIÚCHIN, 

1912-1913 apud POVELIKHINA, 2001, p. 33) 

 

ONDE HABITA A PALAVRA-VIDA: 

A ARQUITERURA DO UNIVERSO DE CAMELINHOS CELESTES 

O excerto acima testemunha a razão de algumas autoras como Alla Poveli-

khina (1999), Margareta Tillberg (2003), Patoka-Meyer (2014) e Isabel Wünsch 

(2015) classificarem a obra de Elena Gurô como percursora da vertente orgânica 

da arte de vanguarda, que seria posteriormente postulada e sistematizada por 

Matiúchin em suas pesquisas como chefe do Departamento de Arte Orgânica do 

Instituto Estatal de Cultura Artística (GINKhUK) em Leningrado12. Nina Gourianova 

                                                           
12 Mikhail Matiúchin comandou o Departamento de Cultura Orgânica do GINKhUK em Leningrado 

entre 1923 e 1926. Buscando uma experiência holística do mundo, ele desenvolveu uma série de 
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(2001, p. 78) localiza a introdução do conceito de crítica orgânica na Rússia em 

1858 com a publicação do artigo “Do estágio atual da crítica de arte”, escrito pelo 

crítico literário Apollon Grigoriev13, para quem a arte deve ser compreendida como 

“sintética, integral, uma compreensão espontânea baseada na intuição, ao invés 

de uma cognição analítica, racional, baseada no conhecimento científico” (APOL-

LON apud GOURIANOVA, 2001, p. 78). O Organicismo percebe o universo como 

um sistema autossustentável e complexo, composto por diversas subunidades 

que, conectadas, formam um organismo. Wünsch (2015, pp. 13-14) distingue du-

as acepções do termo orgânico aplicado às artes. A primeira refere-se ao uso lite-

ral do termo, que envolve a aplicação de materiais de origem natural nas obras ou 

a inspiração em formas e padrões encontrados na natureza. A outra acepção, 

filosófica, reflete uma perspectiva holística, concebendo o universo absoluto e e-

terno e enfatizando a inter-relação de todas as formas de existência. Por ser uma 

visão não dualista, ou seja, por tentar superar a separação entre mente e matéria, 

o artista que busca uma abordagem orgânica procura do mesmo modo extrapolar 

                                                                                                                                                                          
experimentos fortemente baseados na observação da natureza com o objetivo de ampliar os senti-

dos do artista e obter uma visão panorâmica. Não obstante a maior preocupação de Matiúchin 

com os aspectos científicos dos experimentos e em sua sistematização, Zoia Ender (1994, pp. 

125-136) argumenta que a teoria das cores e da visão estendida desenvolvida pelo grupo orienta-

do por Matiúchin deve muito às ideias de Gurô. Ela toma como base não apenas os manuscritos e 

teorias de Matiúchin, mas também os diários de Boris Ender, um dos estudantes do GINKhUK, em 

que se lê:  

Para nós, o espírito não é um enigma, mas um corpo transformado; en-

tão, em nosso trabalho, voltamo-nos, antes de tudo, ao nosso organis-

mo e, quanto mais conseguimos abri-lo, mais nos desenvolvemos na ar-

te. […] 

Umas das primeiras pessoas a tomar firmemente o caminho sem volta 

para o corpo do espírito foi Lena, como chamo Elena Gurô, ainda tão 

perto de nós. (ENDER, B. apud ENDER, Z., 1994, pp. 129-130) 

13 Apollon Aleksándrovitch Grigoriev (1822-1864), crítico literário moscovita, cuja maior contribui-

ção teórica foi, segundo Gourianova (2001, p.78), a sugestão de uma nova epistemologia, basea-

da no conhecimento intuitivo em que o processo de criação independe do indivíduo criador, mas 

antes emerge da própria arte. Grigoriev foi um dos idealizadores do movimento pochvennichestvo 

(retorno à terra), que nasceu na década de 1850 e que concebia a nação como um organismo 

com alma e vida próprias. Dowler (1975, p. 110) comenta que esse movimento foi inspirado pelo 

Idealismo alemão, com a noção de que cada nação é a incorporação de uma ideia da Humanidade 

a ser desenvolvida ao longo da História nacional num processo de conscientização coletiva impul-

sionada pela arte. Para os pochvennik (homens da terra), a ideia russa seria a da fraternidade que, 

“quando plenamente realizada na consciência da nação, levaria à reconciliação de todos os estra-

tos sociais e ideologias, evitando a ameaça de uma revolução consequente das discórdias sociais” 

(DOWLER, p.110). Nesse sentido, a arte seria a expressão espontânea da vida ideal, além de uma 

ponte entre esta e a realidade.  
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a racionalidade e a lógica através de formas e sensações originadas no subcons-

ciente e, daí, a importância conferida à intuição, à meditação e à experiência mís-

tica.  

A partir destas características, deduz-se que o Organicismo prevê uma 

convivência harmônica entre a humanidade e a natureza, contrapondo-se ao jul-

gamento da superioridade humana. Os modelos orgânicos reconhecem o caráter 

criador e transformador da natureza, razão pela qual a tomam como modelo para 

a criação artística e negam a representação realista do mundo em favor de formas 

criativas, conformes à própria natureza. Seguindo esta analogia, a obra de arte 

deve ser composta por partes orgânicas que, assim como no mundo material, se 

metamorfoseiam, estando, portanto, em constante mudança e movimento, numa 

integração entre o antigo e o novo. 

Em seu diário, em entrada de 1912, Gurô lista o que parece ser um plano 

para o livro Camelinhos celestes: 

Camelinhos (revisão) 

Deve ser uma canção combativa (combate com a vida) da ju-

ventude. 

*** 

Ritmo livre. 

*** 

Prosa em versos, versos em prosa. 

Prosa – quase versos. 

*** 

Pedaços do enredo combinados como cores, como leitmotiv. 

*** 

Sinfonia musical. A imagem da relva translúcida simboliza a ele-

vação translúcida da alma. 

*** 

Dizer palavras que não coincidam com o sentido, mas que evo-

quem determinadas imagens, das quais não se fala absolutamente. 

(GURÔ apud USSENKO, 1993, p. 32) 
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A partir dos conceitos delineados e do planejamento listado por Gurô, po-

demos agora pensar na arquitetura de Camelinhos celestes. Quanto à estrutura 

do livro, ele é composto por poesia, prosa e ilustrações feitas pela própria autora. 

Ele expande as fronteiras de gêneros, uma vez que os diferentes tipos de textos, 

muitos deles assemelhando-se a fragmentos, micronarrativas as quais a crítica 

consagrou como miniaturas14, entrelaçam-se, sem que haja, na maior parte das 

vezes, uma marca divisória evidente entre eles. Ao mesmo tempo, não há um en-

redo delimitado, tampouco existe uma clara definição espacial ou temporal. Como 

aponta Gourianova (2001, p. 63), o livro se opõe à ideia de um texto monumental 

ao encontrar expressão em formas que demarcam o processo de criação em si, 

com estruturas fluidas e a estilização de gêneros, temas e personagens mitológi-

cos e da tradição literária russa e mundial. Não obstante à aparente autonomia 

dos diferentes textos da obra, a reiteração de determinados motivos permite com-

preendê-la como um sistema, um organismo que se reflete em cada unidade 

composicional. 

Sem dúvida, o que permeia a leitura de Camelinhos celestes e que vai ao 

encontro da concepção orgânica de mundo, é a proeminência da natureza, seja 

nos textos literários, seja nas ilustrações. Este destaque, no entanto, não se dá de 

maneira descritiva, mas através da percepção sensorial dos elementos naturais e 

da preocupação em comunicar a existência de uma força invisível que os susten-

ta. Para Gurô, os elementos naturais, “tanto orgânicos como inorgânicos são ma-

nifestações de uma alma universal – uma força ou presença terrestre que concede 

a todos os organismos vida e sentimentos” (WÜNSCH, 2015, p. 58). Assim, a 

descoberta dos ritmos inerentes às manifestações naturais torna-se também uma 

experiência religiosa. Semelhante sentimento aparece de maneira eloquente na 

ilustração a seguir, onde a figura feminina se ajoelha em oração a uma pedra, da 

qual se eleva uma essência etérea. Pedras constituem importantes elementos pa-

ra visão filosófica de Gurô e são frequentemente representadas nos textos e nas 

                                                           
14 A maioria das críticas literárias, como Ljunggren e Gourianova (1995) e Patoka-Meyer (2014), 

chama as micronarrativas de Gurô de miniaturas. Essa classificação abrange prosa e poesia e é 

usada indistintamente para os textos preparados para publicação e para anotações em diários 

(neste caso, porém, também podem ser classificados como estudos). Neste trabalho adotamos a 

mesma nomenclatura. 
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ilustrações. Elas carregam a história da origem do mundo e, não obstante sua a-

parente imobilidade, são capazes de se transformar em seres animados (PATO-

KA-MEYER, 2014, p.157).  

 
Fig. 2: Ilustração para o livro Camelinhos 

celestes, 1910s. 

 

 

No texto “Pensamentos florestais”, em que se narra a fuga de um compro-

misso social para o bosque, observamos como a narradora, ao interagir com os 

componentes florestais transforma-se, ela mesma, em um elemento deste univer-

so, o qual passa a integrar seu próprio corpo: 

Quando finalmente, quase com dor, você se separar do bosque, 

você afastará a alma de tudo isso, como um filhote da comida, e irá en-

treter os convidados, – como na infância você foi fazer lições. A dor da 

perda do próprio sangue. Certamente também naquela época foi um 

dano irreparável, inadmissível (Camelinhos celestes [Nebésnye verbliuja-

ta] – daqui em diante citado como NV, 1914, pp.113-114)15. 

O texto abre mão da sequência de ações em favor da descrição de per-

cepções sensoriais. Se a elevação espiritual é importante para Gurô, ela está fun-

damentada na vivência perceptual do e no universo natural. Assim, as experiên-

cias físicas do toque, da visão, da audição e do olfato atuam como instrumentos 

                                                           
15 As referências aos textos e ilustrações de Camelinhos celestes (adiante NV) foram retiradas da 

edição de 1914, da Juravl. GURÔ. Nebesnye verbliujata [Camelinhos celestes]. São Petersburgo: 

Juravl, 1914. Há uma reprodução do livro na seção Anexo A.  
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de apreensão do cosmos: “Todos os poetas, criadores dos sinais do futuro – an-

dem descalços enquanto a terra é veranil” (NV, 1914, p. 54), declara a miniatura-

manifesto “Segredo”. Não obstante a sacralização do bosque, "Pensamentos flo-

restais” conserva um tom espontâneo e jocoso que advém da proximidade da 

personagem lírica, pelo agir e pelo pensar, com a figura da criança ou do jovem, 

apesar de ser claramente uma adulta: “Já tenho 34 anos, mas fugi de meus pró-

prios convidados. Que sentimento singular é escapar! Para passar despercebido 

da clareira do bosque, deve-se deitar com o rosto no musgo, contra as pinhas 

velhas dos abetos” (NV, 1914, p. 113). Em uma entrada de seu diário, Gurô es-

creve sobre criar “a sensação de uma poesia lírica da natureza – seu ritmo interior 

– apresentado de forma sensorial através do ponto de vista infantil, que abrange a 

maravilha da descoberta” (GURÔ apud BANJANIN, 1986, p. 232).  

No texto “Tagarelice infantil”, a ingenuidade da menina e a aparente simpli-

cidade do diálogo trazem à superfície temas complexos sobre a existência e a 

permanência da alma, tão presentes nos diários de Gurô que passou a se preocu-

par especialmente com o tema durantes os anos em que permaneceu debilitada 

pela leucemia, doença que causaria sua morte em 1913. O texto é um fragmento 

de uma conversa entre uma menina e a babá sobre o destino de uma gatinha. Em 

toda sua obra, seja literária, seja pictórica, Gurô mostra-se profundamente con-

centrada no universo infantil, fazendo com que a personagem lírica seja ou se i-

dentifique com uma criança.  

– Babazinha, e se a gatinha se casar, ela vai ter filhos?  

– Ah, sim.  

– Os filhos vão crescer, mas e a gatinha?  

– Envelhecerá.  

– Babazinha, a gatinha vai morrer? Que pena!  

– A gatinha morrerá sim, mas a alma permanecerá.  

– E se a gatinha fosse santa? Seria uma gatinha-anjo?  

– Teria uma auréola atrás das orelhinhas, uma auréola   

luminosa  

Voa como um passarinho!  

Alada gatinha – 

Um susto no passarinho! – mas ela nem o tocará. – 
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Ela nem precisa!  

– Babazinha, a alma visita as gatinhas?  

– Não vai dormir, pestinha?  

Já chega! – (NV, 1914, p. 119, grifos nossos) 

 

A sequência de perguntas na voz da criança, aliada ao tom filosófico das 

indagações e da reiteração do tema durante todo o livro, eleva a figura da criança 

ao estatuto de artista. A evasiva da babá, por outro lado, evidencia que o potenci-

al criativo que em Gurô se relaciona à percepção dos ritmos e movimentos ocultos 

presentes na natureza e à vivência espiritual, não é possível a todas as pessoas. 

Retomando a função do artista segundo Ouspensky, em Camelinhos celestes o 

poeta também se apresenta como um intermediário entre a humanidade e os do-

mínios espirituais. Assim como Ouspensky, Gurô imprime ao artista uma respon-

sabilidade moral e social de apreender e comunicar a vitalidade e a alma do uni-

verso através da criação, a qual teria, desta maneira, um papel redentor para o 

mundo. Não por acaso, Gurô celebra a potência criativa da natureza ao brincar 

com invenção de palavras que emulam as hipóteses infantis acerca da língua, 

como no poema “Palavras de amor e calor”: 

Palavras de amor e calor   

O gato, de preguiça e calor, foi estendendo as orelhinhas.  

Esticou as orelhinhas aveludadas.  

E o gato sees-par-ramou...  

No brejo alvodãozinhos balançavam.  

Era uma vez  

Uma barriguinha-barril:  

Resmungatinho 

Gatolinho 

Gatinho-peludinho.  

Pelucinha,  

Alvodãozinhos 

Bichaninho –   

Danadinho... (NV, 1914, pp. 120-121) 
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Focalizando o gato, personagem comum nas histórias destinadas ao públi-

co infantil, Gurô brinca com as rimas e com a sonoridade das palavras, evocando 

as formas, os hábitos do animal e a sensação ao toque de seu pelo, propondo 

novas palavras para identificá-los, principalmente através da junção de raízes de 

palavras diferentes. A experimentação lexical em “Palavras de amor e calor”, evi-

dencia uma importante característica da poética de Gurô – a fixação do ritmo a-

través da repetição de palavras. Todas as palavras que seguem o “era uma vez”, 

sinalizador do gênero de contos infantis, apresentam semelhança sonora, seja por 

terem como base a palavra “gato” (kot / кот), seja pelo sufixo de diminutivo (ik / 

ик). Esses procedimentos aproximam-se do que Krutchônikh consagrou no mani-

festo A palavra como tal como zaúmnyi iazýk / заумный язык, ou seja, a língua 

transmental, que ultrapassa os limites da razão. Francisco Júnior (2007, p. 161) 

aponta que “o zaúm representa, na verdade, uma experiência de concepção ra-

cional de um novo sistema no campo da linguagem” em que se encontram os di-

versos aspectos: 

desde o puro jogo sonoro, no qual a relação entre signo e referente qua-

se inexiste, até a utilização da fusão de raízes de diferentes línguas em 

uma palavra, a reprodução da linguagem infantil, a simples onomatopei-

a, a criação de neologismos com a utilização das possibilidades morfo-

lógicas, sintáticas e semânticas da própria língua russa”. (FRANCISCO 

JÚNIOR, 2007, pp. 158-159) 

 Em A palavra como tal, publicado no ano da morte de Gurô e posteriormen-

te reelaborado, Alexêi Krutchônikh16 já a indicava como uma precursora da língua 

transmental, exemplicando esse novo sistema com um trecho de seu poema “Fin-

lândia”, publicado no livro Três em 1913: 

Финляндия Finliândia Finlândia 

Это ли? Нет ли? 

Хвои шуят, — шуят 

Анна — Мария, Лиза, — нет? 

Это ли? — Озеро ли? 

Лулла, лолла, лалла-лу, 

Éto li? Net li? 

Khvoi chuiát, — chuiát 

Anna — Maria, Liza, — net ? 

Eto li ? — Ôzero li ? 

 

Lulla, lolla, lalla-lu, 

É? Não é? 

Silvam agulhas, — silvam 

Anna – Maria, Liza, – né? 

É? – Um lago, é? 

 

Lulla, lolla, lalla-lu, 

                                                           
16 Alekséi Eliseevitch Krutchônikh (1886-1968) foi poeta, pintor e teórico que fez amplo uso da 

língua zaúm em seus escritos. É de sua autoria, por exemplo, o libretto da ópera futurista Vitória 
sobre o sol, escrito integralmente em língua zaúm.  
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Лиза, лолла, лулла-ли. 

Хвои шуят, шуят, 

ти-и-и, ти-и-у-у. 

Лес ли, — озеро ли? 

Это ли? 

Эх, Анна, Мария, Лиза, 

Хей-тара! 

Тере-дере-дере...Ху! 

Холе-кулэ-нэээ. 

Озеро ли? — Лес ли? 

Тио-и 

ви-и… у. 

 

Liza, lolla, lulla-li. 

Khvoi chuiát, chuiát, 

Ti-i-i-, ti-i-u-u. 

 

Les li, — ôzero li ? 

Eto li ? 

 

Ekh, Anna, Maria, Liza, 

Khei-tara! 

Tere-dere-dere...Khu! 

 

Khole-kule-neee. 

 

Ôzero li? — Les li ? 

Tio-i 

vi-i... u. 

Liza, lolla, lulla-li 

Silvam agulhas, — silvam 

Ti-i-i-, ti-i-u-u. 

 

É bosque — é lago? 

É? 

 

Ekh, Anna, Maria, Liza, 

Khei-tara! 

Tere-dere-dere...Khu! 

 

Khole-kule-neee. 

 

É lago? — Bosque, será? 

Tio-i 

vi-i... u. 

 

Esse é provavelmente o poema mais citado e recitado de Gurô. Em seu 

comentário, Krutchônikh menciona especificamente a presença do neologismo 

chuiát / шуят, identificando nele a aproximação com o verbo chumet / шуметь 

(farfalhar). Kornelia Itchin (2016, pp. 112-122), por sua vez, apresenta uma inter-

pretação aprofundada desde poema, evidenciando como a língua russa se articula 

à semântica e à prosódia finlandesas para a criação de uma nova língua. Apesar 

de esse procedimento de interlocução de línguas não ser comum ao longo de 

Camelinhos celestes, ele certamente converge com a já mencionada reprodução 

da linguagem infantil, garantindo às miniaturas e poemas uma atmosfera de sim-

plicidade para quem os lê ou ouve. Em Camelinhos celestes, em que Gurô plane-

jara “dizer palavras que não coincidam com o sentido, mas que evoquem deter-

minadas imagens, das quais não se fala absolutamente” (GURÔ apud USSENKO, 

1993, p. 32), não há uma profusão de neologismos, tampouco se usam exclusi-

vamente elementos fonéticos como no caso de “Finlândia”. A arquitetura da língua 

zaúm se dá justamente na intersecção entre o olhar inexperiente das personagens 

líricas e a criação de imagens poéticas. Tanto os neologismos como a expansão 

dos limites da gramática convencional são elementos que estão a favor de um 

olhar para o mundo que se propõe renovador. Eles reproduzem o caráter inovador 

e criativo da natureza, corroborando para a já mencionada concepção orgânica 

do mundo. O poema-miniatura a seguir é um exemplo da tentativa de se encontrar 
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novos termos para comunicar uma experiência, ao mesmo tempo em que sugere 

uma imagem bastante viva do enredo: 

 

Mar, suave e brilhante  

Voam andorinhas.  

Espraia-se um delicado rosa.  

Encharcam-se amarrinhas, 

Lá vai o pesqueiro, 

            Buscalor, buscalor 

Marolinha!  

   

            Que história é essa de marolinha? É simplesmente isso, eu inven-

tei. Essa é boa, marolinha! Marolinha! Deve ser algo entre andorinha e 

amarrinha! ... (NV, 1914, p.63) 

 

A palavra, nessas condições, é também viva como os demais elementos do 

universo de Camilinhos celestes. 

 

ESPIRAIS DE TEMPO-ESPAÇO 

 

A estilização de gêneros folclóricos presente no exemplo de “Palavras de 

amor e Calor” associada ao olhar infantil e à busca pelo experimentar o mundo 

através dos sentidos, faz convergir a realidade primária e o mundo da imaginação. 

A figura do Dom Quixote em particular aparece em diversos fragmentos, entre 

eles, naquele em que uma menina, Liôlia (uma variação do nome Elena ou Olga), 

discute com a mãe a respeito do personagem de Cervantes. Aqui, a imaginação 

infantil mescla fantasia e realidade ao ponto de permitir o encontro entre a menina 

e o Cavaleiro da Triste Figura: 

 

– Mamãe, o Dom Quixote era bom?  

– Era. 

– Mas batiam nele... Tadinho. Por quê?  

– Para que houvesse aventuras, para que ler fosse engraçado.  

– Tadinho, está machucado e é bonzinho. Que pena que ele já 

morreu.  
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– E morreu faz tempo? 

– Ah, me deixe, tanto faz. É uma invenção, Liôlia, Dom Quixote 

nunca existiu.  

– E para que escreveram o livrinho, então? Mamãe, será possí-

vel que mentiram no livrinho?  

– Você está me atrapalhando na costura, já pra cama.  

– Se o livrinho mente, significa que é mau. O bom Dom Quixote 

está sofrendo nele.  

Mas ele se tornou real, veio até mim ontem, sentou-se na cami-

nha, suspirou e foi embora...  

Era tão comprido, andava embaraçando os pés...  

- Liôlia, vou colocá-la de castigo, não tolero conversa fiada. (NV, 

1914, p.35) 

 

Na epígrafe de Camelinhos celestes, Gurô ressalta o desejo de reverenciar 

a juventude. Essa reverência se dá por sua identificação com os atributos da natu-

reza boreal, a independência, a altivez, a audácia e a potência criativa. Por isso, 

os jovens retratados ao longo da obra são também identificados como artistas, 

poetas. Ambos são criadores, “doadores de vida, poetas-escultores" (NV, 1914, 

1914, p. 14).  

Retomando o já citado plano de escrita do livro, Gurô fala da combinação 

de fragmentos no sentido de criar uma imagem única e este procedimento funda-

menta a representação dos personagens. É como se fossem mostrados em dife-

rentes situações e perspectivas que, unidas, formassem um único retrato. Fre-

quentemente são referidos como tolos e desajeitados e identificados como filhos 

da Mãe Natureza ou de um eu-poético feminino que precisam protegê-los do so-

frimento, da humilhação e da marginalidade a que estão submetidos. Não obstan-

te a necessidade de proteção, eles conservam a coragem para serem combativos, 

ainda que sua combatividade não se dê no embate físico ou verbal, mas na sus-

tentação de seus hábitos e ideais. Este é um ponto de interlocução entre o Cristi-

anismo e Gurô, que com frequência cita os Evangelhos destacando o Cristo como 

um modelo a ser seguido, principalmente no que se refere ao sacrifício pessoal em 

relação à humanidade e ao universo e a sua capacidade curativa. Veja-se, por 

exemplo, a miniatura a seguir, em que o artista se preocupa com a transformação 
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das pessoas e do mundo através de suas canções: “Com minhas canções as pes-

soas vão se tornar melhores! (...) “Por que eles serão melhores com minhas can-

ções?” Talvez porque nas minhas canções haverá este pinheirinho harmonioso?” 

(NV, 1914, p.68). 

O material de trabalho para o artista é a natureza. Eventualmente a ligação 

entre ela e os filhos-artistas é tamanha que se cria uma associação física entre 

ambos. “E meu filho desde que se tornou tão parecido com um salgueiro, pelo 

corpo comprido e inclinado, e pela mecha de cabelo caída na testa – com a bétu-

la, pelos olhos claros, com um jovem lariço, cravando o céu com seu topo” (NV, 

1914, p.120). Esta semelhança, que é também uma maneira de negar a superiori-

dade humana e afirmar seu pertencimento ao sistema universal, se apresenta não 

apenas na identificação com as espécies vegetais, mas também com os animais. 

A figura 2 captura uma artista no momento da contemplação e criação. É possível 

notar a semelhança entre o seu rosto com o perfil do cavalo na figura 3.  

 

  
Fig. 3: Ilustração para o livro Camelinhos celestes, 

1910s. 

       Fig. 4: Ilustração para o livro Camelinhos celes-

tes, 1910s.         

                                          

Conferindo tamanha importância à natureza como um centro de comunhão 

com valores espirituais, o ambiente urbano é pouco mencionado em Camelinhos 

celestes e, nas ocasiões em que o é, ganha conotação negativa. Já mencionamos 
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a sacralização da natureza e seu poder de multiplicação dos seres, de doação de 

vida. A cidade, por outro lado, representa a proximidade com a esterilidade, o a-

prisionamento e morte. São constantemente criticados os papeis burocráticos, o 

alistamento no exército e o emprego de relações baseadas unicamente em inte-

resses que visam à exploração e ao descarte de toda a natureza criativa e da sub-

jetividade. A isto também se associa a violação dos ambientes naturais e dos cor-

pos, humanos e não humanos: “Uma árvore frondosa, com uma vitalidade inabar-

cável – resistia num terço de tronco, monstruosamente privada do apoio e equilí-

brio altivos” (NV, 1914, p.31). 

A padronização consequente do afastamento da natureza aparece de for-

ma eloquente no conto Vássia, um monólogo em que uma mãe desmarcara as 

intenções dos pais (homens), consideradas assassinas, ao privarem o menino 

Vássia de seu futuro. O texto gira em torno da diferença entre a concepção de 

futuro dos homens e da mãe. Para aqueles, “o futuro é um estado consolidado” 

(NV, 1914, p. 25), ou seja, é algo imutável. Na verdade, ele é a repetição de um 

modelo de existência linear que se inicia nas sistematizações escolares e termina 

na debilidade da mente e do corpo, passando pelos trabalhos burocráticos, pelos 

clubes de socialização e pelo serviço prestado no exército. Para a mãe, por outro 

lado, este destino imposto ao filho implica a irreflexão e a impossibilidade de en-

xergar e celebrar os sentimentos ou qualquer força criativa ou intuitiva.  

Também em “Vássia” Gurô revela sua predileção pelas crianças, quando, 

segundo ela se é “mais sensível” ao “mundo de Deus” (NV, 1914, p. 26). A preo-

cupação com o universo infantil revela-se não apenas como um instrumento de 

criação poética e de inovação estética, mas adquire também forte caráter moral. 

Além disso, ao desvelar a interdependência dos seres humanos e de todos os ou-

tros elementos naturais, conferindo-lhes a participação na construção de um uni-

verso socialmente ético, pautado principalmente no cultivo do sentimento, Gurô 

sugere uma disjunção entre o que o sistema social pressupõe que os sujeitos de-

vem fazer e o que eles de fato desejam. Reivindica-se, ainda, autonomia em rela-

ção ao tempo mecanizado e à necessidade do fazer. Em muitos textos de Cameli-

nhos celestes, o ócio é celebrado e, inclusive, santificado: 
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– Por que você fica sem fazer nada? Por acaso hoje é o dia da Santa 

Preguiça?  

– Não mexa com a Santa Preguiça. Cada mês tem apenas 5 dias 

da Sta Preguiça:  

1) Quando estou sem vontade. 2) Quando não consigo aprontar nada. 

3) Quando vou começar amanhã. 4) Quando quase vou começar o tra-

balho, mas aí preciso descansar. 5) Quando não estou nem aí para na-

da (NV, 1914, p, 62).  

 

Muito se escreveu sobre Gurô como uma escritora e artista de fronteira, 

frequentemente delineando o aspecto limiar de sua obra no tocante às correntes 

literárias, gêneros e épocas. É habitual a discussão sobre a possibilidade de ca-

racterizá-la como uma artista cubofuturista. Matiúchin já havia declarado, no pre-

fácio ao livro Três, que a conexão com o grupo futurista, não era, como muitos 

contemporâneos apontaram, um “mal-entendido” (GURÔ, E.; KHLEBNIKOV, V.; 

MALIEVITCH, K, 1913, p. 3) referindo-se, possivelmente, ao caráter eclético do 

movimento que não excluiu a possibilidade de representação feminina, além da 

forte presença de temas considerados “primitivistas”, da natureza e da inovação 

da linguagem a partir da estilização do falar infantil e da revisitação à gêneros po-

pulares. Markov (1968, p. 20) apesar de localizá-la entre os futuristas, acredita 

que sua obra seria mais bem avaliada a partir do contexto do Impressionismo rus-

so e Gourianova, por sua vez, (LJUNGGREN; GOURIANOVA, 1995, p. 78), afirma 

ser infrutífero perguntar-se a qual escola literária Gurô pertence – e se de fato per-

tence a alguma –, uma vez que características simbolistas, impressionistas e futu-

ristas coexistem em suas obras. 

Para além das fronteiras materiais Geveviève Cloutier (2004, p. 30) explora 

outro tipo de fronteira presente na obra de Gurô, que se estende entre o visível e o 

invisível, entre o real e o imaginário, e que refletem os ideais espirituais da escrito-

ra. Frequente nos textos e ilustrações são os elementos de unificação e reconcili-

ação, como pontes, cais e, de maneira especial, as árvores que, antropomorfiza-

das, elevam seus galhos ao céu, unindo as esferas ctônicas, terrestres e celestes. 

Na seguinte ilustração é possível observar o tema da ponte, da estrada e das ár-

vores e seus movimentos ascendentes: 
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Fig. 5: Ilustração para o livro Came-

linhos celestes, 1910s. 

  

Apesar de concordarmos com a ideia de reconciliação proposta por Clouti-

er, gostaríamos de sugerir a possibilidade de leitura de Camelinhos celestes não a 

partir da noção de fronteira, que parece sugerir linearidade, mas através de uma 

perspectiva espiralar, refletindo a organização dinâmica do sistema, e inclusive a 

situação de composição póstuma da obra, preparada por Mikhail Matiúchin e Eka-

terina Nizen, usando diversas anotações de diários. Esta visualização espiralar do 

livro explica ainda a revisitação de temas e personagens, assim como a intersec-

ção de obras e tempos diversos. Independente da caracterização analítica condu-

zida pela crítica, é certo que Gurô evidenciou sua adesão à pauta futurista ao as-

sinar o prefácio-manifesto do almanaque Armadilhas para juízes II. Duas de suas 

pautas relacionam-se particularmente à concepção artística de Gurô, a saber, a 

palavra como criadora do mito – “a palavra, ao morrer, dá luz ao mito, e vice ver-

sa” (BURLIUK, V. et. al., 1913, p. 1) –, e a inserção do chamado insignificante na 

obra de arte.  

Ambas as pautas estão relacionadas à concepção de tempo e à potência 

geradora dos seres e da palavra. Na condição de autores do presente, os perso-

nagens de Camelinhos celestes apresentam-se como potenciais criadores do futu-

ro, mas também revelam a importância do passado para a gênese do presente, 

uma vez que precisaram ser gestados no passado (pode-se pensar na reverência 
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da figura materna, por exemplo). Por isso, a concepção da vida para Gurô prima 

pelo movimento e transformação que se reflete também no aguçamento da rela-

ção entre o sujeito e o espaço. Para além da revisitação de obras literárias, há 

uma busca por uma ancestralidade na estilização de mitos de diferentes cenas 

culturais, como germânicas, eslavas e escandinavas, reforçando a ideia da unida-

de universal. Não raro vemos que, através da contemplação e do aperfeiçoamento 

da sensibilidade, o tempo dinamiza do espaço, como nos sugere Cloutier (2004, 

p.37), possibilitando a ampliação da experiência presente. No conto “Pinhal”, este 

fenômeno acontece tendo como estímulo o som do choque das gotas de água 

com o chão. O som remete ao dos sinos de prata, usados em práticas seculares, 

como assinalar o tempo, mas também em rituais religiosos. O som melódico pro-

vocado pelas gotas é o ponto de partida para a percepção dos menores detalhes 

que acontecem no pinhal, culminando na metamorfose da mulher em campânula. 

É também o que marca a parada do tempo: “o tempo de fato não existe” (NV, 

1914, p. 89). O olhar para os detalhes do bosque faz com que o tempo se amplie. 

Ali, não há mais o tempo mecanizado, mas o tempo vivido, o tempo da experiên-

cia. A noção de sino como objeto secular é, então, descartada. 

Além da parada no tempo, há intersecções entre o presente e o passado 

na revisitação de personagens míticos. No conto “Aliança”, vemos os encontros e 

diálogos entre a humana e os deuses e a importância da relação com o passado 

na constituição do sujeito ao contrapor a segurança, a fidelidade e a intuição ao 

irreconhecimento de um tempo pregresso: “Porque certa vez, humana, – você 

traiu seus sonhos. Rendeu-se. Você se esqueceu do passado e sequer percebeu” 

(NV, 1914, p. 18). O passado mítico se atualiza ainda, na afluência das qualidades 

das deusas Valquírias na humana, garantindo-lhe acesso aos segredos da nature-

za: 

Se você quiser firmar uma união com aqueles que tornam as 

profundezas coníferas misteriosas e o pálido céu divino; e se você esti-

ver tão plena da solidez das antigas sagas que, ao lê-las, despertam-lhe 

uma altivez nórdica e um desejo de calcar os pés no chão e erguer a 

cabeça com a crina destrançada, – corra direto ao horizonte.  (NV, 

1914, p. 17) 
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Interessante notar como a imagem do cavalo com a crina destrançada, que 

remete às Valquírias e, portanto, à ancestralidade, é retomada no fim do livro, na 

penúltima miniatura, “Entre sono e não-sono”. Nele, são evidentes as ligações es-

piralares que atualizam o passado e o conectam ao presente e ao devir: “eu ouvia 

a ressurreição das almas e o radiante cais da felicidade, finalmente encontrado, e 

o sono profundo e doce da juventude de criações ainda inéditas e possíveis” (NV, 

1914, p. 125). Nesta trilha mística exposta por Gurô, os gêneros folclóricos orais 

em que a palavra possui poder mágico de manipulação e transformação do mun-

do material ou da condição humana, ganham proeminência. São estilizadas as 

canções de ninar, que permitem adentrar o domínio do sonho, e os encantamen-

tos. O poema a seguir, escrito à maneira de um encantamento, prezando especi-

almente pelo ritmo e pela sonoridade, é um chamamento para a chuva, que já re-

trata o futuro, mantendo, no entanto, uma cosmovisão anímica do mundo, ao con-

ferir ao chuvisco a possibilidade da fala. 

Chuvisco, chuvisco,  

Rumoreja, rumoreja.  

Chuvisco – chuvisco, vento – vento  

Conversam, conversam, conversam – 

Cochicham (NV, 1914, p. 63)17  

 

 Este olhar para a chuva como interlocutora de um eu-poético que se pres-

supõe inserida nos domínios mágicos retoma a pauta do prefácio-manifesto sobre 

retratar o “insignificante” na arte. Ora, já mencionamos que o mundo concreto, 

                                                           
17 Por questões sonoras que serão explicitadas nos comentários à tradução, usamos todos os 

verbos no presente em português, mas em russo eles são verbos do aspecto perfectivo no tempo 

futuro.  

 

Dojdiki, dojdiki, 

Prochúmiat, prochúmiat... 

Dojdiki-dojdiki, véter-véter 

Zagovoriat, zagovoriat, zagovoriat — 

Jurtchat. 

               Дождики, дождики, 

          Прошумят, прошумят. 

Дождики-дождики, ветер-ветер 

          Заговорят, заговорят, заговорят — 

               Журчат. 
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especialmente a natureza, é o que recebe atenção na obra da artista. Ela diz em 

carta, de maneira paradoxal:    

...não é por acaso que me volto a todo momento para a matéria 

inanimada, mas acredito que, uma vez criadas e lançadas no mundo, 

elas interagem como fatores autônomos. Há alma em cada coisa, colo-

cada em seu interior por seu criador, autor, ou adquirida através dos se-

dimentos da vida circundante. Algo dos olhares, dos toques dos dedos, 

dos sedimentos das épocas e do tempo permanece nas coisas... (GU-

RÔ apud KOSTIUK, 2005, p. 26) 

No conto “Em um outeiro de areia em um dia claro”, a narradora pega uma 

pedra do chão e a atira para o longe. Já comentamos a importância deste elemen-

to na poética de Gurô, como testemunha dos movimentos e transformações secu-

lares. “Ela esteve a vida inteira na terra e, de repente, minha mão deu-lhe voo” 

(NV, 1914, p. 14). Parece-nos que esta frase, que finaliza o conto, resume bem 

sua cosmovisão – um mundo anímico, em que o artista, em conformidade com os 

princípios naturais, atua com eles como co-autor, manipulando seus elementos 

para a gênese de um novo mundo. 

 

UMA TRAJETÓRIA: 

DAS QUESTÕES EDITORIAIS À TRADUÇÃO 

 

Qualquer aspiração à completude é uma 

tentação e uma morte doce.18 

Elena Gurô 

 

Como apontamos, Gurô começou a escrever em 1905 e faleceu em 1913, 

quando ainda estava escrevendo Camelinhos celestes, após o que Mikhail Matiú-

chin e Ekaterina Nizen organizariam os manuscritos para a publicação. Em seus 

diários, há anotações referentes a Camelinhos celestes desde pelo menos 1910. 

                                                           
18 Gurô apud Kostiuk, 2005, p. 111. 
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O livro Três, uma publicação da editora Juravl, com trabalhos de Velimír Khlébni-

kov, Olga Rozanova e David Burliuk 19, foi dedicado à memória de Gurô. Além dis-

so, uma exposição com seus quadros foi montada em 1914. Matiúchin também 

procurou datilografar alguns manuscritos, como é o caso do seu diário, mas, ape-

sar destes esforços, a apreciação das obras de Gurô parece ter ficado restrita ao 

grupo de pessoas com as quais conviveu, a maior parte, também artistas. 

            Alguns críticos soviéticos escreveram sobres suas obras, como é o caso 

do já mencionado Shapirshtein-Lers e de Viktor Khovin20, que escreveu dois arti-

gos exaltando Gurô no períodico O errante encantado, no qual era editor (KALI-

NA, 1978, p. 16). Tentativas de resgatar as obras de Gurô foram feitas durante os 

anos 1920 e 1930, em especial por Evguenii Kovtun e Nikolai Khardjiev21, que pu-

blicaram alguns artigos críticos e biográficos, – o último inclusive foi responsável 

por guardar algumas obras que, mais tarde integrariam os acervos dos arquivos 

russos, –  mas, de forma geral, até o final dos anos 1960, permaneceram em 

completa obscuridade. Esta afirmação é corroborada pela carta escrita à Olga 

Matiúchina pelo poeta, tradutor e editor Grigorii Petnikov, em dezembro de 1966. 

Nela, Petnikov pede à Matiúchina algum livro, desenho ou fotografia de Gurô para 

que pudesse enviar para Milica Nikolić, tradutora de Khliebnikov, que procurava as 

obras de Gurô em Belgrado. Petnikov, que possuía alguns materiais de Gurô, teve 

sua biblioteca destruída durante a marcha alemã de 1941 em Moscou. Ele pensa 

no destino de Gurô: 

Tudo isto está distante, em um plano de fundo histórico distante; mas de 

qualquer forma, este tempo é Matiúchin e de Gurô, que vivem e viverão; 

mas não se deve, a senhora certamente concorda, empobrecer a histó-

ria, a nossa poesia e pinturas, guardando-as, como estão, escondidas 

nestes subterrâneos empoeirados, em depósitos de museus e de outros 

                                                           
19 Olga Rozanova (1886-1918) foi uma artista plástica russa ligada ao cubofuturismo e ao Supre-

matismo. Assim como Gurô, também estudou no ateliê de Elizaveta Zantzeva e foi membro da 

União da Juventude. David Davidovitch Burliuk (1882-1967) foi pintor e autor de manifestos, inclu-

indo “Uma bofetada no gosto público” na edição do segundo volume de Armadilhas para juízes. Foi 

um dos idealizadores do grupo literário Guileia, do qual Guró também participou. 
20 Viktor Romanovitch Khovin nasceu em 1891 na Bessarábia, então uma província do Império 

Russo. Foi um crítico literário e editor, criador do almanaque O errante encantado. Tendo emigrado 

da União Soviética em 1926, morou até 1944 em França, onde morreu em um campo de concen-

tração nazista.  
21 Nikolai Ivanovitch Khardjiev (1903-1996) foi um escritor, historiador e colecionador de arte.  
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lugares. Nada disso é escrito nem dito; mas... por enquanto, até onde 

sei, o arquivo de Matiúchin permanece sem movimento. Qual a situação 

agora? [...] Matiúchin está esquecido, sobre ele não leio nenhuma pala-

vra há anos. É triste, mas penso que reparável. E o mesmo acontece 

com Gurô. (PETNIKOV, f. 1059, op. 02 ed. kh, 474) 

 

É com o livro de Vladímir Markov, Russian Futurism: a history, de 1968 que 

o nome de Gurô, “provavelmente o mais negligenciado entre os primeiros futuri-

tas” (MARKOV, 1968, p. 14), passa a integrar pesquisas acadêmicas. O autor 

dedica parte dos dois primeiros capítulos à vida e à obra da artista, aproximando-a 

do Impressionismo e do Futurismo e destacando também sua importância como 

responsável pela edição e publicação de jovens escritores russos do início do sé-

culo XX.   

As pesquisas acadêmicas acerca de Gurô começariam a se desenvolver a 

partir da década de 1970 na Dinamarca, com Kjeld Bjørnager Jensen e, nos anos 

1980 e 1990, na Suécia, com Nils Åke Nilsson, Anna Ljuggren e Nina Gourianova, 

que compuseram, além de diversos artigos, dois volumes com prosa, poesia e 

outros escritos selecionados de diários e correspondências, até então disponíveis 

para consultas apenas nos arquivos russos. Outro trabalho importante para a di-

vulgação de Gurô refere-se à exibição organizada em 1993 por Alla Povelikhina 

em São Petersburgo que reuniu mais de 300 peças de Gurô, entre ilustrações, 

livros e quadros e que resultou no catálogo com textos de e sobre Gurô. Quatro 

anos mais tarde, em1996, Natalia Baschmakoff organizou a conferência “A Escola 

de Arte Orgânica e Elena Gurô” em Helsinki, Finlândia, cujos resultados foram pu-

blicados na coleção homônima em dois volumes. A abertura do Museu da Van-

guarda de Petersburgo (Casa de Matiúchin) em 2006 e, posteriormente, do Mu-

seu de Arte Orgânica de Kolomna, em 2010, também facilitou a difusão, princi-

palmente dos quadros e ilustrações. 

Além da primeira edição, o livro Camelinhos celestes está presente em três 

coletâneas dedicadas à Gurô, duas russas e uma americana. A primeira com a 

qual tivemos contato e a partir da qual começamos a tradução foi com o livro Ca-

melinhos celestes publicado em 1993 pela Universidade de Rostov-na-Donu e 
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organizado por L. V. Ussenko, o qual também assina as notas e alguns artigos 

nesta mesma edição. Além de conter, como indica o título, o livro Camelinhos ce-

lestes, o volume de Ussenko apresenta também o livro O pobre cavaleiro e poe-

mas e textos em prosa reunidos de várias coletâneas. Ussenko (1993, p. 136) 

aponta em um dos artigos que a organização dos textos se fundamenta nos diá-

rios de Gurô, localizadas no Arquivo Estatal Russo de Literatura e Artes (RGALI). 

Ele afirma que a organização definida por ele difere daquela da primeira edição do 

livro, organizada por Mikhail Matiúchin e Ekaterina Nizen em 1914. Segundo Us-

senko, eles não teriam sido muito cuidadosos nesta seleção, pois não teriam leva-

do em consideração os esboços de Gurô com o planejamento do livro e, portanto, 

não incluíram textos que deveriam compô-lo. 

De fato, Ussenko inclui textos ausentes na edição de 1914. São eles: 

“Finskaia melodiia” / “Финская мелодия” [Melodia finlandesa], “Lipnul k sledkam 

pessok” / “Липнул к следкам песок” [A areia grudou na pegada], “Nejnii durak” / 

“Нежний дурак” [O terno tolo], “Datcha s prizrakami” / “Дача с призраками” 

[Datcha com fantasmas], “Lyji” / “Лыжи” [Esquis], “Vorovka” / “Воровка” [Ladra]. 

Além disso, diferentemente da primeira edição, há uma divisão em duas partes. A 

primeira é composta pelos textos que compõem o segundo volume de Armadilha 

para juiízes, publicado em fevereiro de 1912, ainda em vida de Gurô. A segunda 

parte contém os textos presentes na primeira edição de Camelinhos celestes. As 

ilustrações também estão dispostas de maneira diferente em ambos os livros: se 

na primeira edição elas estão dispersas entre os textos e se relacionam com eles 

através de um motivo comum, na edição de Ussenko elas aparecem concentra-

das, dividindo a primeira da segunda parte. 

Uma versão digitalizada da edição de 1914 está disponível no site da Bi-

blioteca Nacional Pública de História da Rússia22 e, após verificarmos as diferen-

ças em relação à versão de Ussenko, passamos a usá-la como fonte para a tra-

dução. A mudança de edição base se deve ao fato de acreditarmos, como Gouri-

anova (2004, p. 78), que mais importante que a obra dita acabada, reconhecida 

como um produto final, é o processo de criação. Assim, a repetição de temas e 
                                                           
22 A versão digital está disponível no endereço http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3557-guro-e-g-

nebesnye-verblyuzhata-spb-zhuravl-1914#page/22/mode/inspect/zoom/4.  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3557-guro-e-g-nebesnye-verblyuzhata-spb-zhuravl-1914#page/22/mode/inspect/zoom/4
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3557-guro-e-g-nebesnye-verblyuzhata-spb-zhuravl-1914#page/22/mode/inspect/zoom/4
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falta de detalhes nos textos atestam como o processo criativo é, na verdade, a 

real preocupação do trabalho, a ponto de não ser possível identificar que parte 

dos esboços deve entrar para a coletânea. Em seus diários, é possível observar 

muitas entradas similares entre si, espécie de exercícios literários. Ademais, a no-

ção de completude parece-nos incompatível se pensarmos na capacidade gerati-

va da natureza, que é modelo para a concepção literária, como apontamos, além 

da própria concepção filosófica de Gurô, para quem a totalidade pertence ao de-

vir. 

Até onde conseguimos investigar, existe uma tradução de 1982 para o in-

glês de Camelinhos celestes realizada pelo americano Kevin O’Brien sob o título 

The little camels of the sky (Editora Ardis / Ann Arbor). Em 2011 foi publicada uma 

tradução sueca – Himlens kamelföl (Editora Mjukband) – elaborada por Mikael 

Nydahl. Não existem traduções em português e, como não tivemos acesso à edi-

ção americana, pudemos usar, a título de comparação e cotejo, apenas alguns 

textos esparsos traduzidos para o inglês e para o alemão disponíveis em disserta-

ções, teses e catálogos de exibições. Por esta razão, o cotejo com a professora 

russa Maria Glushkova foi essencial para o esclarecimento de dúvidas em relação 

à língua, ao estilo e aos textos estilizados por Gurô. Anastassia Vassileva também 

explicou várias questões linguísticas que enriqueceram este trabalho. 

 No fim desta pesquisa, pudemos ainda consultar o livro Sotchinenia [O-

bra], que é uma reunião dos textos de Gurô, organizada por G.K. Perkins e publi-

cada pela editora da Universidade de Berkeley na Califórnia23. O organizador se 

manteve fiel à edição de 1914, mantendo, inclusive, a diagramação e as ilustra-

ções. A ortografia, porém, é atual, um facilitador em casos de dúvidas, uma vez 

que à época da publicação da Juravl utilizava-se a ortografia pré-reforma24. 

                                                           
23 PERKINS, G.K (ed.). Elena Guro. Sotchineniia [Elena Gurô. Obra]. Oakland: Berkeley Slavic 

Specialties, 1996. Disponível em: http://fm-ok.pro/guro_sochineniia/html5forpc.html.  
24 Em 1918, na Assembleia para Considerar a Simplificação da Ortografia, foi aprovada uma refor-

ma ortográfica da língua russa, adotada oficialmente pelo Ministério da Educação Popular no ano 

seguinte. A reforma teve como objetivo, além da simplificação ortográfica, a unificação da identi-

dade soviética através da promoção do russo como língua franca do território. Foram eliminadas as 

letras Ѳ /f/,Ѣ /e/, І /i/ e Ѵ /i/, substituídas pelos grafemas homófonos  Ф, Е e И, respectivamente. 

Além disso, as inflexões dos adjetivos foram unificadas, assim como o sinal duro ъ deixou de ser 

usado no final de palavras terminadas em consoante.  

http://fm-ok.pro/guro_sochineniia/html5forpc.html
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O objetivo desta dissertação, a tradução do livro Camelinhos celestes, 

consistiu de várias fases, sendo a primeira o levantamento bibliográfico para a de-

finição do material base para a tradução. Por si só este foi um desafio, uma vez 

que os livros que usamos como referência são edições acadêmicas estrangeiras 

cujas cópias físicas são inacessíveis no Brasil. A descoberta do site do Museu de 

Arte Orgânica de Kolomna, que compartilha inúmeros desses materiais de consul-

ta, possibilitou um conhecimento mais abrangente do corpus literário de e sobre 

Gurô25. Em um segundo momento, lemos e escutamos os textos, ao que se seguiu 

uma primeira versão da tradução. Após o cotejo, que ensejou inúmeras revisões, 

passamos à escrita das notas para contextualizar aspectos culturais e históricos e 

delinear soluções e desafios tradutórios. 

Um traço importante da poética de Guró refere-se à interpolação de textos 

de diferentes gêneros e à maneira peculiar com que a prosa se dilui em fragmen-

tos e ressurge em versos. Essas características são acompanhadas pela amplia-

ção das possibilidades de construções sintáticas, como no caso do uso inovador 

dos casos gramaticais, que produzem um estranhamento no leitor. Guró faz ainda 

um uso particular dos tiretes, nem sempre seguindo os padrões da gramática rus-

sa, segundo os quais se destinam à marcação do verbo ser/estar no presente, à 

omissão de verbos e ao destaque de palavra ou frase. Mantivemos os tiretes, ex-

ceto quando indica os verbos ser e estar e quando, em português, mantê-lo pre-

judicaria o entendimento do texto. 

Procuramos recriar os neologismos e retomar os diversos gêneros estiliza-

dos pela escritora. Como já mencionamos, todos os procedimentos linguísticos 

promovem a sensação de simplicidade da língua, o que, por vezes, torna a tradu-

ção mais desafiadora. 

Uma vez que nem sempre são claras as marcas divisórias entre textos, 

procuramos, como o faz Perkins (1996), manter a diagramação semelhante à a-

presentada pela Juravl. Indicamos, porém, quando relevante, algumas questões 

de edição, como possíveis erros de digitação da primeira edição. Todas as ilustra-

                                                           
25 O endereço da biblioteca virtual do museu é https://museumart.ru/library. 

https://museumart.ru/library
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ções presentes na próxima seção são de autoria de Gurô e compõem o livro de 

1914 e, por isso, não as nomeamos. 

 

 

Fig.6: Capa da edição de Camelinhos celestes de 1914 (Juravl) 
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Camelinhos celestes  

  

 

 

 

 

 

 

 

Apenas a juventude quero reverenciar, 

apenas a juventude.  

Falem sobre a tempestade para que as 

crianças nada ouçam sobre ela...1 
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Anúncio de jornal 

 

De pelo de camelo especialmente quentes: camisas, fufaikas2, mei-

as e sobreventres3.  

É assim que se faz: apanham-se em uma armadilha os espíritos jovens, cla-

ros, longos e bons, parecidos com camelinhos dourados e esguios, cobertos por 

pelo de um brilho radiante. São amontoados, estalando-se o chicote no ar, e as 

tenras, bondosas criaturas, boas demais para entender como ele machuca, aglo-

meram-se, apertam-se, espicham o pescoço entre os dos outros, encolhem-se 

contra a cerca áspera, perdendo no aperto seu pelo delicado.  

É com este pelo dos camelinhos celestes, especialmente quente pelo calor 

do entusiasmo4 primaveril, que depois de recolhidos da terra, tecem-se fufaikas.  

– E os pobres camelinhos são mortos assim? – perguntaram-me com inqui-

etação.  

– Para que matar? Vão fustigá-los, fustigar até que o pelo caia e vão tornar 

a soltá-los de volta ao céu até a próxima vez e o pelo cresce em um minuto, ainda 

melhor que o anterior5.  
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Degelos6 celestes 

 

Norteciam7, distantes, faixas insuportavelmente puras.      

Entre as nuvens, os lagos nadam todo o dia como cisnes altivos8 no azul. 

Entre as bétulas9 negras, vivia um degelo celeste róseo e – respirava.  

Respirava e molhava as bétulas.   

Do alto, os mensageiros passavam pelo degelo celeste através de todo o 

céu longínquo. E ouviam-nos apenas as almas ternas e altivas das árvores ilumi-

nadas pelas profundezas dos horizontes, e as torres incompreendidas, 

e o céu terno, caído, baixado à terra por mãos afáveis.  

E iam pela terra próxima, resignada pela claridade e pelo céu, o céu que se 

tornou terno e amarelado e que já não se distanciava da terra. E nele esvoaçavam 

galhos amargurados e abalados pela proximidade da cidade. Os galhos viam os 

bondes voando um atrás do outro.  

Os mensageiros passavam – e ouviram-nos as luminosas almas dos picos e 

torres distantes.  

E já ouviram a revelação e – oravam.  

E em algum expandiam-se lugar lagos, – lagos, – lagos.  

Quando um jovem vai em direção ao Norte, o vento bate diretamente em 

sua fronte pura e descoberta, ainda incapaz de temer.  

A crina do cavalo esvoaça. E agilidade equina para o que está à frente – e à 

frente – lagos – lagos.  

Em algum lugar, no mesmo momento, um alpendrezinho também degelava 

e sobre ele, um lariço10 espichou-se como um abeto. E o lariço respirava.  
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*** 

E um falou – estamos terminando, e o amigo respondeu – acredito.  

Nem amigo, nem amigos falaram11, tão profundo, tão profundo era o céu 

róseo. 

E um caminhante passou e disseram – amigo.  

E o eco dos celeiros gelados e vespertinos disse – amigo.  

Parou e fala: creio, – creio em você.  

– Entre!   

– Não, estou com pressa. Estou com pressa, mas creio – todos os cami-

nhos dispersam-se pelo universo em diferentes direções, – mas reverberam.  

Tão profundo, tão profundo era o céu róseo.  

Era tão róseo, como se a promessa12 pronunciada agitasse a alma e as pa-

lavras florescessem e alcançassem os próprios lábios e, ao não se desprenderem, 

extinguissem-se em uma meia-pergunta e não voltassem a se desenlaçar e flores-

cer. 

Como se alguém passasse e fizesse um sinal altivo aos valentes altivos, pa-

ra que voassem de encontro ao fluxo dos dias com passos alados e acenos.  
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Na curva de abetos 

 

Apertem os cabos!  

Noroeste!  

Com ousadia irrompeu  

o cume ao céu  

Tornou-se inatingível13 

E firme  

na margem,  

Com sua presença – o céu – é maior.  

  

Isso não pode mesmo ser mostrado a todos?  

  

Desculpe se canto sobre você, beira-mar,  

Você, tão altiva.  

Perdoe se sofro por você –  

Quando as pessoas, sem perceber sua beleza,  

Desonram-na e derrubam suas árvores.  

Você, tão longínqua  

E inatingível.  

Sua alma desaparece como o brilho – 

De seu golfo,  

Quando o vê aos seus pés.  

Perdoe se cheguei e perturbei14 –    

A pureza de sua solidão,  

Você, majestosa.  
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***  

Como uma mãe que envolve o pescoço do filho com um cachecol – assim 

acompanhei o voo de seus navios, altivas, altivas criações da primavera! 

Não queremos relaxar, queremos nos esforçar: artesãos comprariam se-

mentes de girassol – vamos comprar – em que somos melhores?  

O melindre desalenta e constrange!15 

Sr. Poeta! Você vai deixar o caderno cair na água!  

O iate voou para o mar. No mar de repente vimos uma barriguinha preta – 

e então deitou... e girou tão habilmente que se tornou um salmão alado... Brincou 

nas ondas sem se cansar – de novo e de novo! 

E que ondas grandes!  

Separar-nos?.. Não creio, afinal, seguimos no mesmo caminho16 – a tem-

pestade atrás, – à frente, a primavera!.. 

Fomos sacudidos e atirados ao alto. 

A separação é apenas para os que ficaram sentados covardemente... Jun-

tos voar para algum lugar e pular e nos afogar no chuvisco brilhante...  

Juntos, num impulso!  

Um vento fresco soprava nos lariços, exalando seu perfume.  

Na nossa exposição, o público gargalhou! Excelente! Excelente!.. Este 

drama vai acabar logo?.. Nós confiamos no crédito! Confiamos...17  

Ontem a custo voltaram do mar, as ondas quebravam, o vento chiava co-

mo um mosquito no cabelo – morte! morte!.. Excelente! Excelente! o público gar-

galhava.  

E brilhavam os lariços da primavera!.. 
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Primavera, primavera! 

  

Como era engraçado o camelinho – esforçado. Com zelo preparou-se para 

a prova e depois fracassou por timidez e excentricidade. Mas durante o crepúscu-

lo, ao invés de afundar o nariz no travesseiro, – escreveu versos furtivamente.  

Pelo esforço privava-se da felicidade das primeiras folhas no céu primaveril. 

E não conseguia fazer com que as calças não saíssem do cinto, que a camisa não 

caísse como um saco, nem parecer jeitoso diante dos outros.  

Não podia mostrar que não queria jogar lawn tennis18 – e todos viam que 

era por timidez e que queria escondê-la e também não podia e dolorosamente 

sabia que em suas próprias costas lia-se como ele é insuportavelmente desajeita-

do... E ele via, por isso, a felicidade distanciando-se ou lampejando ao longe, entre 

as árvores.  

Sim, mas no fundo dos lagos espelhados iluminavam-se os crepúsculos pu-

ros do grou19. Céus puros e solitários.  

Quando o camelinho olhou para cima, a quente terra natal transbordava no 

céu róseo.  

 

*** 

Oh, coração, você é um cálice repleto20, que em tudo crê.  

 

*** 

Reflexões – ampliadas pela solidão.  

Será que entenderão? Aqueles cujo destino sempre se aquece em chamas 

alheias? As chamas alheias dão pouco calor – e dele frequentemente se afas-

tam21.   
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Um abeto coroado não pára de se lançar ao abismo azul ao alto e tudo 

permanece diante de nossos olhos, e, ainda assim, lança-se ao alto, vitoriosamen-

te.  

E fica terrivelmente envergonhado por seus gastos e perdas. 

Prometemos não desviar o olhar quando aqueles que amamos nos recebe-

rem com zombaria. (E aqueles em quem ontem acreditamos – ou ainda hoje de 

manhã). Não! Acolheremos sua zombaria nos nossos olhos calmos, claros e arre-

galados e vamos carregá-la no nosso peito, como uma medalha, sem ocultá-la.  

Essa é a zombaria daquele – a quem quero a felicidade...  

E todos os meus sonhos se reúnem ao redor da sua cabeça: sonhos de um 

feliz sonhador – ao seu redor, meu pobre, pobre zombador. 

 

*** 

Eu sou tolo, desajeitado e sem talento, mas oro a vocês, altos abetos. Eu 

sou mesmo muito desajeitado – um covarde. Ontem me assustei com uma pessoa 

que não estimo. Por covardia não posso aprender a andar de bicicleta. Não tenho 

força de vontade para nada, mas oro a vocês, altos abetos.  

Ontem, não me atrevi a confessar a uma boa dama, a qual me dera leite e 

biscoitos, que eu – escrevo versos decadentistas, por um doloroso pavor – de que 

me perguntasse, onde me publicam? E, veja, eu disse com fervor que a vocação 

da minha vida é dar aulas. Hoje, de vergonha e arrependimento – golpeio-me...  

Ontem terminei um poema totalmente diferente de como queria, mas soube 

que ririam de mim... E todos foram para a farra22 na estação – mas eu oro a vocês, 

altos abetos, pois sem vocês, sou muito, muito tolo.....   
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Em um outeiro de areia em um dia claro 

  

Lá estão os czares coroados com velas...  

Em livre, – livre altura, sobre a coroa dos czares, hastes de bandeiras vazi-

as rasgam ternamente o azul...  

Aqui faço uma promessa: nunca me envergonhar do meu verdadeiro eu. 

(Deste que escreve versos que ninguém quer publicar em lugar nenhum). Não me 

perturbar ao entrar em uma sala de estar, não importa quantos convidados desa-

gradáveis estejam lá, – não me esquecer de que sou poeta, não um tatuzinho. 

E nunca desejar publicar nas revistas deles, não ser como todos e não tirar 

a vida dos animais. 

Por que penso isso?  

O poeta é escultor23, não violador da vida... Veja que belezinha é o mundo – 

basta ser banhado pelo sol e já – crê em seu sentimento e em seus futuros escri-

tos e olha para você com gratidão...  

Poeta-escultor da vida e não um ofensor-violador. Prometo não me acanhar 

de falar aos caçadores elegantes, mesmo que sejam atraentes, que eles são uns 

canalhas, canalhas!!!  

E que ninguém me corteje24, sou forte!  

Mas manterei minha palavra?.. Manterei?  

Cerro os punhos, mas estou sozinha e o arredor é majestoso.  

Passou rápido.....  

Minha mão ergueu uma pedrinha e atirou... rodando em espiral, ela esbo-

çou um arco sobre os limites do bosque na terra azul... Ela esteve a vida inteira na 

terra e, de repente, minha mão deu-lhe voo... Voando no azul – será que ela se 

deleitou?  
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*** 

Os cachos verdes25 esvoaçam no céu.  

O céu ri.  

Disparam as bandeiras nas datchas,  

fluem das hastes altivas,  

Drapejam na rajada azul.  

*** 

Arrebatador26, imprudente27, voador,  

criador dos temporais primaveris,  

dos pensamentos alarmantes, escultor,  

que segue o azul!  

Ouça, louco desbravador,  

saia, lance-se  

solte-se, livre,  

das tempestades inebriador.  

 

 

 

  

  



55 
 

 

*** 

Jurem de uma vez, sonhadores,  

vendo o voo  

vendo o voo dos altos abetos,  

o voo, o voo dos navios remotos,  

vendo como fluem pontiagudos para o céu, 

sem confiar a ninguém a digna pureza, – 

jurem pelo sonho e pela eterna fidelidade,  

altivo cavaleiro da loucura!  

Ser fiel a sua mocidade  

e à promessa de grandeza.  

 

*** 

E ali, sobre sua timidez, morrendo pela afluência da juventude e da imaturi-

dade, o mar murmurou, aquecido pela noite.  

  

Terra, diga por que uma alma silencia na juventude, enquanto outra canta, 

canta sobre você...  

Sobre você canta com uma voz desmedida.  

E sobre o seu sol generoso canta, terra!  

Como pode? Vive, resplandece e, de repente, silencia-se e vive sem voz, 

como se não tivesse mais nada a dizer por toda a vida...  
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*** 

Aliança 

 

 Se você quiser firmar uma união com aqueles que tornam as profundezas 

coníferas misteriosas e o pálido céu divino; se você estiver tão plena da solidez 

das antigas sagas28 que, ao lê-las, despertam-lhe uma altivez nórdica e um desejo 

de calcar os pés no chão e erguer a cabeça com a crina destrançada29, – corra 

direto ao horizonte.  

“Top, Top – clareira arredondada! 

– “Quem é você?” – gritam os invisíveis, como se assoviassem em seus ou-

vidos.  

Você respondeu:  

“Sou um conquistador! ” 

– Atrevida!  

“Sou criador30! Sou o furacão de Balder31!“  

E ouve-se o tropear dos seus pés.  

À frente, nas fendas entre os topos dos abetos, está a aurora aveludada, li-

quefeita. O silêncio é a sua voz. A aurora é um sinal endereçado a você, em que já 

se compõe a aliança... Encoste o dedo nos lábios! Shh-shh...  

Ao pôr-do-sol você volta e não escuta nem seus pés, nem o caminho. Você 

tornou-se, humana, um ser crepuscular. Está plena de intuição32, mas falar você 

não quer. Poderia conversar em sinais profundos, silenciosos, como conversa o 

céu calmo, vespertino. Em casa já está bem escuro e só as janelas olham para o 

quarto. Despe-se sem vela em respeito aos atenciosos guardiões da noite.  

Mas se você não for fiel e segura; se quiser mais rápido se desfazer do que 

lhe torna especial e de seu ser. Se lhe assustam as horas solitárias próximas ao 

sacrifício, – os feitos do silêncio puro e as amargas ofensas dos que lhe parecem 

maravilhosos, – então deverá temer as noites brancas e os longos crepúsculos do 

início do verão. E estes guardiões do crepúsculo quando os sinais se encerram.  

Mas partirá até o fim do sinal?                      
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Você dirá ao amigo: “Eu gosto bem pouco das noites brancas! Elas afligem, 

elas observam e eu me sinto deslocada! Eu não gosto delas, apesar de serem 

bonitas!”  

Porque certa vez, humana, – você traiu seus sonhos. Rendeu-se. Você se 

esqueceu do passado e sequer percebeu. Disse: a juventude passou: – já passei 

dos trinta e todas nos aquietamos.  

Mas desde então as noites brancas se lhe tornaram dolorosas. Envergo-

nha-se andando pelo jardim, chora, ora diante do arbusto de jasmim ou do tronco 

de abeto nas noites brancas! Muitas vezes deixa de sair à noite pela mesma apre-

ensão de encontrar os troncos embranquecidos ou as agulhas, a torre do topo 

conífero no fim da estrada... E está certa em temer! Melhor se esforçar para não 

encontrar esses olhos, esses chamados – nas noites brancas! Nas noites bran-

cas! 

E as noites do jovem verão estão luminosas e transparentes, como lágri-

mas!  
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Uma conversa 

  

Eu voltava à cidade de uma visita, onde havia muita luz, festa e dor. Porque 

há certos cômodos luxuosos, assustadoramente claros, com um intenso, inconti-

do, isolado – já preparado sem você – ruído. Aonde entrar é sempre doloroso e 

desajeitado, onde você fica sempre pobre e tolo e, quando dele sai para a escuri-

dão, sente-se como um órfão no mundo branco33. Tais cômodos, antes do Natal – 

esta festa ávida dos felizardos – são simplesmente intoleráveis.  

Você olha mais uma vez para as janelas iluminadas; – não, nunca, em ne-

nhum lugar as luzes nas janelas foram tão bonitas. E as pessoas nunca estiveram 

tão expressivas e alegres!... 

Estava agradável e calmo à tardinha enquanto eu esperava impaciente pelo 

meu trem na pequena plataforma do bosque. 

Em meio à escuridão, sentia-se o rodear de muitos, muitos bosques34 e ne-

la algo importante acontecia.  

A terra degelava, os telhados pingavam e os galhos molhados e vivazes 

dos jovens abetos oravam arrebatada e timidamente sob a luz dos lampiões no 

céu próximo, confiante e quente.  

O semáforo olhava-me amigavelmente com o olho verde. Eu andava de lá 

para cá pela curta plataforma tabuada e observava como os galhos oravam para o 

céu profundo e calmo, cintilando junto ao solitário e pálido lampião de onde gote-

java água. 

Isto se prolongou por muito tempo e minha alma passou a escutar um pou-

co melhor do que de costume e eu ouvi quando a terra lhe pediu:    

“Ouça, agora você está muito perto de mim, você escuta as vozes do ar e 

das gotas e também me ouve. Veja, eu tenho preocupações – tenho filhos, os 

quais preciso confiar a alguém e, já que você me ouve, poderá encontrá-los. En-

contre, abrigue meus filhos – são muito desajeitados, calam-se e mal movem os 

lábios, ao invés de falarem alto e com orgulho35.   

Proteja meus filhos – foram ofendidos, trabalham em escritório ao invés de 

escreverem versos e me admirarem em minha liberdade.  
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Mais importante, ninguém percebe que são bonitos, porque de suas pernei-

ras aparecem buracos, as ceroulas ficaram frouxas nos joelhos e as sardas assen-

tam-se no nariz – assim – no nariz, em cima dos olhos. Eles também não conse-

guem saudar sem titubear para trás e sem pisar nos pés dos outros. 

Acolha meus filhos – eles são tímidos. Quando precisam se calar, de medo 

falam extremamente alto e todos se entreolham com indignação. E depois, em sua 

própria toca36, rolam de dor pela cama, lembrando-se dos seus feitos mundanos, 

de como são insuportavelmente desajeitados – estão prontos para gritar e morder 

de timidez. E ninguém compreende o que significa mergulhar em raiva37 e morder 

de timidez. 

Nada posso fazer, apesar de chorar por eles: de mim até cortam galhos e 

varas para bater nos meus filhos”.  

Ela falava com um amável amargor e raios partiam dela tenros, doces e ú-

midos como pelugem e o degelo e as bétulas oravam, como se alguém jovem se 

condoesse e juntos temessem alguém severo nas proximidades.  

E meu rosto recendia a neve derretida. Pela curva corriam assovios. A lo-

comotiva pulou, brilhando seus olhos. 

A estação do bosque se distanciava, gotejando suas tenras vozes e agora, 

era como se eu carregasse no peito um tesouro ou estivesse de guarda. 

E os assovios agudos vinham do bosque, corajosos e frescos como resina.  
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***  

Os meandros dos galhos dos pinheiros são como chamas.  

No céu vespertino sobre a duna há sinais dourados.  

  

Imagino um menino querido e digo-lhe: seja extremamente sincero.  

Enquanto machucar – ele precisa sobreviver. Como a vida lhe responderá? 

–  Com surras? Quero retirar meu desejo. –  Sinto dor pelo terno queixo ovalado e 

por suas mãos calmas e grandes.  

Digo – seja feliz.  

Mas de algum lugar das coroas das coníferas, nas alturas, chega a cora-

gem e ainda um “esteja pronta”.  

–  Seja sincero e eu não temerei a dor. Seja uma criança sincera e hones-

ta.  

  

Pleno do outono, o choupo38  

Dispara para o alto.  

Temendo por sua alma,  

Em êxtase, oro – volte.  

Volte do céu azul, fogo radiante.  

Choro por você – por você.  
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Vássia39 

  

Eles os enganaram, seus pais40! Ano após ano enganam a juventude. Mas 

sou mãe, você não me comprará e lhes direi a verdade.  

Sim, eles os enganaram, –  ensinaram-lhes a dizer: –  O futuro é um estado 

consolidado... Um jovem não pode arriscar todo o porvir... Isto é sério demais. 

Afinal ele ainda tem toda a vida pela frente!... 

Mas eu sou mãe e você não me enganará – quando os olhos que contem-

plei, como ao céu, encobrirem-se pelas cópias de insensatos papéis!  

Diga-me, menininho em seus doze anos – o que vê quando lhe dizem –

 “Futuro”!? –  Campo, prado, – sol, riacho e barco, não é? Não uma pilha de folhas 

nem uma mesa de carteado até o amanhecer todas as noites em um clube fuma-

cento...  

Pois então saiba que não lhe concederão seu futuro! Estão lhe enganando. 

–  Prado, barco ou riacho não concederão! Você agora não vai encontrar seu futu-

ro com esses olhos desbotados: aqueles amigos, aquela moça, – aquela estrada 

que sua real felicidade lhe prometeu! Como seus olhos desbotaram! Sobre suas 

sobrancelhas a primavera não mais trama suas sombras... Do seu rosto cansado 

e digno – não mais flui a luz...  

“Olha como o seu Vássia está de parabéns!”  

Ah, sim! Você se consolidou no serviço público, aprendeu a tremer, enco-

lher os ombros e esticar o pescoço ao entrar pela porta, terno camelinho!  

–  Isso é mentira! Vocês não pensam nos jovens, só se preocupam com os 

velhos, que parecem com vocês e pensam como vocês!  

Vocês odeiam a juventude e a invejam demais, – perseguem-na e colocam-

na em caixas para não lhes ferir os olhos com sua pureza, honestidade e habilida-

de para verdadeiramente criar.  

Em um velho careca e barrigudo viajando para Carlsbad41 –  é nisso em 

que vocês pensaram quando murmuraram sobre “o estado consolidado”.  

E o jovem –   ainda um menininho, vocês forçaram a perder todos os meses 

da primavera na cidade, encarando, dia após dia, o pátio do ginásio à frente, cinza 
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e de pedras – com o olhar desesperançado de um sentenciado aos trabalhos for-

çados... 

Ano após ano privaram-no da primavera! –  Das estrelinhas lilases no bos-

que primaveril, das borboletas amarelas nas manhãs, – das margaridas alegres 

como solzinhos em um mar de seiva verde. Quando ele não aceitava, – vocês o 

forçavam, sem limitar meios e, se não batiam, pior, – enganavam-no: “Estu-

de, Vássia, estude, vai ficar inteligente!”..  

Ah! Vocês realmente pensaram que ele seria mais inteligente – se perdes-

se, nos anos mais sensíveis, – todo o mundo de Deus? Estude desde novo! Mas e 

a primavera? Aprende-se a amá-la quando já se está endurecido e cansado?  

Mais sabido! Mas não foram vocês mesmos que disseram? “Para que to-

dos esses manuais? Com que estupidez são compostos: De qualquer jeito vai es-

quecer tudo e não servirá para nada!” ... 

E para vocês mesmos reservaram criações dos poetas, música, flores, dat-

chas, viagens para o exterior? 

–  E o Vássia? –  Vássia deve estudar! Vocês odiavam o seu Vássia, inveja-

vam sua juventude e apressaram-se em constrangê-lo em uniformes e dragonas 

para que ele não ferisse seus olhos, lembrando-lhes, com a juventude luminosa de 

seu moinho, –   do anjo e do céu esquecido. “Alise o topete! –  Visual inspirador!” 

vocês ironizaram quando, através de seus protocolos, viram o sol abrir...  

Vocês o entregaram à corporação, forçando-o a dar cada passo sob o es-

trondo do tambor, sob os gritos da disciplina. E enquanto isso, todos os anos a 

tcheriómukha42 florescia, desfolhava, as andorinhas faziam ninhos! 

Com que louca avidez vocês às vezes olham para o verde! Vocês não sa-

bem? Esqueceram-se? Definitivamente se esqueceram, não sabem mais. 

Vocês o separaram de seus bichinhos, únicas criaturas que o entendiam.  

E perguntaram para o próprio Vássia sobre seus desejos: ao que aspira?  

Ele se recostou e chorou, abraçado ao pescoço do cachorro naquela escu-

ra manhã, quando o levaram para o exército. Foi para a felicidade dele que vocês 

fizeram isso? Para a felicidade deste mesmo Vássia de então, desajeitado, magri-

nho? –  Sim?... Não! Vocês simplesmente o mataram, sacrificaram o futuro a um 

senhor careca com hemorroidas, que nasceu de um cadáver da juventude tortu-
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rada. Um senhor careca, parecido com vocês, que perdeu o maior sabor e signifi-

cado da vida...  

Vocês também me enganaram nesta manhã, eu, a mãe do Vássia, e fize-

ram-me ser hipócrita e pedir. – “O papai está muito chateado! Eu tenho um aneu-

risma. Vássia, você precisa poupar a mamãe”. –  E nesta manhã nós matamos o 

meu Vássia. Não, pior, nós o atraímos para uma armadilha, jogamos em um covil 

de lobos, onde por anos apodreceu com as pernas quebradas, – onde morria de 

fome sua alma, – anos e – ela morreu. E como dois cúmplices, saímos do covil 

sem escutar os gritos de socorro.  

E quanto chorou lá, à noite, sozinho, mordendo o travesseiro. – Era feliz, 

naquele tempo?  

Depois, adulto, ele veio e me disse: “Eu a encontrei, – sinto que é ela! Por 

que ela não me reconheceu? Por que, mamãe, isto nunca pode ser recíproco?”  

O que eu posso lhe dizer?  

Sua amada? Ela amará meu Vássia! O Vássia com rosto tímido, olhos cré-

dulos e mãos-ancinhas... Mas “endireitaram” você, meu querido, e eu mesma mal 

o reconheço. –  Você se endireitou e se tornou um homem! Meu burocrata de en-

cargos especiais! Amor – Ela, Sol, prado, riacho. –  Não, agora esqueça isso e 

seja o chefe da família!  

Companheiros, amigos! –  Para quê!? Em toda hora e lugar você encontra 

colegas de trabalho. Para que precisa de vocação? Você terá pilhas de condeco-

rações e promoções pelo trabalho. À sua frente não se estende o prado, meu que-

rido, mas uma carreira burocrática ou comercial – como sonhamos para você... 

Você certamente é feliz agora, não?  

Onde está seu sorriso?  
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Vespertino  

 

O mar embalou –    

Hum, hum43. 

O barquinho se afastou 

Os passarinhos revoaram...  

Hum, hum, 

Volte para a margem!  

Mar, durma, mar 

Durmam, kulitchki ,44 

No barco a menina espraiou 

Tranças45 maiores, maiores   

Do que algas.  

..........................  

Não, meu tolinho não dormirá!  

Sobre o amor não irei cantar. 

Como você ninava os seus?  

Velha Åse46, ensine.  

Raminhos dormitam...  

Hum, hum.  

Tarataika47, não sacoleje!  

Fiel coração –   saiba –    

Esperar mais do que a alga marinha.  

Esperar mais e mais do que a alga marinha  

E crer é fácil...  

Não olhe assim, hum, hum  

Pela janela!  

O que a janela pode saber?  

E a estrada contar?  

Que digam – sonhos – sonhos,  

Um coração fiel pode saber  

O que é maior que o litoral.  
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Durma em paz,  

Hum, hum,  

No mar as horas sumiram, 

No mar o barco se afastou, 

Com o cochilo do pescador.  

O pinheiro nos sussurrou,  

As nuvens a cobriram.  

Erguem-se palácios longe daqui!  
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Armaram uma fogueira com as raízes e incendiaram o coração do pinheiro vi-

vo.  

Quem? Não sei.  

Uma árvore frondosa, com uma vitalidade inabarcável – resistia num terço de 

tronco, monstruosamente privada do apoio e equilíbrio altivos.  

Silêncio. Condenada à morte lenta, a árvore calava. Sem dúvida sabia o que 

lhe haviam feito – e ao redor, as companheiras calavam. E era desagradável e 

difícil olhar sua copa com galhos vigorosos, como era difícil ver, em meio à vida, 

alguém muito saudável, que fora temporariamente liberto, ser, depois de um tem-

po, inevitavelmente destinado à forca; e ela mesma sabe disto, e também aqueles 

que a rodeiam, e todos calam...  

Por trás outro golpe. 

Você se zanga, bosque, quando os picos, acostumados a ir ao céu, – a escutar 

contos das constelações e a ninar as nuvens, – caem na terra e são profanados 

pelo homem? Não, você superou a possibilidade do ódio. Eu também superei meu 

ódio, mas para mim é muito difícil.  
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À beira-mar, há dois pinheiros de origem divina.  

Seus galhos um pouco retorcidos aguentaram a tensão do cavaleiro em seu 

posto. Uma tristeza litorânea exalava dos galhos ao vento.  

  

*** 

Sem dúvida, quando o Cavaleiro da Triste Figura48 voava da pá do moinho, – 

esperneava no ar muito ofendido e humilhado e, quando caiu e se machucou, – 

ficou muito solitário.  

Como às vezes se quer carinho! Sonho: e se, de repente, ele tivesse caído 

neste estado em uma Mavra49 russa, em nossa verdadeira Mavra campestre, ela 

teria cuidado e tratado dele, repetindo:  

“Ah, meu doentinho! – Ah, você, pequenininho! Uma mãe também lhe deu à 

luz, embalava o filhotinho tolinho, não conhecia mágoa alguma e você gania e su-

gava e balbuciava!”  

E sobre o mar, em algum lugar distante no Norte, os juncos envergariam, have-

ria o chuá-chuá do molha e seca no cais. As gaivotas e seu gra-gra-grá!  

 

*** 

 

Ele é crédulo, – 

Não o acorde.  

Suas torres são distantes.  

Suas torres são altas.  

Seus lagos, dóceis.  

Sua fronte é pura –  

Nela há primavera.  

Um passarinho saltou do galho – 

Deixe-o ir,  

Ore, ore – 

Subiu e – voe!  

Estavam no alto e caíram complacentes  

As torres!  
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E não se arrependeu da tristeza – doce e celeste.  

Afague, afague a dócil  

Ovelhinha da tristeza – o salgueirinho,  

Breve crepúsculo sobre a negrágua50.  

Você sorve seu amor sincero,  

Seu amor simples como um filete  

E para que descer à profundeza?  

Fidelidade  

E suas torres descem à profundeza dos lagos.  

Não é assim? Ame-o, então.  

 

 

 

***  

 

Quando ele já estava acamado, – ficava repetindo: – Não, eu sei, não sou 

um cavaleiro, sou apenas Alonzo, o Bom51! E pediu-lhes desculpas por tê-los in-

comodado com sua loucura. Eles o acalmaram, entretiveram e o chamaram inten-

cionalmente: – Cavaleiro!  

Como um chocalho, isto voltou a ele neste momento em que, apesar de tu-

do, ele estava acamado e morria. “Bom, que nos momentos finais o coitado brin-

que com seus sonhos!” 

– Não, eu não sou um cavaleiro. Vocês me chamam à razão, eu sei, agora 

não sou mais um louco-altivo, – sou simplesmente Alonzo, o Bom.  
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“Durma, doentinho” – por causa da ternura, a velha não sabe o que dizer.  

– Mas olha que orelhas engraçadas essas que você tem, longas, não é que 

nem dos outros...  

Ai como cê é magrinho, olha as costelas, tudo saliente!52 E é um coça e 

puxa na orelha dele.  

– Descanse para sarar...  

Guti, guti  

Areinha queima com o sol,  

Guti-guti, culi-culi  

Guti-guti, – areinha grossa,  

Guti-guti!  
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*** 

– Mamãe, o Dom Quixote era bom?  

– Era. 

– Mas batiam nele... Tadinho. Por quê?  

– Para que houvesse aventuras, para que ler fosse engraçado.  

– Tadinho, está machucado e é bonzinho. Que pena que ele já morreu.  

– E morreu faz tempo?53 

– Ah, me deixe, tanto faz. É uma invenção54, Liôlia55, Dom Quixote nunca 

existiu.  

– E para que escreveram o livrinho, então? Mamãe, será possível que men-

tiram no livrinho?  

– Você está me atrapalhando na costura, já pra cama.  

– Se o livrinho mente, significa que é mau. O bom Dom Quixote está so-

frendo nele.  

Mas ele se tornou real, veio até mim ontem, sentou-se na caminha, suspi-

rou e foi embora...  

Era tão comprido, andava embaraçando os pés...  

– Liôlia, vou colocá-la de castigo, não vou tolerar conversa fiada.  
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*** 

O mundo era simples e terno, como uma pomba, e, se o afagassem56, co-

meçaria a voar.  

Mas atrelaram-no a um arado, trancaram-no em uma prisão e ele se tor-

nou um mercado, um comércio de suplícios para os simples, ternos e afetuosos57.  

 

*** 

Chovia, estava frio. Ao lado da estação, no escuro, havia alguém que tam-

bém se molhava. Por causa da tristeza, esqueceu-se de entrar debaixo do telha-

do. Não percebeu como estava molhado e gelado. E, sem querer, até ficou em-

baixo de uma calha.  

Ele não percebeu que estava gelado e continuou parado se molhando co-

mo um pássaro tolo e desabrigado. E sobre ele, com grossos jatos, vertia, salti-

tando e sorrindo – a água... 

Cerca de três dias depois disso, ele morreu.  

Este era o meu filho, meu filho, minha única e desafortunada criança. 

Não era propriamente meu filho, eu mesma nunca o vira58, mas o amei por 

estar se molhando como um pássaro desabrigado e não o perceber por causa de 

uma profunda tristeza.  

 

*** 

 

E era tão terna e benevolente esta tarde com fronte alta59 e pensativa, que 

ele certamente mereceu que o condenassem por benevolência e compaixão e 

amor. Que dolorosamente o condenassem por grandeza e pureza.  

E também teve o direito de ser crucificada esta tarde terna, semelhante à 

primavera e à longínqua e esquecida pátria da alma... 
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*** 

 

Um sábio aproximou-se do jovem louco e perguntou-lhe: “Que direito você 

tem de se atrever?” O menino respondia com ousadia: – “Eu tenho que me atrever 

porque todos vocês sabem demais!”. 

E pela sua ousadia, ataram-lhe as mãos às costas e privaram-no de seu 

sol. E privaram-no de seus profundos prados celestiais com os carneirinhos mati-

nais... E ao invés do mundo inteiro, deram-no para toda a vida uma caixa de pedra 

escura e úmida!.. 

Ele não via mais o sol.  – E este era meu filho, meu filho!.. 

Não! Mas aquele filho da terra, com quem isto acontecerá, – eu amo, como 

um filho.  

 

*** 

 

Era uma vez outro menino, terno, tímido, asseado, arrumado...  

Mas ele se atreveu a apiedar-se e amar e, de piedade tornou-se corajoso – 

e por isso prenderam-no como um criminoso e levaram-no da mãe...  

Pela primeira vez via-se sem ela.  

Terno, atirado à casamata, seus sofrimentos foram terríveis e, por estar só 

em seu sofrimento, atormentou-se ainda mais; suas privações foram mais doloro-

sas do que as dos criminosos emporcalhados e rudes, os quais mal notavam o 

regime sujo da prisão. Ninguém entendia ou se preocupava com isso. 

Ele não conseguia dormir na tarimba dura. Quando de manhã levaram-no 

ao médico – ele estava completamente doente por causa da insônia e tremia...  

– Medrosinho! Nossa, mas como você treme!.. 

– Não, eu não temo, como você ousa dizer. – Tremo porque estou doente... 

Há três noites que não durmo, sr. oficial!.. E depois, lá, parece... parece que há 

parasitas no catre!.. Riram dele. Seu interrogatório proporcionou uma comédia 
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gratuita. Ele não podia comer o alimento da prisão e adoeceu. Por causa dos pa-

rasitas e da sujeira, nele abriram-se feridas.  

Dele também riram os companheiros de cela. Eles se esquivavam60 do  

“nobrezinho”, – eles aqui comiam, dormiam e viviam maravilhosamente...  

Esta era minha criança, minha pobre criança, de casa jogada em uma pri-

são!.. 

Não! Mas um barinzinho61 ousado e terno, capaz de falar a verdade, eu 

amo mais do que os heróis...  

Eu gostaria de acariciar seus cabelos emaranhados nas camas sujas em 

noites insones. 

 

***  

Dia através da nuvem – duna. 

Pinheiros serenos se estendem ao redor  

Durma, é hora...  

No sonho, o soima62 ao mar – 

Veja – ele sonha,  

Encontra o bosque levenevoado63...  

Durma, – durma.  
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Banho de Sol   

  

Vamos, cubra o corpo do poeta de raios, agora!  

Mais quente! – Nos dedos diáfanos, onde transparecem os nobres ossos 

do sr. Marquês das nuvens.  

Queime até arder! – Devolva-lhes a cor rosada!  

Veja como uma veia débil une, com relutância, o pescoço longo aos om-

bros.  

Seja generoso com ele – perdeu muito, o louco distraído! – E eis que os os-

sos com os nós iluminados transparecem sob sua pele paciente – e, nas têmporas 

altas, o céu azul.  

Escaldem-no bem! – Ele bem que merece!  

Ele ri? – O que!? A vida está voltando a você, esbanjador, dissipador, ca-

melinho engraçado?! 

Você deve estar contente!.. 

  

Na duna, cavalos resfolegavam inquietos, depois de terem esticado o foci-

nho e soltado o rabo – é quando os espíritos, em vestes claras, passam por perto 

e desvanecem. Eles passam e no mesmo instante dissipam-se64 em vapor bran-

co.  

Que calor!  

  

– Mas não, apesar de tudo não posso viver sem sonho: dentro de mim car-

rego um corpo azul-dourado de algo jovem e, quando sorvo a vida, ele também a 

sorve: – assim são os poetas. Que fazer?  

– Economizar.   

– Economizo.  
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Junho  

  

Imenso, azul imenso  

Bosque pleno do sentimento  

A agulha suspensa, inebriante  

Tilinta   

De sono  

Imensa, agulha imensa  

Plena de sentimento,  

Contentamento  

Arrebatamento,  

Encantamento.65  

 

***  

Areinha, orla.  

Baía, – areinha, – banhos.  

Junho, – junho.  

Areinha, andorinha, – mirtilo.  

E dia e dia  

E junho e junho  

E dias e dias e tardes retinem66  

Aquecidos pelo sol,  

Chega! – Danado ocioso,  

Chega, Verão Veranil67,  
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Não, não me levantarei – deixe-me  

o bosque dourado parado – 

Bosque dourado,  

Sou um peão veranil68,  

Nos meus ombros – a força,  

Atrás, o mundo extenso,  

Ao redor, dia e vento – 

À frente, confiança.  

Tenho junho, junho e dia.   

 

Libélula  

  

Libélula, você é, realmente, mais azul que o céu. – Sou a tsarévina69! – Céu 

azul. Ouve-se o zumbido grave das abelhas, cheirando a mel e resina. Céu azul. 

Como a terra canta e o bosque respira! Dos troncos dourados as escamas sus-

surram. Como se se desprendessem com o sol. E de calor tudo ao redor quisesse 

cindir-se alegremente, como esta lasca com um ruído dançante. 

Em um cepo, sob o influxo do sol, uma libélula desencurva as asas vítreas e 

brilhantes para onde flui o calor. 

O caçador das consonâncias e dos pensamentos deitou-se de bruços, todo 

esparramado – e como se queima! A libélula, uma joia, uma princesa, balançou-se 

sobre seus ombros e sentou-se graciosamente em seu traseiro, tomando-o como 

uma colina. E brilha como um rubi precioso em suas calças. Ele sequer desconfia 

deste ornamento – e ainda por cima também tem uma saliência em sua testa. Jun-

tos conferiram-lhe uma aparência ingênua e amável. A libélula brilha como um rubi 

em suas calças rotas e, diante de seus olhos arregalados, como se encantados 

pela primeira vez, uma outra, azul, sobe e desce, sobe balançando-se nas obdas 

de mel veranis. 
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***  

Hoje em meu peito tão gentilmente perguntam.  

A alma responde ao dia resinoso.  

A alma quer o grandioso, a alma quer o singular, a profundeza, o tesouro i-

limitado, o possível.  

Aqui sob os pés ainda está seco e conífero, abaixo, a beirinha esverdeada 

do canal misterioso e as urnas de um verde sagrado de uma samambaia realizam 

um ritual70... Em meu peito, minha alma clama.  

Então, a alma dos pinheiros vem até mim com uma resinosa, suave agita-

ção e fala tão misteriosas palavras: 

“Você sabe, você é única!  

Saiba – você é nossa, lembre-se! Você foi trazida pelo Gênio dos Mensa-

geiros! – Para nós! E nós preenchemos você.  

“Saiba também que em nosso nome e da natureza desprotegida e ofendida 

pelo homem, você deve...” 

Neste minuto chamaram para o almoço.  

– Já vou! Estou indo!.. 

Como é entediante!.. 
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*** 

Da felicidade do verão nascem as palavras! Todas as boas palavras:  

Brejo, cheia,  

charco,  

chamelinho,  

desnorteador,  

Navipassante.71 

 

E o navipassante com uma faixa americana vermelha e chamativa vimos72 

da varanda de manhã. 

 

*** 

Ah! Que canoa! Ela tem um nariz73 feliz, costelas proeminentes, a forma de 

um fuso: branca, com faixa vermelha e verde. Vai e mergulha, mergulha com o 

nariz: assim corta as ondas: com ela, você se entrega a sonhos, de verdade – vo-

a! Adiante, navio! Eles que fiquem! Beije, – beije a onda azul!..   

Saudações!, branca princesa encantada – o farol.74  

Vamos, mergulhe! Ainda mais! – Mais!.. Vai, – mais uma vez! Chama-se 

“Querida75”.   

   

Coro  

Será que é querida  

A canoa primavera,  

Tão rápida de jeitosa  

É de dar inveja!  
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Ele  

Canoa, querida  

Não ouse afundar.  

Com vermelho cintinho,  

o veleiro a piscar.  

 

Coro  

Canoa, canoa, canoinha–   

Um breve piscar  

Não ouse, queridinha,  

soçobrar.  

 

Ele  

Jeitosa, canoa jeitosa,  

Repleta de furos.  

Conduziu o pequenino,  

Ao fundo conduziu.  

 

Coro  

Ah, mas se dele é a canoa  

também é formidável –  

Está por um fio  

De transbordar.76  
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***  

Saudações, galochas orgulhosas77 ! Quem encontrar nos bosques da bei-

ra-mar Báltica um par de galochas, sem os lamentáveis pés de um humano, – fi-

que sabendo – são minhas galochas. Elas eram maravilhosas e muito grandiosas, 

grandiosas demais – para permanecerem nos pés. Elevadas! Feliz aquele – a 

quem elas chamarão de amigo, em cujos pés concordarão em viajar... Elas sem-

pre me desprezaram.  

Chuvisco, chuvisco, toque nos telhados das datchas a famosa canção so-

bre as galochas livres!.. Elas eram tão nobremente independentes e educadas 

para os salões, – que quase nunca ficavam no vestíbulo... Não!.. E vi isso clara-

mente quando elas já conseguiam receber a atenção de todos os convidados com 

dignidade...  

Eu não sou invejoso, – mas nelas sempre prestavam – muito mais atenção 

do que em mim... Não suporto competição...  

E vejam, sozinhas, orgulhosas, um pouco desanimadas, – elas – são livres. 

Oh, galochas, galochas, orgulhosas galochas do Norte!  

 

*** 

Ei, você! Sua camisa está para fora do cinto!  

Olhe, meio pud 78 de farinha caindo de sua camisa.  

O que afastou com os dedos ancinhos – Seu maria-mole!  

O que você está olhando? E ainda com a boca aberta!  

Você conduz barco?  

Não.  

E cavalo?  

Não.  

Mas briga?  

Não, sério, me deixa!  

“Então o que você faz o dia inteiro, seu magricela bocó?  

Deixe, não precisa...  
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Vá para o inferno! Bateria em você, mas dá até dó, e além do mais você é 

um rei e isso para você é o próprio o céu e a terra...  

Ah, não acredito! Agora vai ficar parado com a boca aberta, até o pró-

prio Pokrov79. Sabe, vou te dar uma palmadinha de misericórdia. Senão vai ficar 

assim até o Pokrov.  

 

 

*** 

Estrelinha  

Lá no alto.  

Ela brilha, ela assiste, ela cativa  

Sobre o bosque ameaçador  

Despontou.  

Bosque negro e ameaçador.  

O bosque para.  

Diz: – ao meu negro sinal,  

Ao meu negro sinal, não entre!  

De mim não há volta –  

Saiba!  

Um biruta acalçava a estrela,  

Acalçava...  

Onde alcançá-la 

Não adivinhou...  

Não alcançou 

E feliz foi –   

Por ela  

Por ela perdeu-se!  
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Na areia 

  

Na areia deserta, os cones dos pinheiros, esbranquiçados pela água salga-

da e pelo sol, colorem-se de azul.  

Em cada cone, nas dobras de suas escamas vergadas, há tempestade cris-

talizada. O vento obstinado são cristais do espírito boreal. Eles foram colocados 

em um chapéu e trazidos para casa –   junto a conchas de caracóis com um chei-

ro duvidoso de lodo, e bolinhas secas bonitinhas que foram atiradas na casa por 

aquele que claramente acolheu sua origem de lebre e foi, por isso, ridicularizado80. 

Como foi ridicularizado! Defendendo-se, ele irrompeu entre os arbustos e fugiu 

como uma jovem girafa a passos desajeitados e ridículos, deixando nos pedaços 

de galhos um fino fio de cabelo. Por quê? Afinal as bolinhas de lebre eram secas e 

muito bonitinhas. E ficavam nas covinhas na areia, como em ninhos.  

 

 

Segredo   

 

Existe um segredo muito sério, o qual é preciso comunicar às pessoas:  

Nós, pela graça de Deus81, somos sonhadores,  

Nós damos o veredito!  

Todos os poetas, criadores dos sinais do futuro – andem descalços en-

quanto a terra é veranil. Nossos pés ainda são inocentes, simples e inexperientes 

e rapidamente se encantam. Sob os pés descalços há areia densa e salgada, co-

mo se levemente congelada e apenas entre os dedos, se alternassem correntes 

frias e quentes. Com os pés nus a terra conversa. Sob os pés descalços o cais 

canta sobre o calor. Apenas aqui entenderá sua cara proximidade. 

É por isso que os poetas devem, necessariamente, andar descalços no ve-

rão. 
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***  

É absolutamente desonroso queimar os calcanhares na areia o dia inteiro!  

Apenas podem fazer isso os apostatas de sua fé, traidores de sua pátria, 

que não celebram sua beleza, não protegem essa beleza com o poder da pala-

vra...  

Oh preguiça, grande preguiça!  

Minha preguiça sonhadora!  

  

 

***  

Vento, vento, siga, siga,  

Salve o insensato!  

Meu barco encalhou no mar,  

A popa na areia.  

Juncos,  

Densos, densos,  

Afaste.  

Meu barquinho  

Encalhou, encalhou...  

Que tormento!!  
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 Sono ensolarado  

  

Como todos os peitos se expandem hoje82! A duna recende a manhã enso-

larada. Como se você sorvesse ondas refrescantes.  

Na ponta dos pés descalços, com um andar acanhado, passaram veranis-

tas, uns meninos de pernas brancas; seus pés ainda não estavam acostumados e 

as agulhas dos pinheiros facilmente os espetavam. 

Os pinheiros se acalentam, as sombras solares são dissolvidas ternamente 

pelo leite do ar. 

Do sul vieram cachos brancos, ternos – dissolveram-se no líquido azul do 

alto.  

Brinque gentilmente atrás do meu ouvido, vento!.. Mas assim não! Nin-

guém pediu para fazer cócegas em meu nariz! Mesmo sem você, maluco leviano, 

eu sei que meu nariz é um pouquinho comprido. – O quê? – Mentira! Não fui eu 

que ontem tropeçou na floreira da titia e derrubou o vaso de flores da mesa! Sou 

sempre jeitoso, elegante, fui feito para dançar maravilhosamente, – sou um prínci-

pe! Faça cócegas no meu pé esquerdo, areia, – assim mesmo!.. 

       Minha nuvem gentil, – minha gentil, doce nuvem, – bezerrinho branco celeste 

– sonolento sono celeste...  
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Finalmente sol  

  

No jardim está um jovem tutor alemão. Suas costas mostram algo de aban-

dono83, mas agora o sol as aquece: tem os braços e as pernas largados. Ao an-

dar, para manter o equilíbrio, ele deixa a boca um pouco aberta e sua aparência 

fica algo tolo; por outro lado, ele uiva gloriosamente de prazer com um tom grave, 

– há pouco presenteado pela mãe natureza. Ainda sem conseguir dominar a voz 

masculina, ele às vezes uiva além dos limites e então, dá umas olhadelas para a 

casa, culpado. 

O sol o aquece docemente.  

  

Às vezes, até mesmo um jovem muito modesto pensa, como sou bom, e 

quer empinar o nariz84.  

Em um bom dia ensolarado, é impossível não amar suas bochechas 

e o queixo arredondado.  

E ele fica imediatamente constrangido.  

  

E o outro jovem, movendo a boca e as orelhas empenhada e energicamen-

te, está mastigando um pão? Não, uma barra inteira, gigante de chocolate. É es-

quisito e impossível não o amar por isso.  
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*** 

No bosque é a hora alegre!  

No bosque a uva-de-urso85 desabrocha – pequenas florezinhas rosas. Toda 

a terra é um montículo de musgo em um uma espuma amendoada!.. 

A terra é uma espuma rosa!! 

Ah, o vento bem-aventurado, a hora alegre!  – 

No bosque desabrocham as delicadas florezinhas da uva-de-urso!!!  

 

Filhos do sol  

 

O sol aquece tão terna e ricamente alguns, que lhes é indiferente ir para di-

reita ou para esquerda, – guiar o grupo pelo pântano, ou sair de um caminho con-

fortável, – conquanto brilhe o sol que amam86. 

Eles desviam-se do caminho, enfiam os pés nas poças, esquecem o balan-

ço traiçoeiro do pântano florestal. Está tudo muito bom para prestar atenção no 

caminho. 

Não se deve invejá-los, mas rir deles e zangar-se terrivelmente.  

Mas o sol continua aquecendo, aquece o caro distraído enquanto caminha 

lentamente, esbarrando em tudo, perdendo as galochas ou as alpargatas, com o 

bolso torcido como orelha de burro e cantarolando baixinho pela alegria de sonhar 

em meio à crescente e generalizada indignação.  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

Certa vez, um membro da colônia perdeu todos os seus livrinhos no bosque 

e fomos pegá-los, – 

Então o informamos que aquela seria a última vez que faríamos aquilo.  

“E trate de não perder outra vez!”  
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*** 

 

Sim, as varandas das datchas que não foram alugadas, os buracos na arei-

a, os declives, as casinhas de jardim serão famosos! 

Lá se reuniram o verão todo para discutir, lá proclamaram maravilhosos le-

mas da arte!.. Lá havia clubes de sonhadores, quando se sentavam sozinhos nos 

degraus com as pernas dobradas e o mais corajoso e lunático, com fascinantes 

olhos azuis, agitando as mãos no compasso, declamava com um tom grave vindo 

do pulmão, e, nos nascentes crepúsculos, a fronte87 alvorecia, e as mangas da 

camisa de verão pareciam aladas e algumas cadeiras inclinadas da mobília 

da datcha, voltadas aos versos, – ouviam boquiabertas. 

Oh, beleza, em cujo nome senta-se e tossem docilmente em sótãos gela-

dos!  

Através das grades da varanda uma estrelinha brilhou.  

  

E o barco?  

E a fluidez dos sonhos?! – Esta datcha sob a antiga bétula!  

Navio – tempestade!  

Sr. editor, a polícia, quer dizer, a tempestade, confiscou o número. – 

– Foi um trovão? 

Não, foi o vento trazendo o estrondo da serraria.  
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*** 

 

Seu violino está um pouco fora de si. – É um dia, dia, dia e nós acredita-

mos nos espíritos! De cachos claros e feição amável, o espírito passeava pelo 

céu, entre as bétulas. Aos seus pés unia-se o azul. Como somos felizes, eu e vo-

cê! Você acredita que, ao construir uma família, é possível ser novamente 

Deus, rever o passado, contemplar como Mozart dominou o azul da bétula – e 

como o amanhã – é o objetivo do agora.  

 

Nós nos balançávamos na rede e sonhávamos com a imortalidade da alma, 

os jovens pinheiros estavam ao sol.  

Os ganchos rangiam.  

Imaginávamo-nos quase como espíritos. 

O balanço voava. A juventude eterna – é mesmo alcançável!! 

  

*** 

 

– Por que você não quer?  

– Porque não! Porque lá se publica e se emprega pelas relações; os covar-

des, para passar por ali, adulam alguém e depois param na porta, rechaçam os 

jovens e não os deixam entrar por serem talentosos, – abandonam-nos na escuri-

dão.  

– Somos conhecidos, – vocês não! As pessoas não saberão nada sobre 

você e seguirão aqueles sobre quem escrevemos! Que direito você tem de dese-

jar a luz88?  

– Sou talentoso!  

– Não ligamos!  

– Anseio pela luz!  

– Não nos interessa.  

– Sou humano!  

– Nossa luz não é obrigada a satisfazer a todos!  
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– Quero servir às pessoas!  

– Esta é outra questão, – reprima seu anseio e suas fantasias.  

  

Ah, estrela a balançar – 

Mais acima, jamais,   

Deixe o dia se esgotar....  

Dia, dia, – dlin, dlin89....  

  

 

– Por que você fica sem fazer nada? Por acaso hoje é o dia da Santa Pre-

guiça?  

– Não mexa com a Santa Preguiça. Cada mês tem apenas 5 dias 

da Sta Preguiça:  

1) Quando estou sem vontade. 2) Quando não consigo aprontar nada. 3) 

Quando vou começar amanhã. 4) Quando quase vou começar o trabalho, 

mas aí preciso descansar. 5) Quando não estou nem aí para nada.  
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*** 

Mar, suave e brilhante  

Voam andorinhas.  

Espraia-se um delicado rosa.  

Encharcam-se amarrinhas, 

Lá vai o pesqueiro, 

            Buscalor, buscalor90  

Marolinha!  

   

            Que história é essa de marolinha? É simplesmente isso, eu inventei. Essa é 

boa, marolinha! Marolinha91! Deve ser algo entre andorinha e amarrinha! ...   

 

 

 

***  

Chuvisco, chuvisco, 

Rumoreja, rumoreja92. 

Chuvisco – chuvisco, vento – vento 

Conversam, conversam, conversam – 

Cochicham93. 
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*** 

Os toldos da datcha abanavam como um veleiro. Eles se impregnaram do 

cheiro do mar salgado.  

– Ei! Não durma! – Ah, a senhora94! E as revisões?  

– Vá embora! Estou sonhando – e, de modo algum...  

– Já chega! Vamos organizar a revista ou não? – Se até as onze não estiver 

pronta, vou dar umas pauladas na senhora. – Sério. – Estou indo.  

– Espere, – o senhor ouviu? Espere um minuto, – um abeto caiu na ravina e 

por pouco não estrangulou nosso córrego.  

– Ah, que novidade!  

– Sabe Deus o que acontece no mar – ondas revoltas e borrasca95.  

– Então ou as revisões – ou...  

– Ah, vá para o inferno!!  
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O céu está em uma palidez radiante. Nas nuvens que se expandem, leves e 

luminosas, – há um sinal da grandeza, um sinal do voo e em tudo isso, as cruzes 

dos abetos cravavam seus mastros.  

Nos galhos dos pinheiros e por toda a parte dormitavam ritmos sonolentos. 

Dos pinheiros emanava tanto silêncio que ele chegava a absorver os sons. 

Troncos, pessoas, dias, pensamentos, todos dourados – imersos, como 

peixes, no junho luminoso.  

 

Oro aos protetores silenciosos com largas e ternas asas, como o grande 

mar ou a silenciosa duna. 
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As nuvens passam como sonhos 

  

“Com minhas canções as pessoas vão se tornar melhores!”, – ele pensa. E 

vai andando ligeiro pelo píer e observando ao redor. Que elas se tornem corretas, 

honestas, boas – e mais corajosas – aí ele sorriu algo desconcertado, afinal ele 

mesmo não era sempre corajoso.  

“Por que eles serão melhores com minhas canções?” Talvez porque nas 

minhas canções haverá este pinheirinho harmonioso? A urze róseo-transparente, 

tão puro-rósea, que é impossível não amar? Amando os picos harmoniosos, é 

possível enganar alguém?  

Não, nunca!  

Escreverei essas canções? Será? Esta é ou não minha sina?” 

Calmo, calmo, é o doce respirar: “é minha, será minha?”. Reza – mas será 

este meu caminho? – De repente não é para mim. 

Calmo, calmo, é o doce atormentar do coração. Queria que houvesse re-

morso; – quer sofrer – e não pode: ainda há muito tempo para remendos. 

Adiante, harmoniosos e puros, um atrás do outro, os jovens picos medem o 

céu.  

Olhando para eles, é possível não ser honesto?  

É possível não ser feliz pela alegra espera?  

Com ardis ele quer sofrer, pecar, arrepender-se; quer se emendar. 

Será que pessoas vão amar minhas canções? Vão amar meu pinheiro?  

Com uma cruz leve e harmoniosa seu pico voa para o céu alegre e sosse-

gado.   

Veranistas temerosos passam pertinho dele e, de pavor, fazem uma careta 

desdenhosa e severa, enquanto o outro, cedendo o caminho, salta do píer, des-

norteado.  
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*** 

Como as cordas da harpa 

– Balançavam pinheiros 

onde a sebe despencara. 

Nas beira-mares esquecidas, 

nas mesinhas radiantes – 

há um paraíso oculto 

para alguém inspirado. 

Junto aos troncos dos pinheiros 

uma senda conduzia 

o mistério popular 

a doce banquinho 

que alguém viu em sonho. 

Que a ele chegue 

alguém atencioso, dedicado, 

capaz de amar não sei quem, 

de esperar – sem saber por quem 

mas, ao dormir, sua alma voa  

às fontes claras 

e nas ondas prateadas 

ela se alegra. 
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 No horizonte, um luminoso pedacinho de uma irrealizável terra feliz emer-

giu por entre as bétulas agitadas pela chuva – lá foi apontado o caminho. Mas o 

caminho era engraçado e acreditavam na felicidade irrealizável.........  

  

 

 

 

***  

Um jovem tímido amava flores. Em inocente surpresa elas espicharam da 

terra e cada um daqueles seres já não era mais o mesmo e seria um desgosto, 

uma grande crueldade enganar um crédulo; a felicidade de cada estrelinha bran-

ca, de cada frágil receptáculo, do miolo aberto.  

Mas as mãos grandes e dóceis conseguiam tocar com tamanha avidez 

compassiva e antevisão inédita, que neste reino de desproteção, ninguém te-

meu os passos silenciosos de uma grande e incompreensível criação que se apro-

ximava.  

   

Porque existe uma estrada reta até o céu para além dos galhos em ascen-

são e dos cumes dos telhados. Onde os galhos são como pássaros, espadas, 

cruzes e presságios.  
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*** 

Este dia foi terno-lácteo, calmo e encoberto96. Ele já havia percebido 

que junto aos troncos dos jovens pinheiros há – cordas. Galhos – ascendem.   

 O jovem bosque fica como uma chama calma e harmoniosa.  

Estrela, minha estrela, ou não. – Ah, você, minha calma corça...... Assim 

ele chamava não a amada, mas sua vida: porque ela era muito dócil. Ele ainda não 

amou.  

Nas alturas não havia vento.... Ele esperou por muito, muito tempo.... Não 

prometeu nada ante as cordas........ Mas em seu nome pronunciaram, ....... e ele 

não ouvia, mas sentiu.  

Não disse nada. Suspirou sem saber por quê. Voltou pra casa devagar, 

cambaleando...... Atrasou-se para o jantar. Deram-lhe uma bronca..... Talhava a 

mesa com o canivete, devagarinho. Pensava... Examinava seu dedo médio....... 

Pensava.........  

Assim lhe prometiam a vida.  
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Sonho. 

  

Mais terno que a nuvem será o meu amor quando me apaixonar,  

mas eu ainda não me apaixonei,  

Mais terno que o sorriso da nuvem será o meu amor, mas esperem,  

eu ainda não amei.  

Mais translúcido que o lago será o meu amor, mas eu ainda não amei.  

Ou já é possível? Ou já é hora? – Ou já é hora – de a névoa rósea se 

levantar sobre os juncos do lago e não mais se dissipar. Mais uma vez, com 

o agudo olhar de um grou, verei o istmo de ponta a ponta, delineando na 

claridade da manhã o mais distinto galho do pinheiro.  

 

 

 

***  

Você é minha alegria.  

Você é meu cume à beira-lago.  

Minha corda. Minha tarde. Meu horizonte.  

Meu ramo puro no céu que alvorece 

Meu tão-alto horizonte da tarde. 
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Albatroz97, travesso, impulsivo – 

O bosque impetuoso o espera! 

Suas coroas elevaram-se, altivas, às nuvens, 

Os irmãos se enfurecem! 

Não entende a voz de seu pesar 

Quando cantam revoltos 

Os galhos brandindo no céu tempestuoso98. 

Que irmãos!  

No céu erguem as patas,99 

Emaranham, violentos, as agulhas. 

Albatroz, terno sonhador, 

Você apanha as estrelas 

Nos voos do abeto 

Nas redes de sua terna e bela tolice 

Com o olhar, reúne num tapete 

Os rubis de mirtilo100 e o podniz 101 de arando 

Apanha com os olhos e liberta-os de novo no céu 

Se afastar um pouco os dedos 

Deixará escapar uma mecha 

De quente cor.  

  

  



106 
 

 

Junho  

  

Tarde. Faixas finas, delicadas e um pouco tristes no horizonte.  

“Vejam, às vezes é preciso andar descalço pela urtiga102”. Falou e calou e 

pensou consigo mesmo: “Bom, então significa que é preciso.” Pensava e mordis-

cava os dedos. Arrependeu-se de ter dito.  

Este era um esquisito muito tímido. Era só se afastar um pouco que já tira-

vam sarro dele.  

No horizonte, sobre a areia branda da duna e entre as chamas do crepús-

culo, uma gaivota mergulhou, arrochando a espiral alaranjada103. Os pinheiros 

da Kalevala104 acenaram e afastaram-se. A água não esguichou. E na margem 

havia um brilhante olho vespertino transbordando silêncio.  

  

 

Solo sonhador,   

Face boreal,  

Olhar sem-fim,  

Grande e generoso.  

  

 

No céu havia uma faixa surpreendentemente clara. Ele queria tanto que re-

almente teve que andar descalço pela urtiga... Por isso ela também o deixou.  

Ela achava vergonhoso e engraçado quando o pé descalço, queimado, es-

tremecia desajeitada e involuntariamente. Mas ele era ingênuo e embrenhava-se 

corajosamente na urtiga, descalço. Mas às vezes, de dor, a perna contorcia-se 

divertidamente. Justamente por isso não o perdoaram. 

Pobre bela bariniazinha – não podia voar!.. 
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Junho – tarde  

 

Nas alturas, os picos batizam o horizonte longínquo – 

Vocês são majestosos. 

Conte, porque você se extenuou, 

tarde, clara tarde? 

Os picos negros voaram – 

Suplicaram aos céus em sonhos 

Os céus esvaeceram, esvaeceram...... 

Com que você se espantou – extenuou,  

Tarde – clara tarde?  

  

 

 

Uma via corria, vicinal, 

Não havia nela destino105.  

Não!  

Mas por isso era bela!  

Sim, precisamente por isso.  

Esta via afagava a terra,  

Aconchegou-se até se enlaçarem.  

Nos apaixonamos por esta estrada  

Coberta de ervas.  

Sina, sina, sina!  

O silêncio dessa minha sina. 

O que há de mim em você, e de você em mim?  

Mas você me tortura!  
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Tarde  

  

Esta dor, quando, no espaço, o coração se rasga de amor – pela vila, pela 

tarde, pelo céu, pelo arbusto. E amar porque não amar, não amar ele não pode. 

 

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .    

 

***  

O que sabemos sobre a beleza?.. Julgamos os corcundas feios, mas em 

nossa brutalidade simplesmente desperdiçamos seu belo momento. Em vão espe-

raram afeição e sua beleza desapareceu. 

Assim nós mesmos criamos uma beleza esquecida e, depois, ela nos per-

segue e nos abocanha, exigindo todo afeto que lhe foi negado; a luz, de que a a-

fastaram e sem a qual ela se perdeu, enquanto orávamos com reverência pa-

ra o repugnante e arrogante rosto de Juno106. 

Por que julgam o corcunda feio, – se ele tem instantes de beleza, enquanto 

Juno tem lábios descaídos, perversos, lascivos e feições com olhos feri-

nos, de galinha107, ávidos e esquivos. Mas nos convenceram que um nariz reto e 

sobrancelhas arqueadas são a beleza e a plenitude da beleza. 
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Prece em um dia cinzento  

  

Há um cheiro terno de lodo, lodo. O mar ama todos. A Vontade de Deus 

aquece, de perto. Deus, criador desta duna, Deus, Protetor, ajude-me – eu sou 

um simplório. Deus fiel à duna cinza, você cuida dos seus passarinhos cinzas na 

areia. Eu sou simplório, mas inimigos tenho muitos. Eu sou como um pássaro, aju-

de-me.   

  

Mas você não sabe que, de um único sonho seu nascem tempestades? E 

não sabe que de outro sonho único e puro nascem tempestades?!.. 

  

 

 

 

Noite  

  

A noite degelava. O céu estava completamente aberto. Chuviscava. Não, 

era o orvalho que pingava. Nos lampiões pendiam, cintilando, brotos nos galhos 

quase invisíveis.  A primavera desabrochava. Mal a alma começou a acreditar e 

tornou-se completamente nua, boa e acreditou em tudo, profundamente. Qual-

quer um poderia feri-la se ela não ocultasse o segredo da noite. Estava com a pri-

mavera. O vapor subia, recendia a terra, chuviscava. 
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***  

– Será que você ama a areia? 

– Amo, é suave. 

– Será que você ama o pinheiro? 

– Amo, se encostar o queixo no lado ensolarado – ele é quente... 

– E você ama o cavalo? 

– Amo. Ele tem um focinho encantador. 

– Será que você ama o mar? 

– Sim. Percebi que nos dias calmos ele me ama. 

– Será que você ama a terra? 

– Como a senhora108 pode perguntar isso? Ora, ela... ela é minha mãe! 

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . 

 

 

Quando olho para o céu estrelado, penso: será que os espíritos de outras 

estrelas são tão bons como é a terra?  

E quero chorar de compaixão por ela: sempre lhe tomam algo.  

Eu quero protegê-la.  

Eu vou protegê-la!  
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***  

  

Como uma bandeira ou uma flâmula inclinada avançando no céu azul, vo-

cê, minha primavera, também se lançou de encontro ao vento.  

  

Eu sei que você acredita em mim. Você acredita que, se sento ridiculamen-

te o dia inteiro no bosque, os olhos fixos no montículo, como se não fizesse nada, 

é com motivo, com razão. Que se falo em fracasso é diante dos mais sinceros es-

forços. 

Você acredita em mim, e tanto acredita que consegue esperar por mim. 

Acredita quando eu mesmo não acredito e – quando acredito como em Deus! Vo-

cê nunca se irrita comigo por causa disto! Mas as pessoas geralmente se irritam. 

Você acredita, – que Deus lhe dê o vento e a terra natal. Na nossa terra os 

picos aveludados e pontiagudos balançam. Na nossa terra – os horizontes dos 

bosques se estendem sem fim, picos agudos voam valentes para o céu, – cami-

nham pelo vento sobre os ternos campos de batatas. 

Na nossa terra – há auroras diferentes e um vento diferente. 

  

Em dois  

  

– É preciso ser uma alma pura e sincera para – tornar-se cavaleiro.  

– O que você faz para se emendar?  

– De manhã, vou até um jovem pinheiro e comparo minha sensação de pu-

reza atual à sua altura, – mas isso é quase cruel...  

E você me contou! Agora vejo como você é...  
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***  

Você acredita em mim? 

– Eu acredito em você. – 

E se todos ficarem contra mim? 

Como você é, claro que acredito em você. 

Se todos os meus atos estiverem 

 vergonhosamente contra mim? 

Ainda assim acredito em você!      

No céu uma andorinha voa, voa – dá voltas de alegria. Na duna está som-

brio, cinzento e silencioso.  

Um montinho se aconchega na areia.  

 

Adágio109 

  

Dois pinheiros ao pé da duna têm forma de cálice. Os troncos divergentes 

esboçam o bojo do divino cálice dourado. Os troncos ascendem juntos – é a has-

te. As bordas superiores são dispersas nas nuvens pelo triste meandro da terra 

litorânea. Na agulha eriçada – turbilhões.  

       Nós chamávamos este cálice – cálice da profundidade, cálice da meditação e 

da fidelidade.  

  

Estudo110 do jovem pinheiral à beira-mar  

  

Céu nublado e violeta – entardece, como são harmoniosos! 

Amo vocês por serem alados, e suas asas ainda têm a penugem da primei-

ra juventude. Esta penugem é dourada, tilintante, e suas asas, suas asas estão 

sobre o mar. 

O mar azul e distante – é uma faixa para onde voam os anseios e, adiante, 

– eles se unem ao azul, e não sei o que está mais distante, o sonho ou o azul. 
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Tanto faz, não importa! A penugem dos jovens heróis alados tilinta – e sua 

harmonia é, às vezes, um pouco tortuosa, – inesperada, como o primeiro cresci-

mento.  

E vieram, disparados rumo à glória e ao alto, à sua terra natal, onde as nu-

vens meditavam...  e não preciso saber mais sobre vocês, eu acredito em vocês – 

chamam-me com vozes de coragem, eles me queimam como chama de pureza, 

mas acima as nuvens meditaram sobre mim111.  

Eu vou e não preciso saber mais nada!  

  

***  

Você se perguntava – para quê você sai de manhã para a clareira do bos-

que – e ali fica e espera? Este é um lugar com terra castanha e pura, coberta por 

grandes agulhas. Para que você precisa disso? e ao mesmo tempo isto o ator-

menta!..  

Naquele momento, sua alma tinha frio. – Por que você gosta disso112?  

– Agora “isso” se abrirá, aqui mesmo no silêncio. Então levarei isso no co-

ração, temendo dizer palavra sobre ele. Revelará o que sempre foi esperado no 

severo silêncio da manhã!   

O que era esperado, o que nunca aconteceu, mas o que está perto, – com 

dor se aproxima e, quando já o ama até às lágrimas, – não começa. E isso, por si 

só, – vale a dedicação113. 

Por isso sair no limite dos troncos nus, altos e sozinhos – e olhar. 

Por isso sair na terra virgem e pura do bosque e esperar..... 
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***  

Altiva vou pelo caminho.  

Você acredita em mim?  

Voam meus navios 

Você acredita em mim?  

Deus lhe dê vento favorável, 

A tempestade os rasga – 

Você acredita em mim? 

Afundam meus navios! 

Você acredita em mim! 

Deus lhe dê vento favorável! 

 

 

Finale114  

 

Sob os pinheiros há uma faixa verde, radiante.  

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . 

E eles o traíram... Ele disse: “E daí, em algum lugar há outros... Afinal, ainda 

vivo, – fiel.  

E com as mãos pegou sua esperança azul e elevou-a ainda mais. Acarici-

ando-a, lançou-a ao ar delicadamente. E voou sobre os topos e se ajoelhou no 

alto, onde havia uma faixa verde-prateada inatingível. 

E lá era puro e fiel e ninguém nunca mais o ofendeu.  
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Pinhal115 

  

O verão caminha a passos largos e silenciosos. Cachoeiras azuis desagu-

am pelas árvores. Do céu ao horizonte flui suave corrente. 

Das bétulas caem em cascatas brilhos. Brilhos, brilhos, como o tilintar da 

prata116.  

Feixes de luz trespassam o bosque117. Em algum lugar o tempo passa. O 

sol transborda ao redor de cada tronco. Com o resplendor da imensa relva, o 

bosque inunda-se de uma substância especial, como a água, – é um mundo su-

baquático. E em algum lugar distante o tempo passa. Depois, um ramo delicado 

de mirtilo ou urze vira-se particularmente e brilha de forma extraordinária – por 

isso torna-se mágico e radiante.  

O tempo de fato não existe.  

Percebi118 que no pinhal o miúdo arando-vermelho, com folhas duras como 

as asas de um besouro verde, vive no sopé das colunas gigantes. E aqui é seu 

espaço natal.  

Em sua cabeça, se você tem cabelos claros ou grisalhos, a luz também bri-

lha agora. Se olhar de lado – há, no topo da cabeça119, uma cálida benção.  

Depois, aparecerá algo muito, muito antigo, mas o quê, você mesma não 

sabe.  

Depois, vê que uma simples campânula120 com o caule arqueado se curvou 

e olha para você. E uma fenda escura na casca de uma bétula, sob a qual está a 

campânula azul-clara, também olha para você.  

Depois, em algum momento de seu ser, você se transforma parcialmente 

em campânula e ela, – um pouco em você. Agora, não lhe passa pela cabeça ar-

rancá-la ou pisar nela. Depois: – você estabeleceu uma relação com um ser; e 

outros respondem. 

Agora, de todos os lugares olham para você os rabinhos pontudos, os topi-

nhos dos musgos, as folhinhas, os galhinhos secos e finos, as manchas nos tron-

cos. 

Depois não se quer sair do bosque.  

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .    
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Em casa, depois do almoço, o mesmo sono veranil – através do sol. O co-

gumelo121 sonhou. Um cogumelo bom, amarelo e fresco no musgo. 

 

 

*** 

 

Quando a brisa é quente assim, tanto 

deseja-se juntá-la com as mãos,  

brisa, minha brisa.....  
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***  

 – Quer dizer que o senhor continua sentado na sua cobertinha remendan-

do a meia?  

– Por que não remendaria?  

– Homem, poeta!  

– Por que homem não pode remendar sua própria meia?  

– Mas o senhor se lembra das minhas promessas?  

– Minhas costas coçam muito com suas promessas!  

– Ai, ai, veja! Nem sei o que dizer. O senhor é realmente um traidor da pá-

tria: esses são enforcados e não... Na minha vida nunca vi sujeito mais estranho. 

Será que isso para o senhor é...  

  

 

Voe para o alegre verde da tília,  

Verde da tília – alma minha:  

  

 

***  

O dia todo ela se condoeu por seu sapato estar desamarrado. Decidiu não 

parar para amarrá-lo e passava por todos com o sapato desamarrado. E por ter 

levado a sério uma piada quando deveria ter rido. Ela não adivinhou – como isto 

era tolo, insuportavelmente desajeitado, tolo.  
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***  

Tudo me disse que à frente haveria algo grande. – E então ouvi passos lar-

gos na vida. E na montanha minha cabeça rodou.  

Top, top, quem caminha pelo jardim escuro?  

– É meu destino? Meu futuro? Mas sei que é muito audacioso falar assim e 

tento disfarçar. Não valho nada, sou um inútil, inútil, mas em compensação, sou 

dócil, muito dócil, muito modesto e seria bom se eu pudesse viver assim um pou-

quinho... Está ouvindo? Vá!  

– É o meu destino? Meu futuro?  

E durante o chá da tarde, encolho-me atrás da xícara para não ser notado. 

E a xícara me parece terrivelmente azul, de um azul-profundo impossível.  

Então ouvi passos largos e talvez... Talvez algo na vida tenha me amado, 

mas me tornei mau e sombrio demais. E então traição, apostasia e obesidade. 

E agora há um grande coração e um mau temperamento, um temperamen-

to muito mau. 

E agora a corrente sob a montanha também suga meu coração e jorra, jor-

ra no vazio impossível. Sobrou muito pouco, apenas alguns objetos indiferentes e 

depois, apenas o vazio. Impossível. E realmente ela já é impossível.  
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Manhã  

  

Em uma aleia circular um menino corria atrás do sersó122. 

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .   

Por que não expresso o que me consome em êxtase? Como encontrar 

meus verdadeiros e caros pensamentos? Para que eu não crie o impróprio e o 

impensado. A primavera vem mesmo até mim. O menino passou correndo; tinha 

nos ombros uma blusinha listrada; e eu capturei o divino momento do ranger do 

arco e o caminho de areia. 

No fundo as samambaias, como finas cobrinhas, verdejavam a terra preta à 

beira d’água. Uma nova dorna, imersa, transformou-se em madeira rósea e fresca. 

Sobre ela, por entre um salgueiro, um passarinho cantava, como se o terno céu 

gargarejasse.  

E as almas das árvores da primavera são tão inalcansavelmente-puras, as-

sim alçadas para o alto, que as pessoas abaixo sofriam e pareciam intoleráveis 

para si mesmas.  

Deus, para não me ocupar eternamente do impróprio, não distribuir pala-

vras bonitas alheias, e mesmo com lágrimas de entusiasmo nos olhos. Ajude-me! 

Isso é suicídio!  

A dorna de pinho, o galanthus azul123 murcho e tímido. O azul o machuca. 

Deus, livre-me da beleza alheia, eu já estou na profundeza, franca e impulsiva. 

Para que o azul terno na grama saia intocado, sua beleza primaveril não se refleti-

rá intoleravelmente, – o sacrifício do tempo e a superficialidade de alguém, en-

quanto eu permanecerei culpada com as palavras de alheia e fria beleza nos lá-

bios. Como se o céu e o mundo verde não chegassem a mim.  

Realmente isto é o assassinato da sua terrestre e verde felicidade. Isto é 

sim assassinato! E, enquanto isso, junto a algumas florezinhas aveludadas, a gra-

dação nas pétalas de lilás para rosa era a garantia do alto objetivo da vida – since-

ridade e pureza inesgotáveis. E o musgo chamava a terra quente ao seu veludo. 

       E a alma aflige-se com a responsabilidade pelos momentos que passam.  

.           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .          .        

Tarde. Alta luz. Olho para o tronco do álamo em ascensão. 
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Por que é tão difícil? E eu lá não entendo onde está a nossa profundidade? 

Por que fugimos dela? E perdemos nossa profundidade e com ela nossa verdadei-

ra voz. E não mais encontraremos caminhos?  

Você, álamo sagrado, que envia ramos ao céu ilimitado. Sempre altivo, 

sempre certo, sempre sincero. Você, verdade do céu, é o sacrifício da profundeza. 

Espírito de grandeza.  

E nas bétulas finas e cristalinas há sinais da vida imortal. Sinais de que 

fragmentos de encontros e despedidas aqui abandonados, como se fossem mo-

mentâneos, são plenos de significado – eternos e fiéis. 

Mas deixa pra lá! Vocês certamente sabem, inacessíveis, porque eu sou 

castigada com a incapacidade. Provavelmente é assim.  

 

Junho. Nublado.  

O vento herbáceo se curvava tão profundamente, que era marrom e quen-

te; com cheiro de batata.  

Longo, longo é o vento da batata, paciente, esguio vento do campo. Assim 

é a terra natal.  

A volta. Quente. Um pouco envergonhado pelos fracassos, mas quero mui-

to exaltar meu campo de batatas. Mas não quero zombaria. Que vergonha! É pre-

ciso ser sincero e não temer o vergonhoso!  

Então atravessei o bosque. Na clareira, entre galhos delgados das conífe-

ras, o crepúsculo róseo se abriu.  

É o crepúsculo! É um crepúsculo ruborizado!  

Existem coisas que não são vergonhosas perante Deus, mas o são para as 

pessoas. E há aquelas por que Deus sente-se insuportavelmente envergonhado, e 

para as pessoas são até agradáveis, mas com as quais é impossível ficar a sós 

na clareira conífera durante o crepúsculo.  

Assim pode-se sair na clareira de abetos e purificar a alma entre os altos 

mastros de troncos. – Algo grandioso o olha... Bom ou ruim, o que será? – Melhor 

que seja ruim, você concorda silenciosamente... Será este o meu caminho? Onde 

está minha vocação?.... Os bosques desaparecerão, mas as pessoas do futuro 

serão boas, ternas, deixarão tudo crescer à vontade – restaurarão a liberdade...  
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***  

Ah, você, guerreiro radiante! Príncipe! Ah, você é herói da estopa molha-

da!  

É bom voar de um cavalo cambaleante com as pernas para cima?  

É bom, em uma multidão de zombeteiros, ver-se preso em um castelo de 

sonho e olhar assustado com os olhos azuis. 

  

Olha só, que delicadeza!  

Toma sensibilidade!  

Toma busca e delicadeza!  

Do que não gostou?  

Como ousa ser terno?  

Quando tudo deve aspirar à planejada  

estabilidade,  

Resistência, saúde e força?  

Deem-lhe um corretivo!  

Não ouse se curvar! Se endireite!  

Não encare, olhe com respeito!  

Somos seus juízes, sua verdade – somos sua...  

Que delicadeza é essa?  

***  
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Os nastúrcios murcham na jardineira comprida.  

Um cheiro forte de queimado exala da turfeira124.  

Almas profundas vagavam solitárias.  

O verão amadureceu demais com o calor.  

Não me toque com sua corrente feroz...  

Entre murmúrios e cheiros do verão maduro e seco  

Vaga um olhar pensativo,  

Questionador e vagaroso.  

Jovem, com a eterna juventude dos anjos, e sábio.  

Absorve aflito o iminente cativeiro, prisão e  

aridez.  

Exílios dos países do verão.  

  

***  

Partiram para o mar inebriado   

Bravaudazes125 navios.  

Partiram nutridos  

da primavera em devaneio.  

Ê! Eriôma126 boa-vida,  

no tédio da casa afundou127, 

mas lá fora há brisa fresca. 

O céu terno tudo permeia128.  

Embale e balance, barquinho, 

No banco de areia  

criando marolas alegres;  

os reflexos floresceram.  

Floresceram em prazer e ouro,  

Com faixa vermelha, chamativa129,  

Brinque por mim, barquinho,  

Danado! Tenho que ir para casa.  
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Tarde rósea. 

  

Aqui, no paraíso imerso, purificado e róseo do mar, faixas verdes inexplicá-

veis começaram a brilhar e flutuar. E lamentou-se pela clareza e pelo que era im-

possível expressar e não tinha explicação. Faixas de um brilho verde e jovem co-

meçaram a flutuar, e não havia resposta. O paraíso de luz e água permaneceu nos 

olhos, irrecuperável e insuportável.  

 

  

Por que é absolutamente necessário, que em você algo se rompa, se tensi-

one e se lamente pela inconcebível felicidade, – sem que não haja nunca resolu-

ção para isso?  
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Sagamília130  

  

Em um paraíso abençoado de datcha, a varanda é emoldurada por vítreas 

faixas verdes, para que os dias de verão transcorram felizes. Por esta mesma ra-

zão, a varanda se transforma, com leveza, em uma galeria, unindo os edifícios. Há 

um alpendre baixo e com três degraus, coberto, pensativo. Dele, uma trilha curva 

e estreita – estreita para uma e ainda mais para duas pessoas – contorna vagaro-

sa e cuidadosamente uma área com árvores altas e grandiosas, expande-se e 

termina na margem onde uma grande bétula espera e sonha.  

Atrás desta área há um pequeno canal envolto por abetos – as margens 

escorregadias por causa das agulhas lustrosas.  

Se você escorregar nelas e cair, – se queimará na urtiga no fundo e se ar-

ranhará em algumas agulhas e pontas afiadas.  

A trilha seguirá pelo canal pedregoso até o prado.  

Entre os arbustos de jasmim seria possível brincar de polícia e ladrão.  

Na expansão da trilha, uma bétula aponta o leste sereno.  

Uma tília olha para a varanda.  

Agora, nos degraus cobertos pelas folhas outonais, acabaram de se sen-

tar para ler. Uma tília com uma cavidade em forma de tenda inclinou sua cabeça 

sábia e viçosa e sabe que, debaixo dela, na véspera, despediram-se e confiaram. 

Sob a tília, ainda no verão, um caderninho de versos foi esquecido. Molhou-se: à 

noite choveu. A capa azul desbotou. Mas justamente por isso alguém passou a 

amar ainda mais o caderninho. 

Depois, curvando-se cuidadosamente, a trilha conduzirá a um declive. Co-

mo se uma mão amiga e invisível envolvesse o pescoço e guiasse.  

Abaixo, uma lagoa; nela, uma jangada simples. Aqui os minutos são sem-

pre belos e imóveis. Alguém esquecido do tempo estava atrasado para o jantar.  

O céu reverso e escuro da lagoa é profundo.  

Na lagoa para sempre haverá outra terra, púrpuro-escura e silenciosa. 

Acima, a jangada clareou até tornar-se prateada pela chuva e pela luz – e 

aqui é possível ficar e crer, prometer, interessar-se, compartilhar a solidão, afeiço-

ar-se e compadecer-se. 
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Mas em uma bétula reversa na grande profundeza e em uma bela, escarla-

te e crepuscular terra de reflexos, onde há outro céu escuro e as nuvens descem 

às profundezas transfiguradas pelo crepúsculo escarlate, – há algo que não pode 

ser decifrado nem contido. E é uma pena que afunde. 

No alto, as bétulas amarelas crescem ternamente e seu sonho harmonioso 

ainda não viu seus maiores dias de cavaleiro, a vida desviou-se e transformou-se 

em memória, sem vida. – É uma pena – mas em compensação, no pensamento 

escaparam131 do tempo e dos grilhões.  

Eles já não pertencem a ninguém.  

Ao pé do monte, a grade tabuada, algo belicosamente inacessível e pontia-

guda, delimita, de modo preciso, as possessões vizinhas. Os pilares grossos de 

tijolos do futuro muro são monumentos da hostilidade possessora.  

Mas junto à cerca sobem jovens folhinhas, tão diáfanas, – que nelas há an-

seio, sonho e coragem. E na cerca alguém cavou uma abertura onde as tábuas 

afastaram-se do pilar e, entrando sorrateiramente no jardim, é possível ir nova-

mente pela trilha estreita e pensativa, contornando a área até a bétula na margem; 

e depois, ela conduz cuidadosamente abaixo, onde os minutos permanecem está-

ticos e belos ao redor da lagoa e, na lagoa, a jangada alvoreja.  
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***  

Certos olhos na juventude eram tão ternos, que, depois de acariciar o pri-

meiro cachorro encontrado na rua, ainda pediam por um minuto de aprovação e 

compaixão dos olhares severos, estranhos e desconhecidos – de donos de ca-

chorros. Parecia-lhes que, por um minuto, algo enfim os unira. Seu sentimento de 

afeição encontrou-se no cachorro! Seu sentimento de afeição universal. Mas, sem 

encontrar estímulo nos severos donos dos amáveis e inteligentes cachorros, os 

olhos confundiam-se e desviavam-se para as pedras indiferentes da calçada.  

E depois os anos passaram e foi preciso aprender a viver entre estes mes-

mos donos de cachorros, severos, na rua, conhecidos e desconhecidos. 

“Então, acabou?” – É, acabou!  

“E eles conseguiram?”  

– Não, claro que não conseguiram – e então também acabou.  

 

***  

Eles eram um casal fascinante. Tinham um ninho aconchegante... Eles o 

apanharam em uma estrada fria e deserta. Abrigaram a criança solitária e aban-

donada. 

Ele deixou que o acolhessem e rapidamente tornou-se confiante. Aprendeu 

a rir e espiar alegremente os olhos dos outros. Começou a revelar-lhes suas fan-

tasias: – chamarem-no de filho e acariciarem seus cabelos. E então ele novamente 

começou a confiar em algo íntimo, sobre o qual não ousava falar – e também no 

que faz das pessoas poetas – ele, uma criança sem lar, encontrou a terra natal e 

os familiares. Pela admiração diante deles, a manhã se abriu dentro dele. Então 

isso os irritou: havia aqui algo que fazia com que a vida sóbria e honesta pareces-

se baixa.  

Ele foi se tornando terrivelmente inconveniente e inoportuno – um adultinho 

mal-educado que se impôs o ímpeto de excessiva filantropia e sociabilidade. “Ca-

le-se! – O senhor já foi longe demais, meu jovem!”... Mas ele não podia se calar, o 

sol já ardia nele. Ele até se permitiu – discutir com os convidados... Então eles o 

descartaram, isto é, mostraram-lhe claramente que aqui ele era supérfluo. Imedia-

tamente as estrelas se apagaram para ele e suas asas se quebraram... Ele mesmo 
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entendeu que não era possível permanecer – saiu silenciosamente. Era impossível 

pará-lo... Quando seus ombros curvados desapareciam na escuridão densa, atrás 

da cancela. – Eles se entreolharam: – “É mesmo uma pena que justamente agora 

a noite esteja tão fria! – Por que ele não podia esperar até a manhã?” Ela pensou, 

aborrecida. – O esposo simplesmente voltou para casa com passinhos aliviados e, 

depois, esqueceu-se disto. Acenderam uma lâmpada fascinante. Os dois eram 

felizes juntos. Pela casa passava a noite e a estrada comprida...  

E ainda assim, para ele havia a beleza da vida, mas não para eles. E as bé-

tulas sibilavam para ele mas não para eles. 

  

Havia outro.  

Ele gritava como uma gralhinha132, insistindo que o deixassem entrar aonde 

era luminoso.  

– Deixe-me entrar, aí é bonito. – 

– Permita-me perguntar, o senhor é quem, mesmo? 

– Eu...  

– Por que o senhor pensa que tem lugar onde é bonito?  

Nós criamos o belo e o luminoso, somos seus sacerdotes – e nossos elei-

tos.  

Mas e o senhor?  

– Veja, eu amo muito... Eu amo a arte apaixonadamente e a vida é insupor-

tavelmente cinza e entediante sem ela.  

– Mas e daí?  

– E estou pronto para dar minha vida por ela, – por tanto amá-la.  

– Mas o que nós temos a ver com isso?! 

E eles fecharam a porta.  

***  

Nós nos reunimos ao redor de uma lâmpada na sala.  

A tarde aconchegava-se e parecia tremeluzir de levinho por trás dos vi-

dros.  

Pelo amor a quem?  
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Os vidros tinham um gradil fino, branco e novinho. Eles eram finos, limpos, 

pintados com tinta branca. Isto os conferia uma expressão de extrema juventude.  

Não podíamos abandonar a ideia de que nesta tarde alguém precisava 

chegar. 

Precisavam chamá-lo e deixá-lo entrar. Abrir para ele as portas do cora-

ção.  

  

 

 

 

*** 

Finalmente abrigaram o poeta, o criador dos mundos. Claro, aqueles que o 

entendem, que não desprezam seus cabelos arrepiados e os olhões selvagens, 

ferozes, profundos. De manhã os pintores saíram e à tarde surpreenderam-no pá-

lido. Tremendo todo e contorcendo-se. Esqueceu-se ou não encontrou nada para 

comer o dia inteiro, tinha olhos ferozes e o penteado de um liéshy 133. Por acaso 

entenderam e gargalharam: – Ah, não comeu! Esqueceu-se de comer, – bem, é 

um garoto! Tremia como um frango, curvado e com a barriga murcha. 

Entre as paletas havia conservas. Compraram salames dos fundos da ven-

dinha. 

Era uma da manhã. Compraram e voltaram. Depois, dormiram profunda-

mente. 

O alvorecer gracejava. Na xícara a água congelou. Todos dormiram até 

não poder mais. Um poeta passou frio. Porque o cobertor ficou embolado nos 

ombros e nos calcanhares, enquanto as costas se contentaram com o vento. E 

as Nornas134  profetizaram: – “Não se aconchegue, poeta, – embora tenha dois 

cobertores quentes, muitos conhecidos e sete tias, não ouse ficar satisfeito 

nem aconchegado.  
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Eu temo por você. Você é muito parecido com um broto aveludado de mo-

rangueiro, despontando da terra. E não sem porquê você beija os gatinhos entre 

as orelhinhas.  

Eu temo mesmo que as pessoas não o ofendam.  

Pode ser que um pequeno diabo com uma máscara se aproxime de você e 

diga:  

Tudo é besteira, a não ser o som do realejo no pátio...  

Com que satisfação você acreditará nele...  

Mas por certo, neste momento na avenida também passarão automóveis. 

E os prédios das fábricas, vermelhos, de tijolos, enfurecidos, vão esbrave-

jar, esbravejar, esbravejar.  

Enquanto isso, estes pequenos, como você, a cidade esconde nos bolsos 

de seus pátios silenciosos, cobertos de mato dos subúrbios, como mil outras bu-

gigangas, mas depois, depois...  

***  

A mãe ofenderam um menino135. Ele queria lutar, mas conseguia apenas se 

defender e se esquivar em silêncio porque o inimigo era grande, forte e rude. 

Não o permitiram ir à escola aprender: “Cresça ignorante!” Não contou na-

da à mãe e escondeu os livrinhos em silêncio.  

Quiseram afastá-lo de seus lagos, seus caros lagos azuis. E ele decidiu bai-

xar seus cílios desbotados136 e calar-se: nisto estava sua proteção e outra não 

havia. Ele se tornou sombrio.  

– Vejam que filhote de serpente educaram! Se o punimos é com justiça, a-

final, ele odeia todos nós. 

Ele teve que escutar tudo em silêncio, maquinalmente girando a alça do 

cesto nas mãos. Este era um menino pálido do Norte. No amplo espaço obstinado 

entre seus olhos entraram o céu e o mar honesto. Amplo, azul olhar do mar. 

Ele poderia ser ardiloso, mas a mãe já o havia ensinado a ir à kirka 137 e ser 

honesto. Ele amava o balanço descabrestado138 de seus topos, sua kirka e taratai-

ka e o cachecol cobrindo o pescoço no calor de julho e canção e canção...  

Tudo isso era a sua mãe. Tomaram seus brinquedinhos de madeira – ele 

calava. E por não os amar, – apesar de calar-se, – tiraram-lhe a liberdade.  
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Pensamentos florestais 

  

Já tenho 34 anos, mas fugi de meus próprios convidados. Que sentimento 

singular é escapar! Para passar despercebido da clareira do bosque, deve-se dei-

tar com o rosto no musgo, contra as pinhas velhas dos abetos. A profundeza do 

bosque está coberta de musgo e galhinhos delgados. No bosque tudo está vestido 

com sua própria irradiação florestal. No bosque – a cada instante você fica mais 

florestal. Tudo que é florestal é muito exigente – cheio de “não me toques”. E, ina-

cessível, oculta-se de estranhos. Escamas laranja-claras, caídas do pinheiro escu-

ro, galhinhos encanecidos tornados sacros pela chuva: o inimigo nunca os viu 

nem tocou – não perturbou seu terno, radiante e aéreo invólucro. Exigentes, ina-

cessíveis e altivas são as coisas do bosque: agulhas alaranjadas, brilhantes e ve-

lhas, caídas do alto. Uma arte púrpura. Tudo isso pode passar despercebido. 

Quando finalmente, quase com dor, você se separar do bosque, você afastará a 

alma de tudo isso, como um filhote da comida, e irá entreter os convidados, – co-

mo na infância você foi fazer lições. A dor da perda do próprio sangue. Certamen-

te também naquela época foi um dano irreparável, inadmissível.  

  

Aqui é fácil pensar, mesmo sem querer. Ontem, na água da banheira, es-

palharam-se muitas agulhas de abetos do bosque. Pela janela, o bosque.  

Na banheira eu pensava. Conheço uma menina, cor de palha-clara, com o 

corpo diáfano, quase anuviado. Sua vida é um dos meus sonhos. Foi educada 

com terno, terno desvelo, ela sabe que é um cordeirinho celeste, deus da mãe e 

dos criados. A moça me banhava e me contava sobre ela, – ela a amava. “Aqui 

em casa a Tánetchka139 é sempre mimada no banho”. A barínia dirá deliberada-

mente: “Tragam areia para esfregar a Tánetchka!” – “Não, não ouse!”, dirá, que 

história é essa de areia aqui? Cuidado, Sacha140, veja, tudo em mim é tão delica-

do! As pernas delicadas, as costinhas tão delicadas!” E dará nomes: uma perna é 

a Macha141 , a outra é a Glafira. A Macha é esperta e a Glafira é espoleta. Come-

çará a bater na água com sua Glafira e molhará todas nós. E não podem se conter 

para não beliscarem, para não se acabarem em carinhos. Mas havia ainda outra 

menina. A outra não era nunca acariciada e não sabia que possuía um corpo que 
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podia ser admirado. Sempre a apressavam rispidamente para se vestir após o 

banho: o corpo era apenas uma coisa inconveniente que era preciso esconder. 

Certa vez, a nova moça, enxugando a menina depois do banho, de repente riu alta 

e desafiadoramente e a agarrou pela barriga, onde uma pinta despontava, como 

uma mosquinha, um sinal engraçado. A menina ofendeu-se incrivelmente e, sem 

saber por que, batia os pés: “Como ousou? Como ousou? Como pôde? Como 

ousou?” Ela tremia toda de desespero e pela ofensa impotente e incompreensível. 

Assustou e insultou a moça. Ela cresceu. Era intolerantemente atrevida e, por algo 

monstruoso “contra a etiqueta”, quiseram fustigá-la. Mas mal a mãe levantou a 

mão, a menina entrou em um frenesi, – levantou um grito estridente e rasgou o 

vestido da mãe. Apenas conseguiram fazer com que ela se soltasse quando a 

mãe largou a chibata. Todos provavelmente pensaram que ela gritara pelo medo 

da dor, ninguém nunca suspeitou, por certo, que ela assim gritara pelo pavor de-

sesperado e mortífero da ofensa que seria alguém tocá-la.  

Por acaso os criadores das leis sabem que elas punem desigualmente? Pa-

ra um é o frio mortal, – para o outro... Mas condenaram ambos igualmente. Ou 

será que para os juristas, assim como para os pais, isto é indiferente?  

Mas é mesmo amargo que esta habilidade de se injuriar, esta inviolabilida-

de se perca. Eu amo muito as duas meninas, ambas são talentosas e altivas, mas 

invejo amargamente uma delas. Deveriam proteger a alma, como uma borboleta 

porque, entendam de uma vez: se quiser deixar a borboleta viva, não se pode es-

fregá-la com os dedos. 

Assim esfregam nossa essência. 

E ainda acontece o seguinte, – acontece o contrário142: alguém se aproxi-

mou e, sem perguntar se queremos ou não, nos ensinou palavras sujas, cantou 

canções de escárnio em nossos ouvidos e então o bosque já não é mais tão flo-

restal para você, as velinhas florestais das pequenas florezinhas não são mais tão 

sagradas e fabulosas e têm menos felicidade. E você já não se pode fazer nada 

para voltar ao seu extraordinário – desconhecer – e mordisca as mãos.  

Eu invejo uma das meninas. 
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Burrinho  

  

Um burrinho corre – as rédeas jogadas no pescoço. Nele senta-se um prín-

cipe – e nos olhos carrega a Primavera.  

Ele se sentava de lado, cruzando as pernas com dignidade real.  

É um príncipe que não precisa governar.  

Não sei como isto terminou. Talvez o burrinho tenha tropeçado, – o prínci-

pe voou na lama e quando se levantou, sujo, confuso, e viu seu cestinho quebrado 

e as plantas fascinantes esparramadas, sentiu-se terrivelmente envergonhado de 

quem passou por perto em roupas impecáveis, plenas de dignidade.   

Não me interessa saber disso. Para mim só é importante saber uma coisa:  

O burrinho corria, sem ninguém o conduzir. – nele sentava-se um príncipe, 

em cujos olhos carregava a Primavera.  
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Primavera  

 

De uma grade verde brilhante aproximou-se um passante. Parece com o 

nobre de La-Mancha, pois é comprido, desajeitado, e tem uma expressão terna na 

fronte e na mão. Mas o Norte deu-lhe cabelos e olhos claros. Veste uma fufaikazi-

nha quente. 

Parou, colocou a mão na grade. Olhou, olhou sem parar para o verde. A 

palma da mão ficou empoeirada. Esfregou na calça. Afastou-se, seguiu seu cami-

nho.  

Eu sonho: se precisamente naquela noite o desajeitado passante se apro-

ximasse do meu portão, eu imediatamente e sem dor, leria em seus bons olhos, 

que ele se sente bem aqui. Mais nada. Penso que adiante encontrarei as mais di-

versas maneiras de acariciar os solitários. Saberei: em algum lugar mora uma 

pessoa com uma delicada fronte primaveril e o enviarei um cachecol de lã macia 

com listras lilases ou lã branca de carneiro – e ficarei feliz por meu delicado ca-

checol lhe afagar o pescoço. 

Assim o vento orvalhado respirava a primavera irrealizável e a alma tornou-

se impaciente.  

***  

Entre os montículos embrenham-se ternos filamentos de constelações. 

Constelações de estrelas finas, frágeis, brancas. Elas alegram. Frio. Ventania.  

Voltam falando sobre os feitos, sobre a vida. As constelações brancas são 

como o fio de Ariadne143. 
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Um galpãozinho voltou sua fronte grande e nórdica para a luz144. Assim terá 

boa disposição para olhar para o alto, para toda a noite branca. A juventude bran-

ca e láctea transborda da tcheriômukha para o ar – flui para as pessoas. A alma é 

atraída, sai das fronteiras ao encontro... 
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Tagarelice infantil  

  

– Babazinha, e se a gatinha se casar, ela vai ter filhos?  

– Ah, sim.  

– Os filhos vão crescer, mas e a gatinha?  

– Envelhecerá.  

– Babazinha, a gatinha vai morrer? Que pena!  

– A gatinha morrerá sim, mas a alma permanecerá.  

– E se a gatinha fosse santa? Seria uma gatinha-anjo?  

– Teria uma auréola atrás das orelhinhas, uma auréola 

luminosa  

Voa como um passarinho!  

Alada gatinha – 

Um susto no passarinho! – mas ela nem o tocará. – 

Ela nem precisa!  

– Babazinha, a alma visita as gatinhas?  

– Não vai dormir, pestinha?  

Já chega! – 

  

  

***  

Tenho um pedacinho de sol de mel145.  

O sol era amarelo – e a pedrinha congelou o amarelo. O sol era róseo – e a 

pedrinha congelou o rosa. O sol era de mel e congelou o firme pêssego melífero.  

As pedrinhas de mel brilham. As bordas transparentes esquentam e no to-

po, são cobertas por delicada e rósea geada.  

As estrelinhas prateadas cintilam em uma lepiôchka 146 azul.  
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***  

Quero retratar a cabeça sábia e pura de um cogumelo branco, como nas-

ceu da terra, levando consigo parte da força planetária. Os muros e os telhados 

da villa 147 finlandesa, como emergiram da montanha florestal, lavados pe-

la extensão no alto até as nuvens.   

A nuvem sobre a montanha, como ficou depois de ter flutuado pela esfera 

luminosa do céu.  

As frontes dos animais iluminadas pela estrelinha branca como criadas pelo 

vivo Bem do sopro148.   

E meu filho desde que se tornou tão parecido com um salgueiro, pelo corpo 

comprido e inclinado, e pela mecha de cabelo caída na testa – com a bétula, pelos 

olhos claros, com um jovem lariço, cravando o céu com seu topo.  

Apenas ele é melhor que o salgueiro: nele, ao invés da casca, há ternura – 

e é mais luminoso que o lariço. Ele ri de si mesmo. Seu toque abençoa as coisas.  

 

Palavras de amor e calor  

  

O gato, de preguiça e calor, foi estendendo as orelhinhas.  

Esticou as orelhinhas aveludadas.  

E o gato sees-par-ramou...  

No brejo alvodãozinhos balançavam.  

Era uma vez  
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Uma barriguinha-barril:  

Resmungatinho 

Gatolinho 

Gatinho-peludinho.  

Pelucinha,  

Alvodãozinhos 

Bichaninho –   

Danadinho149...  

   

***  

Por isso, toco a vida com palavras cálidas, afinal, de que outra maneira se 

toca um ferido? Todas as criaturas parecem-me ter tanto, tanto frio. 

Veja, eu não tenho filhos – deve ser por isso que amo todas as vidas tão 

ardentemente.  

Às vezes me parece que sou a mãe de todos. 
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*** 

Vá para longe, longe, meu querido, querido.  

Eu lhe torturei, privei-lhe de sua dócil e graciosa vida. Não me perdoe...  

Navios, navios, distantes navios, meu querido!  

Morrendo, ela falou – você voltará! Melhor que vá para sempre para a pe-

quena e inocente torre no azul distante, além das terras turquesas.  

Ah, você voltará!  

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .  

Quero que ele me ame mais do que a própria vida e meu afago – mais do 

que o sol.  

Quero que sua alma se dilacere de ternura.  

Mas também quero que ao meu afago ele me responda com a modéstia da 

superioridade infantil:  

“Não dá tempo, mamãe, daqui a meia hora parte meu trem.” E num pulo 

entraria na britchka 150.  

Não dá tempo, meus navios zarparam para longe, disse o jovem viking a 

sua noiva – e as gaivotas já os seguem, acenando.  

E sem beijá-la, ele partiu. Enquanto isso, no bosque, a neve amendoada da 

amoreira caiu e o bosque ficou como um adorno nupcial.  

Quero que ele frequentemente se esqueça de cumprimentar e despedir-

se.  
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Estou na cama, doente, espero-o impacientemente – para que se sente 

perto de mim um pouquinho.  

Quanto tempo viverei? Enfraqueço rapidamente.  

– Mamãe, imagine só – vou para Spitsbergen151, acho que lá escreverei me-

lhor meu poema152, do que em nossos lagos dóceis!  

– Vá! Se eu morrer antes de você voltar, louco, escreva neste poema cora-

joso sobre sua mãe – sua mãe!  

Assim eu o imagino.  

  

Hoje os arvoredos sagrados estavam sob a areia branca, cultivados para o 

silêncio. Galhos pesados em elevação no ar imóvel.  

  

As pessoas, como as estrelas, andavam cintilando, penetrantes. Lamenta-

vam-se pelo cristal. Sonoros eram os minutos – nenhum passa sem motivo. 
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Entre sono e não-sono 

  

Eu estava parada na clareira153 luminosa e arenosa, a cabeça pendendo 

sobre o ombro, e sentindo-me como um cavalo com a crina bagunçada pelo ven-

to, com o rabo assentado e imóvel, e olhava por entre a prata dos cabelos bri-

lhando nos olhos. E como a penugem vítrea das sementes dispersava-se so-

bre os altos ivan-tchai 154 e as agulhas dos pinheiros já desbotados tornavam-se 

douradas sobre o musgo – estas coisas se uniram de tal maneira para mim que eu 

ouvia a ressurreição das almas e o radiante cais da felicidade, finalmente encon-

trado, e o sono profundo e doce da juventude de criações ainda inéditas e possí-

veis. 

Ouvi ainda momentos vivazes destas ligações e a alma; que haverá Ressur-

reição de cada penugem de beleza – infinita, inapagável, inextinguível – como as 

flores rosas da urze. Cais infindável.  

Eu estava parada como um cavalo com a crina sedosa sobre a fronte. No 

clarão iluminado, dos altos ivan-tchai voavam penugens vítreas de um lado para o 

outro, tornando-se prateadas. 
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Prometam  

  

Jurem, os pertos e os distantes, os que escrevem nas folhas com tinteiro, 

com os olhos nas nuvens, com a tinta nas telas, jurem nunca trair nem difamar 

uma vez sequer a criação – bela – individualidade de seus sonhos, seja por ami-

zade, seja pela fé nas pessoas ou em suas canções. 

Sonho! – vocês lhe deixaram viver, – o sonho vive, – a criação não mais 

nos pertence, assim como nós não pertencemos a nós mesmos!  

Jurem, especialmente aqueles que escrevem nas nuvens com os olhos – as 

nuvens mudam de forma – como é fácil difamar seus semblantes155 anteriores com 

descrença.  

Prometam, por favor! Prometam isto para a vida, prometam para mim!  

Prometam!  
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NOTAS E COMENTÁRIOS À TRADUÇÃO 

 

1 - Ussenko (2014, p. 136) nota que a escolha da epígrafe foi feita por Matiúchin e 

está presente em um dos últimos cadernos de Guro. ↑ 

2 - A fufaika / фуфайка é uma espécie de jaqueta acolchoada, bastante popular 

na Rússia e no Leste Europeu. ↑ 

3 - O termo empregado é najivotnitchki / наживотнички, um neologismo. Dado 

que se insere em uma lista de roupas, e possível que a palavra seja o resultado da 

fusão da preposição na / на (em, sobre) e de jivot / живот (barriga, ventre). A par-

tir dessa hipótese e usando o mesmo padrão de composição, criamos “sobreven-

tres”. Elena Galtsova (2007, p. 80), por sua vez, aponta para a associação, neste 

neologismo, entre jivot / живот e jizn / жизнь, que têm a mesma raiz. ↑ 

4 - O termo utilizado é jivonosnym / живонщсным, formado da fusão de jívoi / 

живой (vivo) e nesti / нести (carregar). Apresenta cunho místico-religioso, sendo 

utilizado, inclusive, para designar a Virgem Maria. Optamos, na tradução, por en-

tusiasmo para preservar esse sentido. ↑ 

5 - V odnu minutu echo lutchche prejniavo / В одну минуту еще лучше прежняго 

é uma construção típica dos contos folclóricos. ↑ 

6 - Protálina / проталина refere-se à vegetação, terra ou água exposta após o der-

retimento da camada de gelo que as cobria.  É um fenômeno comum durante a 

primavera. ↑ 

7 - Severilis / северились é um neologismo formado a partir de sever / север 

(Norte). Mantivemos o neologismo adicionando o sufixo –ciam ao substantivo Nor-

te, gerando, assim, um verbo, como em russo. ↑ 

8 - O termo gordyi / гордый  é empregado inúmeras vezes no livro. Um dos signifi-

cados desta palavra está associado à independência, autoestima,  autossatisfa-

ção. Por outro lado, pode significar também arrogância e, na tradição cristã, no-

meia um dos sete pecados capitais, o orgulho. Na tradução optamos por “altivo”, 

uma vez que o sentido dado por Gurô se aproxima do primeiro significado, en-
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quanto a outra opção, “orgulhoso”, pode apresentar um sentido negativo que não 

condiz com o caráter dos textos. ↑ 

9 - Primeira referência à bétula, uma árvore com caules embranquecidos, que 

cresce em todo o território russo e foi cultuada pelos eslavos orientais e, posteri-

ormente, pelo povo russo. Tornou-se uma árvore especialmente reverenciada por 

simbolizar o renascimento, uma vez que sua floração acontece logo no início 

da primavera. ↑ 

10 - Árvore conífera, muito comum em toda a Rússia, que pode chegar a 50 me-

tros de altura. ↑ 

11 - I ne skazali ni drug, ni druziá / И не сказали ни друг, ни друзья: trecho ambí-

guo que pode ser traduzido tanto como “nem o amigo nem os amigos falaram” ou 

“não disseram nem amigo, nem amigos”. ↑ 

12 - No original zavet / завет. Esta palavra abrange diversos significados: preceito, 

conselho, ensinamento, promessa. É usada também nas expressões Velho Tes-

tamento e Novo Testamento (Viétii zaviet / Ветхий завет  e Novyi zaviet / Новый 

завет, respectivamente), sendo que o sentido bíblico do termo envolve os concei-

tos de aliança, união. Acreditamos de fato haver no texto um sentido místico-

religioso, corroborado pela repetição do verbo crer (verit / верить). Nossa opção 

por “promessa” na tradução dá-se como uma retomada da frase “todos os cami-

nhos dispersam-se pelo universo em diferentes direções, – mas reverberam”, que 

sugere o reencontro dos interlocutores. ↑ 

13 - Neste verso e no seguinte, os predicativos nedostúpno / недоступное e stro-

go / строго compreendem uma categoria de estado, ou seja, são palavras que 

não apresentam flexão de gênero ou tempo, mas indicam uma condição. Não há 

nos versos, porém, indicação a que ou quem estes predicativos se referem, por 

isso, escolhemos adjetivos invariáveis. No caso de strogo / строго, traduzimos 

como firme para manter a ambivalência dos versos, mas, à rigor, a palavra tem 

sentido de severidade, austeridade, que são também maneiras tradicionais de 

caracterizar a natureza do Norte da Rússia. ↑ 
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14 – Uma das dificuldades da tradução da língua russa para o português consiste 

em manter a flexão de gênero dos verbos no passado. Nesta passagem, o eu-

lírico identifica-se como masculino, como indicam os verbos prichol / пришел e 

naruchil /нарушил, em contraste com a beira-mar (beregovaia storoná / 

береговая сторона), também do gênero feminino em russo. A existência de um 

eu-lírico masculino reforça a ideia de violação expressa no quinto verso por na-

drugatsa / надругаться, deseonrar, profanar, também no sentido sexual. ↑ 

15 - Esta passagem refere-se ao costume de comer sementes, após tê-las que-

brado ou descascado com os dentes. À época de Gurô, era considerado um cos-

tume camponês ou proletário e, por isso, a referência ao artesão, membro da 

classe trabalhadora. A frase Ne khotim nejítsia – khotim perecilivat / Не хотим не-

житься — хотим пересиливать (Não queremos relaxar – queremos nos esforçar) 

marca a oposição entre o esforço de descascar a semente e o verbo nejítsia / не-

житься, aqui com o sentido de autocomiseração, de não realizar trabalho físico 

pesado, dormir e descansar demais. Tal estilo de vida apenas pode ser sustenta-

do pelas pessoas ricas, como aristocratas e comerciantes. Agradecemos à Assia 

Vassileva pelas explicações. ↑ 

16 - Neste trecho, separar-nos traduz razdrujimsia / раздружимся cujo significado 

em russo é de abandonar uma amizade e possui uma carga emocional muito mais 

forte que o verbo separar-se em português. Por outro lado, poputtchiki / 

попутчики, usualmente traduzido como companheiros de viagem, foi traduzido 

como “seguimos no mesmo caminho”. Preferimos esta opção, que retoma a raiz 

da palavra (put / путь significa caminho), porque se opõe à ideia de separação. 

Além disso, a ideia de se manter em um caminho ou estrada é reiterada diversas 

vezes ao longo do livro. ↑ 

17 - Gurô parece parodiar as propragandas de oferecimento crédito. ↑ 

18 - Nome do jogo de tênis quando da sua criação no final do século XIX. ↑ 

19 - O grou-comum é uma ave cinza de grande porte, considerada um dos símbo-

los da Rússia. São pássaros que migram longas distâncias no outono, em direção 

ao norte da África e ao sul da Europa. Por causa desta migração, a tradição popu-

lar os associou a diversas crenças, uma das quais os associa à felicidade, devido 
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ao retorno à Rússia durante a primavera. Os grous também seriam responsáveis 

por levarem as almas dos mortos para outro mundo e por acompanhar as almas 

das crianças prestes a nascer. ↑ 

20 - O, polnoi tchachei bogoto ty – sierdtse vo vcio poverivchieie / О, полной ча-

щей богото ты - сердцей во всё поверившее. Trata-se de uma adaptação da 

expressão dom – polnaia tchacha / дом полная чаща (a casa é um cálice cheio), 

usada para indicar prosperidade sentimental, material e espiritual. No trecho cita-

do, o cálice é o coração, que se articula ao adjetivo bogato / богото (rico, abun-

dante), cujo sentido primeiro, ainda no eslavo eclesiástico, relaciona-se à presen-

ça de Deus. ↑ 

21 - Há um jogo entre as palavras огонь / ogón (fogo) e прогонять / progóniat (li-

vrar-se). ↑ 

22 - Guró utiliza o termo guliane / гулянье, que abarca dois tipos de festa – as rea-

lizadas durante os finais de semana ou após os trabalhos no campo e, desta ma-

neira, possuem caráter secular; e aquelas destinadas à comemoração de algum 

feriado religioso. Em ambos os casos, a guliane é festejada a céu aberto com mú-

sicas, jogos e danças (MOROZOV; SLEPTSOVA, 2004, pp. 54-55). Entre o final 

do século XIX  e início do XX, era comum que as gulianes acontecessem nas es-

tações de trem, aonde famílias inteiras se dirigiam para comer, passear e assistir 

ao movimento dos trens. 

 
 

Guliánie de maslenitsa na Praça Semenovski, K.K. Bulla. São Petersburgo, fim do século XIX, início 

do XX. Museu Nacional da História de São Petersburgo. 

Fonte: https://tass.ru/spb-news/1010183 (acesso em 20 mar. 2020). ↑ 

https://tass.ru/spb-news/1010183
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23 - Traduzimos como "escultor” o neologismo daiátel / даятель, que, como suge-

re Elena Galtsova (2007, p.74), faz referência tanto ao doador (darítel / даритель), 

como ao escultor (vaiátel / ваятель). Há aqui uma importante questão de gênero, 

pois, em russo, quando se fala de um ofício, as formas masculinas são usuais, 

mesmo que se esteja falando de uma mulher. Neste texto, o gênero da pessoa 

poética, feminino, é revelado pela primeira vez no oitavo parágrafo, com o adjetivo 

silná / сильна (forte). Os adjetivos usados antes desta indicação de gênero, no 

entanto, são masculinos: poeta-escultor, violador, ofensor-violador. Apesar de es-

ta flutuação de gênero não ser natural em português, mantivemos o gênero mas-

culino, uma vez que a palavra poetessa / поэтесса pode carregar um valor de 

inferioridade em relação ao seu contraponto masculino. ↑ 

24 - Ukhajivat / ухаживать pode significar tanto cuidar, tomar conta, como flertar, 

galantear, cortejar.  Optamos por esta alternativa pela pessoa poética ser mulher 

e pela referência aos caçadores no parágrafo anterior, aqui no sentido literal, o-

posto ao poeta defensor da vida, mas também como galanteador. ↑ 

25 - Nesta e em outras passagens do livro, Gurô usa a palavra golová / голова, 

cabeça, para se referir ao topo das árvores, frequentemente personificadas. Neste 

verso, os cachos verdes referem-se às folhas da árvore. ↑ 

26 - Vetrogon / ветрогонь. Neologismo formado provavelmente através da fusão 

das palavras veter / ветер (vento) e gnat / гнать (perseguir, conduzir, guiar). Ele 

faz ecoar o poema anterior, cuja última palavra é justamente veter / ветер: Ples-

chutsa v golubom vetre / плещутся в голубом ветре. Não conseguimos recuperar 

este eco, mas a escolha por “arrebatador” para traduzir vetrogon / ветрогонь pro-

cura manter a aliteração do /r/ e a ligação semântica com os versos seguintes. ↑ 

27 - No original, sumasbrod / сумасброд, louco, possuído. Traduzimos por “im-

prudente” para manter a aliteração do /r/, apesar de não ter um sentido tão forte 

como  louco ou possuído. ↑ 

28 - As sagas são narrativas em prosa compostas principalmente na Islândia a 

partir do final do século XII. Como afirma Théo de Borba Moosburger (2011, 

pp.21-23), são “narrativas de um passado heroico nacional, fundador e espelho 

para a constituição de uma identidade cultural, e, o mais importante, de fundo his-
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tórico (nos termos modernos) em maior ou menor grau verificável”. Estas narrati-

vas, segundo autor, podem ser míticas ou lendárias, de cavaleiros, de reis e san-

tos. ↑ 

29 - Possível referência às Valquírias que, na mitologia nórdica, eram guerreiras 

de Odin, responsáveis por escolher o destino dos guerreiros e acompanhar os 

heróis para a Valhalla, lugar de descanso eterno para eles. São, portanto, media-

doras entre a vida e a morte. 

Ljøgodt (2012, p. 161) aponta que o interesse acadêmico e popular pela 

história da Escandinávia e, com ela, o folclore, ressurgiu durante os século XVIII-

XIX, como consequência de movimentos nacionalistas nos países do norte euro-

peu. Por isso, inúmeros artistas desenvolveram os mitos em suas obras. Seme-

lhante movimento aconteceu na Alemanha, onde Richard Wagner também usou 

elementos do folclore germano e escandinavo para compor a narrativa de O Anel 

dos Nibelungos. A ópera, cuja estreia se deu em 1874 na Alemanha e alcançou 

grande popularidade em toda Europa, tem Valquírias entre os personagens. Ape-

sar da diversidade de representações no que concerne a aparência e a esfera de 

atuação das Valquírias ao longo dos séculos, Gurô parece ter usado como inspi-

ração as representações feitas durante o período romântico. 

 

A Valquíria, de Peter Nicolai Arbo, 1869. Museu Nacional, Oslo, Noruega. 

Fonte: https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00259 (acesso em 16 nov. 2020) 
↑ 

https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00259
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30 - Neste e nos três parágrafos anteriores, há uma frase do narrador seguida de 

um diálogo entre os seres invisíveis e a mulher. Como em português não há flexão 

de gênero no tempo passado, não pudemos recuperar na tradução a marca do 

gênero feminino em ty otviétla / ты ответила. Isso foi possível, no entanto, no turno 

dos seres invisíveis, que chamam a interlocutora de “atrevida” (dierzkaya / дерзк-

ая). Contrariando o narrador e os seres invisíveis, este “você”, quando toma a pa-

lavra, usa apenas adjetivos no gênero masculino para falar de si. ↑ 

31 - Deus nórdico, muito conhecido pelo mito de sua morte. Grande parte das 

informações sobre a mitologia nórdica deve-se a dois estudiosos do início da cris-

tandade escandinava, que pesquisaram e compilaram histórias orais, ainda cor-

rentes na época. O primeiro foi Saxo Grammaticus, um historiador e eclesiástico 

do século XII que incluiu diversas histórias sobre os deuses em seus livros sobre a 

história da Dinamarca. No início do século XIII, na Islândia, o poeta, historiador e 

político Snorri Sturluson escreve a Prosa Edda, compilaçãodos mitos antigos (DA-

VIDSON, 1969, pp. 15-17). 

Como aponta Liberman (2004, pp.18-19), há diferenças entre o descrito 

por Saxo e Snorri. Na versão do primeiro, Balder é filho de Odin com uma mortal e 

invunerável. Apaixona-se por Nanna e passa a cortejá-la, mas o irmão postiço de-

la, Høther apresenta-se como um novo pretendente e várias batalhas se dão entre 

ambos até que Balder é ferido mortalmente.  

Na versão de Snorri, Balder é filho de Odin e Frigg e, por ser indestrutível, 

os deuses tinham como passatempo jogar objetos nele. Balder passa a ter sonhos 

prevendo sua morte e, por isso, Frigg faz com que todas as pessoas, deuses, a-

nimais e objetos jurem nunca ferir Balder. Loki, que odiava Balder, descobre que 

apenas o visco não havia feito o juramento e, durante os jogos dos deuses, dá a 

Hoðr, cego, um ramo de visco que, ao ser atirado contra Balder, fere-o mortal-

mente. Nanna, sua esposa, morre de tristeza e ambos são cremados. Os deuses 

então enviam Hermóðr, o mensageiro, à Hel, deusa do mundo dos mortos, que 

promete libertar Balder do reino dos mortos caso todas as criaturas da terra cho-

rassem por ela. Como a gigante Thokk não chorou, Balder permaneceu em Hel.  
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No estudo “Ingeborga e Frithiof” que retoma a Saga norueguesa de Frithiof, Gurô 

nos apresenta Balder: “Parece-me que eles finalmente entraram no templo de 

Balder, deus do bem e da luz” (apud Ljunggren, A.; Gourianova, N., 1995, p. 54). 

↑ 

32 - Vedênie / ведение tem origem no verbo vedat / ведать, que significa ter um 

conhecimento premonitório. Este verbo também se relaciona à palavra vedmá / 

ведьма (bruxa), por isso, escolhemos usar a palavra “intuição”, preservando o 

sentido místico que o original propõe. ↑ 

33 - Biélyi sviet / белый свет (luz branca ou mundo branco) é uma expressão po-

pular russa que designa o mundo ao redor, assim como tudo o que o compõe. 

Também pode significar Universo e identifica-se ainda com os valores de beleza, 

justiça e liberdade (BEZRUKOVA, 2000). Preferimos traduzir como “mundo bran-

co”, pela conexão com o pedido da terra mais adiante, já que zemliá / земля pode 

se referir tanto ao solo como ao planeta Terra. Além disso, como a ambientação 

do texto é o período do Natal e, portanto, inverno no Hemisfério Norte, “mundo 

branco” envolve a própria coloração do bosque nesta época do ano, coberto pela 

neve. ↑ 

34 - Apesar de não usual em português, o uso de bosques no plural, como está no 

original, indica seu tratamento não apenas como um espaço natural, mas como 

um elemento, assim como a água, o fogo, o ar e a terra. Um elemento que pode, 

inclusive, ser fonte de perigo. ↑ 

35 - Nesta passagem preferimos traduzir gordo / гордо por “com orgulho” ao in-

vés de altivamente por questões sonoras, uma vez que usamos alto para a tradu-

ção de gromko / громко. ↑ 

36 - Konura / конура, casinha de cachorro ou habitação suja e desarrumada. Na 

tradução, preferimos “toca”, por abarcar ambos os sentidos. ↑ 

37 - Bechenstvo / бешенсто, como em português, pode significar tanto o senti-

mento de raiva, fúria, como hidrofobia. ↑ 

38 - Osina / осина, choupo-tremedor, é uma árvore cujas folhas ficam vermelhas 

durante o outono. Janovič (1999, p. 192) considera que este poema não deveria 
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configurar na coletânea e Camelinhos celestes, uma vez que não se relaciona 

com o tema da primavera e verão presente no livro. Porém, isso acontece com 

outros textos, como “Uma conversa” (NV, 1914, pp. 21-23). ↑ 

39 - Diminutivo de Vassili. ↑ 

40 - Em russo,  otsy / отцы, pais, progenitores, masculinos. ↑ 

41 - Carlsbad (atual Karlovy Vary, na República Tcheca) é uma estância termal na 

região da Boêmia que abriga o mais famoso spa da região, célebre desde o século 

XVIII, tendo recebido hóspedes ilustres como o czar Pedro I.  A popularidade dos 

spas a partir do século XVIII está associada não apenas ao crescimento do turis-

mo recreativo entre a aristocracia, mas também a uma mudança do discurso mé-

dico, preocupado com os efeitos físicos, psicológicos e espirituais nocivos da vida 

urbana. Nesta perspectiva, os spas, ao oferecerem o contato com a natureza, 

juntamente com uma rotina disciplinada e os banhos nas fontes termais, trariam a 

cura ao paciente. Já no século XIX os spas começaram a se especializar, delimi-

tando perfis de pacientes de acordo com a especificidade dos componentes das 

águas (STEWARD, 2002, pp. 23-36). Assim, de acordo com Granville: 

“As águas de Carlsbad eram recomendadas particularmente para dis-

túrbios provocados por deficiências no estilo de vida e no ambiente, em 

especial ‘as vicissitudes climáticas, glutonaria e extravagância, ingestão 

de bebidas alcóolicas fortes, exercício violento do corpo, pensamento 

turbulento e angústia’” (1837, p. 53-56, apud STEWARD, p. 30). ↑ 

42 - Tcheriomukha / черёмуха é uma árvore similar à cerejeira, cujas flores têm 

um cheiro adocicado e muito forte. ↑ 

43 - Gurô usa a expressão báiu-bai / баю-бай, comum nas canções de ninar e 

que provém do verbo baiúkat / баюкать (acalentar, ninar). Pensamos em algumas 

opções para a tradução em português, considerando as expressões usadas nas 

canções de ninar brasileiras. São elas: nana-nana; dorme-nenê; nana-neném. Sil-

via de Ambrosi Pinheiro Machado (2017, pp. 152-154) pontua em sua tese de 

doutorado que um recurso marcante nos acalantos brasileiros é a presença de 

sons nasais, cuja intenção é diluir as articulações e dicções das palavras. Ela se 

detém especificamente na palavra hum, que escolhemos para traduzir a expres-
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são báiu-bai / баю-бай, pelos diferentes sentidos que podem ser atribuídos a ela e 

porque ocupa, como sugere a autora, o lugar da não-palavra, que pertenceria ao 

substrato sonoro das línguas. ↑ 

44 - Kulitchka / куличка é um pequeno pássaro que vive em regiões pantanosas. 

Por outro lado, a palavra também designa um local pantanoso no bosque, onde, 

de acordo com a crença popular, habitam espíritos maus. Usa-se principalmente 

na expressão u tchiorta na kulitchkakh / у чёрта на куличках (literalmente com o 

diabo na kulitchka) para designar um lugar muito distante. Esta segunda acepção 

está em conformidade com a tradição das canções de ninar em inserir em suas 

letras elementos de terror, como se vê nesta canção de ninar russa em que o lobo 

cumpre esta função: 

Танечка, баю 

 

Танечка, баю бай бай  

Не ложись на самый край 

Придет серенький волчок 

И утащит во лесок  

Под ракитовый кусток  

Ай баю бай бай 

Кусток затрясется, Ele treme 

Таня засмеется. 

 

Nana, Tânia  

 

Nana, nana, Taniazinha  

Não deite na beirinha  

Lá vem o lobinho cinza  

E arrasta para o bosquezinho  

Pra baixo do salgueirinho  

Ai, nana, nana  

O salgueirinho a sacudir 

E a Tânia, a rir. ↑ 

 

 

45 - Nesses versos há um jogo entre as palavras kosá / коса e morskaia kosá / 

морская коса, respectivamente trança e cordão litoral. ↑ 

46 - Mãe de Peer Gynt na peça homônima do norueguês Henrik Ibsen, publicada 

em 1867. ↑ 

47 - Coche com dois lugares e puxado por um cavalo, tipicamente camponês. ↑ 

48 - Referência a Dom Quixote. ↑ 

49 - Nome russo antigo e comum entre camponesas. ↑ 

50 - Tchernovodem / черноводьем, neologismo criado a partir do adjetivo tchiôrny 

/ чёрный (preto) e pelo substantivo vodá / вода (água). Usamos o mesmo proces-

so para formar negrágua. ↑ 
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51 - Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno, nobre e militar que atuou na 

vida pública entre 1276 e 1309. Tornou-se um mito nacional da Espanha por ter 

tomado a cidade de Tarifa dos mouros em 1294 e por ter, dois anos mais tarde, 

defendido a cidade cercada dando seu próprio filho aos inimigos (FANCY, 2018, 

pp. 248-251). ↑ 

52 - No discurso da velha é frequente o uso da partícula -to / -то, o que indica sua 

origem rural e inculta.  

Kakie u tebia uchi-to smechnye / Какие у тебя уши-то смешные 

Kakoi je ty khudoi-to, riobra-to vce tortchat / Какой же ты худой-то, рёбра-то все 

торчат! (NV, 1914, p. 34). ↑ 

53 - Nas edições de 1914 (Juravl) e de 1996, compilada por Perkins, essa frase 

aparece como um novo turno, como se uma terceira personagem detivesse a fala. 

Ussenko, por sua vez, no livro de 2014, incorpora essa frase ao turno de Liôlia. ↑ 

54 - Gurô usa o termo skazka / сказка, cuja tradução em português consagrou-se 

como “conto maravilhoso” devido às traduções de Morfologia do conto maravilho-

so, de Vladimir Propp. Ele propõe uma sistematização das funções dos contos de 

magia, destacando a falta de cronologia e a presença de seres sobrenaturais que, 

através da magia, modificam as ações dos personagens (Propp, 2006, pp. 16-18). 

↑ 

55 - Variação de Elena ou Olga. ↑ 

56 - Jogo entre as palavras golub / голубь (pomba) e prigolubili / приголубили 

(acariciaram), que têm a mesma raiz. Preferimos não trocar o nome da ave para 

manter a referência ao Cristianismo e a associação da pomba ao Espírito Santo, 

que pode ser atestada nesta passagem de Mateus: “Depois de batizado, Jesus 

emergiu logo da água. E eis que se abriram os céus e ele viu o espírito de Deus 

descendo como uma pomba e vindo por cima dele. E eis uma voz dos céus que 

diz: ’Este é o meu filho amado, no qual eu me agradei’” (Mateus 3: 16-17, 2017, p. 

10). ↑ 

57 - Possível referência à passagem dos Evangelhos em que Jesus expulsa os 

vendilhões do templo. Em João 2: 13-16 (2017, p. 177) lê-se: “Estava próxima a 
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Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedo-

res de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nos seus postos. Fazendo um chi-

cote de cordas, expulsou a todos do templo assim como as ovelhas e os bois; es-

palhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas; e aos que 

vendiam pombas, disse-lhes: “Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu Pai uma 

casa de negócio”. ↑ 

58 - O tema desta miniatura é o sentimento de empatia da personagem lírica em 

relação ao homem entristecido que fica embaixo da goteira da calha, um estranho 

que ela vê pela primeira vez. As construções sintáticas auxiliam na efetivação des-

sa atitude empática. No parágrafo anterior temos Eto byl moi syn / Это был мой 

сын (Este era meu filho), em que syn / сын (filho), no caso nominativo, é um predi-

cativo, ou seja, são suas ações (molhar-se, triste, na chuva) que evocam senti-

mentos maternais. Moi / Мой (meu) é um pronome possessivo, o que indica que o 

homem de alguma forma pertence à personagem lírica. Por outro lado, em Eto 

vovse ne byl mne syn / Это вовсе не был мне сын, que traduzimos como “Este 

não era propriamente meu filho”, não temos um pronome possessivo, mas o pro-

nome mne / мне, na primeira pessoa do singular do caso dativo, o qual expressa 

relação entre sujeitos e objetos. Neste caso, então, a personagem lírica nega a 

pertença do homem a sua família. Mais uma vez, agradecemos à Assia Vassileva 

por pontuar as questões sintáticas do texto. ↑ 

59 - Fronte alta é um indicativo de beleza. ↑ 

60 - Traduzimos como esquivar o verbo tchuratsa / чураться,  usado também nas 

expressões “Чур!“ e “Чур меня“ que são formas de livramento de jogos ou feiti-

ços. O verbo tem como raiz Tchur / Чур, um espírito doméstico eslavo, responsá-

vel por guardar a casa e outras possessões. ↑ 

61 - Bartchionok / барчёнок é um termo aplicado aos meninos de famílias da aris-

tocracia que são servidos por outras pessoas. Mantivemos o termo em russo, adi-

cionando o sufixo –inho de diminutivo, indicando, assim, não apenas a pouca ida-

de do menino, mas também um aspecto pejorativo do termo, ou seja, de alguém 

que não gosta de trabalhar e delega suas tarefas para outras pessoas. ↑ 
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62 - Tipo de embarcação usada para pesca principalmente pelos lagos Ládoga e 

Onega, ambos na atual República da Carélia. Sua origem remonta ao século XIII. 

Soima é uma palavra de origem balto-fínica. ↑ 

 

 
Soima no Lago Ilmen.  

Fonte: Sorokin, 2003, p. 193. 

63 - Adjetivo criado a partir de legko / легко (leve) e tumanyi / туманый (enevoa-

do, nebuloso). Empregamos o mesmo princípio para criar “levenevoado”. ↑ 

64 - Uma dificuldade na tradução envolve os verbos de mesma raiz, que apresen-

tam diferentes prefixos. É o que acontece nesta passagem. Gurô usa o verbo is-

taivat / истаивать (derreter) e, posteriormente, adiciona o prefixo ras / рас para 

indicar dispersão (rastaivat / растаивать). Em português não conseguimos manter 

a mesma raiz, mas traduzimos como desvanecer e dissipar para manter a similari-

dade dos sons. ↑ 

65 - Neste poema predominam os substantivos femininos e os masculinos no caso 

genitivo, todos terminados em /a/. Esse som está presente em todo final de verso, 

exceto no quarto, que se distingue sonoramente dos demais. Assim, apesar de 

perder a simplicidade do original, com palavras curta, achamos importante manter 

a rima final e a solução encontrada foi usar palavras terminadas em “mento”. ↑ 

66 - No original lê-se: 

    Пески, досочки. 

Мостки, — пески, — 

купальни. 

    Июнь, — июнь, 

    Peskí, dôsotchki. 

Mostkí, — peskí, — ku-

palni. 

    Iiún, — iiún, 

    Areia, tabuinha. 

Cais, — areia, — ba-

nhos. 

    Junho, — junho, 
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Пески, птички, — 

верески. 

    И день, — и день, 

И июнь и июнь, 

    И дни, и дни, денёчки 

звенят 

 

Peskí, ptitchki, — 

vereskí. 

    I dien, — i dien, 

I iiún i iiún. 

    I dni, i dni, dniôtchki 

zveniat 

Areia, passarinhos, — 

urzes. 

   E dia, — e dia, 

E junho e junho 

    E dias, — e dias, dia-

zinhos retinem 

 

 

Como é possível observar, na tradução, alguns versos não correspondem 

em português ao significado em russo. Isso porque preferimos manter a sonorida-

de do poema, com a repetição do /i/, que corrobora para a ideia de retinir (zveniat 

/ звенят) do verso 7. Usamos, assim, palavras cuja tônica recai no “i”, procurando, 

no próprio livro Camelinhos celestes, aquelas usadas por Gurô para retratar a at-

mosfera da primavera e do verão. ↑ 

67 - Iiun Iiunskii / Июнь Июньский reproduz, com o mês de junho, o primeiro nome 

e o patronímico em russo. Optamos por Verão Veranil na tentativa de recuperar a 

repetição dos nomes. Além disso, junho marca o início do verão no Hemisfério 

Norte. Assim, fizemos também uma modificação no verso anterior, onde se lê, no 

original, lietnii / летний (veranil). Usamos ocioso para evitar repetição e porque 

a ociosidade é um tópico recorrente na poética de Gurô também associada à at-

mosfera da primavera e do verão. ↑ 

68 - Gurô novamente usa iiunskii / июньский (de junho), desta vez como um adje-

tivo, ao invés de um patronímico. Assim, optamos também por usar “veranil”. O 

substantivo “peão” traduz podiônschik / подёнщик, que se refere aos trabalhado-

res sem qualificação que na Rússia czarista eram pagos pelo dia de trabalho, rea-

lizando atividades braçais, pesadas. A maior carga de trabalho era concentrada 

nos longos e claros dias de verão, durante as colheitas e geralmente enfrentavam 

falta de trabalho durante o inverno. ↑ 

69 - Filha do czar. ↑ 

70 - Referência ao ritual Ivan-Kupala / Иван-Купала, realizado durante o solstício 

de verão, em que é celebrada a importância da água para a fertilização, tendo três 

elementos importantes: a água, o fogo e as plantas. O solstício é o dia com a me-
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nor duração da noite e, por isso, está associado à renovação e à luz. É também 

um momento de transição, a partir do qual os dias se tornam gradativamente mais 

curtos e as noites, mais longas. Acredita-se que nesta data os espíritos malignos e 

as bruxas estariam soltos na terra e, por essa razão, realizam-se vários rituais de 

proteção. Essa seria a única noite em que a poporotnik / попоротник, espécie de 

samambaia, floresce. A flor apareceria exatamente à meia-noite, iluminando todo 

o bosque. Aquele que a visse teria todos os desejos concedidos, além de poder 

compreender a língua dos pássaros e das flores. 

 Outros rituais desta noite envolvem pular altas fogueiras para purificação e 

o esquecimento de maus eventos. O banho ritual é também mandatório, em espe-

cial durante o crepúsculo, quando a água se revestiria de poderes curativos. 

Apesar de ser originalmente um ritual dos povos eslavos pagãos, ele foi in-

corporado ao calendário de festividades cristãs e continua sendo celebrado. 

 

“Noite da véspera de Ivan Kupala” (1856), de Ivan Sokolov, Museu de Belas Artes de Nijni Tagil, 

Rússia. 

Fonte: https://www.culture.ru/s/vopros/ivan-kupala/ (acesso em 03 jan. 2020). ↑ 

 

71 - Há dois neologismos neste poema: vôdik / водик е rasteriiatik / растерятик. O 

primeiro é formado pelo substantivo vodá / вода (água) e um sufixo indicador de 

diminutivo. A segunda palavra parece ser a junção do verbo rasteriiat / растерять 

(perder) e do sufixo -ik / -ик indicador de agência, tendo, assim, o sentido de des-

norteador. Não mantivemos, na tradução, o neologismo nestas palavras, mas 

https://www.culture.ru/s/vopros/ivan-kupala/
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compensamos nos versos 3 e 5, em que criamos ”chamelinho” e ”navipassante”, 

respectivamente. 

 O poema em russo possui aliteração do /r/, que procuramos manter em 

português. Com cheia e charco procuramos manter a similaridade dos sons e, 

devido a esta aproximação, criamos, no verso 3 a palavra “chamelinho”.  No últi-

mo verso, lê-se parokhodik / пароходик (naviozinho). Substituímos por “navipas-

sante”, indicando a ideia de movimento do navio. ↑ 

72 - Novamente temos um caso em que sujeito da sentença não está claro, já que 

videli / видели pode, neste caso, ser tomado como nós vimos ou viram. Optamos 

por vimos, inserindo o eu poético nesta ação. ↑ 

73 - Em russo, proa é nos / нос, a mesma palavra para designar nariz. Preferimos 

nariz ao invés de proa na tradução, para manter a personificação do barco, corro-

borada adiante pelo uso de riôbra / рёбра (costelas). ↑ 

74 - As imagens o beijo e do fuso sugerem a referência ao conto da Bela Adorme-

cida. ↑ 

75 - Rybka / рыбка pode significar peixinho ou querida. Optamos por querida, 

porque nos versos seguintes, a canoa será comparada a uma mulher, num caso 

de decepção amorosa. Daí também a tradução de lodka / лодка por canoa, man-

tendo-se, desta maneira, o gênero feminino em português como em russo. ↑ 

76 - O poema é uma estilização de canções populares, particularmente das can-

ções líricas e trágicas. A alternância entre a voz do herói e a do coro é própria 

destas canções, cujas características incluem ainda as repetições, as formas di-

minutivas, as inversões (Не посмей, рыбешечка, затонуть / Não ouse, queridi-

nha, afundar) e a personificação. Agradecemos à Assia Vassileva pelos comentá-

rios.  ↑ 

77 - Neste trecho traduzimos gordye / гордые por orgulhosas, pois, ao contrário 

das outras passagens, onde o sentido é positivo, neste há um tom irônico. ↑ 

78 - Medida de peso russa equivalente a 16,3 quilos. ↑ 

79 - No calendário popular eslávico, dia que marca o início do outono, em outubro. 

No calendário ortodoxo, refere-se à comemoração da Intercessão de Teotokos, 
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que celebra a aparição, no século X, da Virgem Maria a Teotokos, quando ela teria 

rezado junto aos fiéis e estendido seu manto sobre a igreja. ↑ 

80 - Entre os objetos que o personagem desta miniatura recolhe estão as “boli-

nhas secas” ou “bolinhas de lebre”. É provável que essas bolinhas sejam as fezes 

das lebres (é possível também que as tenhas confundido com ovos, por causa de 

sua disposição que se assemelha a ovos em ninhos). Como em outros textos de 

Camelinhos celestes, o personagem é ou age como uma criança, recurso com 

que Gurô imprime no leitor a possibilidade de enxergar o mundo de uma forma 

nova, ressignificando as experiências. Nessa miniatura há um embate entre o o-

lhar da criança e o do adulto, estereotipado, que ridiculariza os experimentos in-

fantis. Agradecemos à Assia Vassileva pelos comentários. ↑ 

81 - Paródia dos decretos emitidos pelos czares (ukaz / указ), que começavam 

com essa fórmula. ↑ 

82 - Kakaia chirokaia grud u vcekh cegodnia / какая широкая грудь у все сегодня 

literalmente refere-se à amplitude do peito. Optamos por “como todos os peitos se 

expadem hoje” para marcar a imagem da respiração da duna sugerida no texto. ↑ 

83 - No original, sirotlívaia / сиротливая, relacionado à orfandade. ↑ 

84 - O gesto que o menino faz é o de passar a mão pelo pescoço, expressando 

um sentimento de autossatisfação e superioridade. Por não ser um gesto comum 

no Brasil, usamos a expressão “empinar o nariz”, para indicar a ostentação das 

qualidades próprias. ↑ 

85 - Toloknianka / толокнянка, pequeno arbusto, cujas folhas são duras e grossas 

e cujos frutos são vermelhos. ↑ 

86 - O texto faz referência às expedições feitas pelas crianças no pântano. ↑ 

87 - A edição de 1914, que traz bob / боб (feijão), provavelmente um erro de digi-

tação. Na compilação de Perkins, Sotchineniia (1996, p. 266), grafa-se lob / лоб 

(fronte), alteração que mantivemos neste trabalho. ↑ 

88 - Svet / свет, pode tanto significar mundo como luz. Optamos por “luz” para 

marcar oposição com o turno anterior, em que os jovens são abandonados na 

escuridão. ↑ 
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89 - No original o verso é Dni, dni – din, din... / Дни, дни – дин, дин... Ao invés de 

traduzir dni / дни no plural, usamos o singular para manter a sonoridade. Quanto à 

onomatopeia din, din / дин, дин, preferimos “dlin, dlin” porque a simples translite-

ração poderia remeter à ideia de dinheiro, que não cabe neste poema. ↑ 

90 - Uma hipótese de formação do neologismo letogon / летогонь é a junção das 

palavras leto / лето (verão), e ogon / огонь (fogo), conferindo ideia de um verão 

muito quente. Outra possibilidade é que a segunda parte da palavra esteja rela-

cionada ao verbo gnat / гнать, seguir, perseguir, guiar. Preferimos esta opção por 

analogia ao outro neologismo já citado, vetrogon’ / ветрогонь (NV, 1914, p. 15), 

criando ”buscalor” com a junção de buscar e calor. ↑ 

91 - Traduzimos como “marolinha” a palavra skalotchka / скалочка (rolinho), e 

que se aproxima sonoramente tanto de lastotchka / ласточка (andorinha), quanto 

de rybalotchka / рыбалочка (pesqueiro). Com “marolinha” buscamos preservar 

essa questão sonora e também a imagem do vai e vem do mar indicada pelo “roli-

nho” e que se reflete na cadência do poema. ↑ 

92 - Todos os verbos deste poema estão na terceira pessoa do plural, no futuro. 

Optamos por deixá-los no presente para manter as aliterações /ch/ e/ r/, ao invés 

de colocar o foco sobre o fonema /ão/. Esse poema parece estilizar o gênero do 

encantamento, para o qual o aspecto sonoro é muito importante. Apesar de este 

ter sido o nosso foco na tradução, há uma questão sintática importante que refor-

ça a similaridade ao encantamento, que se trata do aspecto verbal. Em russo, no 

que tange à temporalidade, os verbos podem ser conjugados no passado, no pre-

sente e no futuro. Além da temporalidade, eles se classificam em dois diferentes 

aspectos, o imperfectivo e o perfectivo. Quando no futuro, o primeiro indica ação 

recorrente no futuro, o processo da ação ou o fato de que uma ação irá ocorrer. 

Já o aspecto perfectivo usado no futuro denota uma ação única ou o resultado de 

uma ação no futuro. No poema em questão todos os verbos são do aspecto per-

fectivo, ou seja, eles apontam para a transformação consequente do encantamen-

to. ↑ 
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93 - Jurtchat / журчать é o verbo que descreve o barulho da água. Usamos “co-

chicham” para manter a aliteração /ch/ e porque está dentro do campo semântico 

de “conversar”, usado anteriormente. ↑ 

94 - Ambas as personagens usam o pronome de tratamento vy / вы, que indica 

um distanciamento formal, hierarquia e respeito e que pode ser usado indistinta-

mente para o gênero feminino e masculino. Apesar de não haver indicações do 

gênero dos personagens, mantivemos o pronome no feminino para a personagem 

que estava sonhando. Esta escolha deve-se ao fato de ser Gurô uma mulher e de, 

conforme afirma Galtsova (2017, p. 73), a autora reivindicar o feminino na escrita 

através do gesto criativo, criador e de cuidado em relação ao mundo. ↑ 

95 - Na frase chkmarit po tchem ni popalo / шкмарить по чем попало, o verbo 

chkmarit / шкмарить é um neologismo. A segunda parte da sentença indica algo 

batendo por todos os lados, dando a ideia de uma tempestade no mar. Por isso, 

traduzimos por “ondas revoltas e borrasca”. ↑ 

96 - Neologismo volklo / волкло, possivelmente relacionado ao verbo zavolotch 

/ заволочь (encobrir). ↑ 

97 - Burevestnik / буревестник é o nome que designa uma família de pássaros 

marinhos que inclui os petreis. Por sua “Canção do albatroz” (Pésnia o burevestni-

ke / Песня о буревестник) de 1901, Maksim Górki recebeu a alcunha de Bure-

vestnik. Trata-se de um poema partidário em que se celebra a futura revolução. 

Apesar de não estar claro se  há alguma ligação a Górki ou motivação política no 

poema de Gurô, mantivemos o termo “albatroz”, já que “Canção do albatroz” é 

um título consagrado em português. Na tradução de Luciana Oliveira de Barros 

(2010, pp. 1-2): 

A canção do albatroz 

"Sobre a superfície cinzenta do mar, 

O vento reúne Pesadas nuvens. 

Semelhante a um raio negro, 

Entre as nuvens e o mar, 

Paira orgulhoso o albatroz, 

Mensageiro da tempestade. 

E ora são as asas tocando as ondas, 

Ora é uma flecha rasgando as nuvens, 

Ele grita. 
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E as nuvens escutam a alegria 

No ousado grito do pássaro. 

Nesse grito - sede de tempestade! 

Nesse grito - as nuvens escutam a fúria, 

A chama da paixão, 

A confiança na Vitória. 

As gaivotas gemem diante da tempestade, 

Gemem e lançam-se ao mar, 

Para lá no fundo esconderem 

O pavor da tempestade. 

E os mergulhões também gemem. 

A eles, mergulhões, 

É inacessível a delícia da luta pela vida: 

O barulho do trovão os amedronta... 

O tolo pinguim, timidamente 

Esconde seu corpo obeso entre as rochas... 

Apenas o orgulhoso albatroz voa, 

Ousado e livre sobre a espuma cinzenta do mar. 

Tonitroa o trovão. 

As ondas gemem na espuma da fúria. 

E discutem com o vento. 

Eis que o vento 

Abraça uma porção de ondas 

Com força e lança-as 

Com maldade selvagem nas rochas, 

Espalhando-as como a poeira, 

Respingando uma noite de esmeraldas. 

O albatroz paira a gritar 

Como um raio negro, 

Rompendo as nuvens como uma flecha, 

Levantando espuma com suas asas. 

Ei-lo voando rápido como um demônio; 

Orgulhoso e negro demônio da tempestade; 

Ri das nuvens, soluça de alegria! 

Ele - sensível demônio - 

Há muito vem escutando 

Cansaço na fúria do trovão. 

Tem certeza de que as nuvens não escondem, 

Não, não escondem... 

Uiva o vento... 

Ribomba o trovão... 

Sobre o abismo do mar, 

Um monte de nuvens pesadas 

Brilham como centelhas. 

O mar pega as flechas de relâmpagos 

E as apaga em sua voragem. 

Parecem cobras de fogo. 

Os reflexos desses raios, 

Rastejando sobre o mar e desaparecendo. 

_Tempestade! 
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Breve rebentará a tempestade! 

Esse corajoso albatroz 

Paira altivo entre os raios 

E sobre o mar furiosamente urrando 

Então grita o profeta da Vitória: 

QUE MAIS FORTE ARREBENTE A TEMPESTADE!" ↑ 

98 - Gurô usa o adjetivo mutnii / мутный, que abarca os significados de turvo ou, 

em relação ao clima, de nublado. A opção por “tempestuoso” deve-se primeira-

mente ao fato de o adjetivo se referir ao céu e, segundo lugar, por indicar revolta. 

Não podemos deixar de delinear o fato de esse adjetivo evocar o termo smuta / 

смута, usado para denominar o período histórico na Rússia que se estende de 

1598 a 1613, conhecido como Tempo de Perturbações. 

 Como nos informa Perpétuo (2007), esse período se inicia com a morte de 

Ivan IV(1530-1584) e a consequente questão da sucessão do trono, uma vez que 

o czar havia matado seu filho mais velho e a capacidade de governar de Feódor, 

seu outro filho, era questionável. Feódor assume o trono, dedicando-se a questões 

espirituais, enquanto Boris Godunov, regente, exercei o poder temporal. 

Ivan IV tinha ainda outro filho, Dmítri, que, à época de sua morte era ainda 

criança. Ele fora exilado juntamente com mãe na cidade de Úglitch, onde morreu 

em 1591 sob condições suspeitas que levantaram a hipótese de um assassinato. 

Quando Feódor morre sem deixar herdeitos, Boris Godunov assume o trono e, em 

1604 a Polônia e os inimigos de Godunov lançam uma campanha contra a Rússia, 

liderados por um servo de um nobre polonês que se autodeclarava o tsarévitch 

Dmítri, supostamente salvo da morte. O pseudo-Dmítri chegoua a governar a Rús-

sia durante cerca de dez meses após a morte de Godunov. 

O Tempo de Pertubações, que envolveu rebeliões camponesas, fome, in-

vasões estrangeiras e o aparecimento de outros czares-impostores, apenas termi-

nou com o início da dinastia dos Romanov, a qual governaria a Rússia até 1917. ↑ 

99 - Lapy / лапы pode designar tanto a pata de um animal, como os galhos de 

árvores coníferas. ↑ 

100 - Brusnika / брусника, arando-vermelho ou mirtilo-vermelho, tipo de arbusto 

com folhas muito duras e que cresce em temperaturas muito baixas.  Optamos 
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por manter apenas mirtilo, pelo substantivo anterior, “rubi”, já indicar a cor do fru-

to. ↑ 

101 - Podniz / поднизь é um ornamento feminino composto por uma rede enfeita-

da com pérolas ou contas que recai sobre a fronte e é normalmente usada sob a 

kokóchka. Era um acessório comum entre os séculos XV e XVII.  

 

Traje festivo feminino. Pskov. Fundo do Museu Russo de Etnografia. 

Fonte: https://www.culture.ru/materials/194415/samye-neobychnye-golovnye-ubory-russkikh-

zhyon#material_194419-2 (acesso em 13 jan. 2020). ↑ 

 

102 - A urtiga, krapiva / крапива, é uma planta que causa ardor quando em conta-

to com a pele. A referência aqui é ao desafio de andar descalço por ela como de-

monstração de coragem. ↑ 

103 - Zavintchivala tchaika rjavuiu gaiku / завинчивала чайка ржавую гайку signi-

fica, literalmente, a gaivota aperta a porca enferrujada. Preferimos traduzir a ima-

gem, que acreditamos ser a da gaivota voando para baixo sendo iluminada pelo 

sol do crepúsculo. ↑ 

104 - A Kalevala é um poema épico finlandês, resultado da compilação de cerca 

de 50 poemas e canções de povos da Carélia do Norte feita por Elias Lönnrot e 

publicado em duas versões, a primeira em 1835 e a segunda, em 1849. A motiva-

ção para a realização deste empreendimento era revitalizar a língua e a cultura 

finlandesas, buscando uma identidade coletiva e ancestral deste povo que possuía 

uma longa história de dominação pela Suécia e pelo Império Russo. A primeira 

https://www.culture.ru/materials/194415/samye-neobychnye-golovnye-ubory-russkikh-zhyon#material_194419-2
https://www.culture.ru/materials/194415/samye-neobychnye-golovnye-ubory-russkikh-zhyon#material_194419-2
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tradução integral da Kalevala para a língua russa foi feita por Leonid Petrovitch 

Biélski em 1888. 

O épico inicia-se com a história da criação do mundo: Iltamar, a virgem do 

ar, desce ao mar. Uma pata põe ovos em seus joelhos e, quando se quebram, 

originam o mundo. Iltamar gesta Väinämöinen por 700 anos, até que ele também 

desce ao mar e faz nascer a Kalevala, ou a Terra de Heróis. As runas seguem as 

aventuras de Väinämöinen e de outros dois heróis, Ilamrinen, o ferreiro mágico, e 

Lemminkäinen, o mago, que cumprem provas e buscam solucionar os problemas 

de seu povo. 

Nas runas que compõem o épico é frequente o animismo, sendo que as 

plantas, os animais e os minerais interagem com os humanos, ajudando-os ou 

fazendo parte de encantamentos. 

Segundo Magaldi (2006, p. 44), o épico, pertencente à tradição oral, pos-

sui cerca de mil anos, “não foi lido nem declamado, e sim cantado”. Vale ressaltar 

que a Kalevala foi tema de diversas obras durante os séculos XIX e XX. No univer-

so da música, o finlandês Jean Sibelius (1865-1957), muito apreciado por Gurô, 

compôs óperas e sinfonias inspiradas na Kalevala. Nas artes plásticas, o também 

finlandês Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), bastante conhecido na Rússia, onde 

seus quadros foram expostos pela primeira vez em 1896, pintou inúmeras obras 

retratando personagens do épico. Segundo Ljunggren (1995, p, 14), Gurô conhe-

ceu as ilustrações de Gallen-Kallela através da revista Mir isskustva (O mundo da 

arte). ↑ 

105 - Há um jogo entre as palavras doroga / дорога e put / путь. Ambas denotam 

um caminho físico, no entanto, put / путь  carrega outros significados que são tra-

jetória; acesso, entrada; capacidade de chegar a algum lugar; e benefício, vanta-

gem. ↑ 

106 - Deusa romana do casamento e do parto, esposa de Júpiter com quem teve 

cinco filhos, entre eles Vulcano, deus do fogo. Juno sentia vergonha de Vulcano, 

pois era coxo e, por isso, atirou-o do Monte Olimpo ao mar, em cuja caverna ele 

morou por nove anos aprendendo o ofício de ferreiro (Roman, L.; Roman, M., 

2010, p. 201). ↑ 
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107 - Em russo, galinha é um termo pejorativo, que significa mulher tola. ↑ 

108 - Novamente o falante usa o pronome vy / вы que indica distanciamento, sem, 

no entanto, especificar o gênero do interlocutor. Ver nota 94. ↑ 

109 - Adágio é uma composição musical lenta. ↑ 

110 - Etiúd / этюдь (étude, estudo) refere-se, em música, a um exercício compos-

to para o aperfeiçoamento de uma determinada técnica. Conforme aponta Patoka-

Meyer (2014, pp. 260-261), no século XIX o estudo, originalmente criado para uso 

particular, foi elevado ao repertório de concertos. ↑ 

111 - Assim como em português, há ambiguidade no original, que pode indicar 

que as nuvens meditaram acima da cabeça do narrador, ou a respeito dele. ↑ 

112 - Liúbo / любо é um termo frequente na poesia popular, folclórica. ↑ 

113 - Em outras passagens (NV, 1914, p. 22; p.117), traduzi-

mos podvig / подвиг como “feito”. Neste texto, no entanto, optamos por “dedica-

ção”, por abarcar o sentido de processo, ao invés do resultado. ↑ 

114 - Em italiano no original. Último movimento de uma sonata ou sinfonia. ↑ 

115 - Bor / бор é uma denominação popular para florestas que se situam em solos 

arenosos e secos e em que predominam pinheiros. ↑ 

116 - A repetição da palavra bliki / блики (brilhos), a menção da prata e, mais adi-

ante, da campânula, indicam, possivelmente, uma referência ao toque de sinos, 

associado tanto à vida prática (como marcar o tempo, ou prevenir que animais se 

percam) – como aos rituais, sejam pagãos ou cristãos. De acordo com Valentsova 

(199, pp. 283-284),“a função simbólica dos sinos baseia-se: 1) nas propriedades 

apotropaicas do metal; 2) na marcação ritual de sua ‘voz’, contrapondo-se à fala e 

substituindo-a em determinadas situações; 3) na diferença entre os sons: alto – 

baixo, sonoro – surdo”. O som dos chamados sinos de prata (que não são feitos 

deste metal, mas contém em sua liga grande quantidade de latão, o que lhes con-

fere cor prateada) é considerado puro e melódico. ↑ 
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117 - Guró cria a palavra skvoznoi / сквозной a partir da preposição skvoz / 

сквозь (através). Não conseguimos recuperar o neologismo e, por isso, traduzi-

mos o conceito. ↑ 

118 - Uma vez mais emerge a questão da marca de gênero nos verbos no passa-

do em russo. Nesta passagem, Gurô usa o verbo zamiétila / заметила (passado 

de perceber) com o sufixo –la / -ла estabelecendo que o sujeito deste verbo é fe-

minino singular. No entanto, a autora não precisa o sujeito que, desta forma, pode 

ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Não conseguimos manter a ambiguida-

de, mas preferi usar a primeira pessoa na tradução, distinguindo, assim, este pa-

rágrafo dos seguintes, em que a narradora se dirige a outra pessoa. ↑ 

119 - Témia/ темя  é parte superior da cabeça, onde nos bebês há a moleira. ↑ 

120 - Kolokoltchik / колокольчик, (campânula), é uma flor cuja forma assemelha-

se a de um sino. ↑ 

121 - No original, syroiejka / сыроежка, vários tipos de cogumelos da espécie 

Russula, bastante comuns na Rússia. ↑ 

122 - Sersó / серсо: brincadeira na qual se rola um aro no chão com o auxílio de 

uma vareta e cujo objetivo é fazer com que ele permaneça rodando pelo maior 

tempo possível.  

 

Fonte: http://www.icilike.com/blog/loisirs-autrefois-le-jeu-de-cerceaux-11849.html#.XizQ3v5KjIU 

(acesso em 25 jan. 2020). ↑ 

http://www.icilike.com/blog/loisirs-autrefois-le-jeu-de-cerceaux-11849.html#.XizQ3v5KjIU
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123 - O galanthus é uma flor. Seu nome russo podsnejnik / подснежник (sob a 

neve) remete ao fato desta flor nascer no início da primavera, embaixo da neve. 

Outra característica é a curta duração da floração. ↑ 

124 - Turfianika / турфяника (turfeira) é um tipo de solo encontrado em áreas pan-

tanosas, formado pela decomposição de matéria orgânica. Por possuir material 

inflamável em sua composição, a turfeira é suscetível a queimadas durante a esti-

agem. ↑ 

125 - Smielogrudye / смелогрудые, palavra criada a partir de smielyi / смелый 

(corajoso, audacioso) e grud / грудь (peito). Juntamos, na tradução, as palavras 

“bravo” e “audaz”, a qual, em português, é compatível com a expressão “ter pei-

to”. ↑ 

126 - Roman Jakobson (2015, pp. 70-71) comenta sobre este personagem do 

folclore russo no artigo “Poesia da gramática e gramática da poesia”:  

Nas estórias cantadas ou narradas do folclore russo que têm como per-

sonagens Fomá e Ieriemá (Tomás e Jeremias), os dois irmãos sem sorte 

são usados como motivação cômica para uma cadeia de orações para-

lelas que não passam de paródias do carmen style, típico da poesia po-

pular russa, e que apresentam características, por assim dizer, diferen-

ciais, dos dois irmãos, através da justaposição de expressões ou de i-

magens de coincidência extrema: “Descobriram Ieriemá e encontraram 

Fomá; bateram em Ieriemá e não perdoaram a Fomá; Ieriemá fugiu para 

um bosque de bétulas, e Fomá para um de carvalhos”, etc.  

 

Fomá e Eriôma. Reconstrução contemporânea de um lubok do século XVII-XIX. Museu de Arte de 

Altai Krai, Rússia.  

Fonte: http://ghmak.ru/expo/picture.php?id=125&page=1 (acesso em 05 fev.2020) ↑ 

http://ghmak.ru/expo/picture.php?id=125&page=1
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127 - O verbo prolejal / пролежал, com o prefixo pro / про, indica que o sujeito 

passou muito tempo deitado. A mesma palavra designa também a existência de 

escaras no corpo. ↑ 

128 - Novamente Gurô usa a palavra skvoziná / сквозина, sua criação (ver no-

ta 117). ↑ 

129 - Note que este verso retoma o trecho que traduzimos por “E o navipassante 

com uma faixa americana vermelha, chamativa vimos da varanda de manhã” (NV, 

1914, p.48). ↑ 

130 - Antiga vila no Golfo da Finlândia, atual Lomonossov. ↑ 

131 - No trecho no za to v mysli oni uchli ot vremeni i okov / но зато в мысли они 

ушли от времени и оков, não está claro se o pronome oni / они refere-se às bétu-

las ou aos dias. Como em português, ao contrário da língua russa, o pronome da 

terceira pessoa do plural muda conforme o gênero, omitimos o pronome para 

manter a ambiguidade. ↑ 

132 - Referência à persistência das gralhas. ↑ 

133 - Na mitologia eslava, Liéchi é um espírito protetor dos bosques e florestas e 

que corporifica a riqueza e o perigo de seus elementos. Pode tomar várias formas, 

incluindo as de animais, porém, é mais comumente representado como um cam-

ponês ou velho com barba branca vestindo roupas camponesas, sendo que o lado 

direito fica no esquerdo e vice-versa. O Liéchi tem habilidade de mudar sua altura 

e é considerado perigoso para aqueles que não pedem permissão a ele para en-

trar no bosque, fazendo, assim, travessuras, como desviar as pessoas de seus 

caminhos ou conduzi-las ao pântano (TOLSTAIA, 2002, pp. 280-281). ↑ 

134 - Segundo Rusu (2008, pp.85-97), a mitologia nórdica concebe o Universo 

sustentado por um freixo, chamado Yggdrasil, o qual, por sua vez, une os nove 

diferentes mundos. São eles: 

Muspelheim – mundo do fogo; 

Nifleheim – mundo do gelo;  

Åsgard – mundo dos Æsir, que são os deuses principais; 

Vanheim – mundo dos Vanir, ou os deuses menores; 
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Jotunheim – mundo dos gigantes; 

Midgard – mundo dos humanos criado pelos Æsir; 

Svartalfheim – mundo dos elfos negros; 

Alfheim – mundos dos elfos brancos; 

Nidavellir – mundo dos anões. 

Sob as raízes da Yggdrasil há três poços, entre eles o poço de Urth, do 

qual cuidam as Nornas e com cuja água regam a árvore, garantindo, assim, a so-

brevivência de todos os mundos e responsabilizando-se pelo destino dos homens. 

As Nornas são três: Urth representa as ações concluídas; Verthandi, os processos 

presentes; e Skuld é associada às necessidades e obrigatoriedades. 

 

As Nornas Urth, Verthandi e Skuld sob a Yggdrasil, Ludwig Burger, 1882.  

Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil#/media/File:Die_Nornen_Urd,_Werdanda,_Skuld,_unter_der

_Welteiche_Yggdrasil_by_Ludwig_Burger.jpg (acesso em 04 fev. 2020). 

 

Jovanovič (1999, p.192), por sua vez, considera que se trata de um erro 

ortográfico: onde se lê Norny / Норны, seria normy / нормы (normas), o que con-

sideramos improvável, uma vez que a palavra vem grafada com letra maiúscula, 

além de haver, como citamos anteriormente, outras referências à mitologia nórdi-

ca e ao universo das sagas em Camelinhos celestes. Ademais, a profecia é tam-

bém um domínio das Nornas. ↑ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil#/media/File:Die_Nornen_Urd,_Werdanda,_Skuld,_unter_der_Welteiche_Yggdrasil_by_Ludwig_Burger.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil#/media/File:Die_Nornen_Urd,_Werdanda,_Skuld,_unter_der_Welteiche_Yggdrasil_by_Ludwig_Burger.jpg
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135 - A construção “Одному мальчику обижали мать” não é usual em russo. Ge-

ralmente o verbo obijat /  обижать (ofender) pede um complemento no caso acu-

sativo ou no genitivo com a preposição u / у, mas nessa miniatura, Gurô usa o 

caso dativo, o qual expressa uma ação direcionada a um objeto, neste caso, o 

menino. Ou seja, o menino é quem sofre a ofensa. No caso nominativo, que deno-

ta o agente da ação, temos a mãe. De acordo com a norma gramatical, o verbo 

no passado concorda em gênero e número com o sujeito (ou seja, deveria ser 

obijala / обижала), mas aqui o verbo está conjugado no plural, obijali / обижали. 

Esta é, de fato, uma construção estranha à língua russa e procuramos manter este 

estranhamento em português ao não concordar o sujeito com o verbo. Uma pos-

sível interpretação para esta construção é que a mãe proibiu o menino de estudar 

e de frequentar o lago, mas esta proibição parte da coletividade dos adultos (“o 

inimigo era grade, forte e rude”). Desta maneira, esta miniatura se aproxima do 

conto “Vássia” (NV, 1914, pp. 25-26), com a mãe que toma parte das ações dos 

adultos ao invés de proteger o filho. ↑ 

136 - A expressão bielobrusnye resnitsy / белобрысые ресницы  indica que os 

cílios são muito claros, quase brancos. No entanto, ela causa estranhamento, uma 

vez que a expressão corrente seria beliosye resnitsy / белёсые ресницы, cílios 

esbranquiçados. Agradecemos à Assya Vasileva pela observação. ↑ 

137 - Kirka / кирка provém do alemão Kirche, igreja, e, na língua russa designa a 

Igreja Luterana. ↑ 

138 - Gurô usa o neologismo bezýzdnoie / безуздное a partir da palavra uzdá / 

узда, que significa cabresto e pelo prefixo de negação bez / без. Usamos o mes-

mo princípio para criar descabrestado. ↑ 

139 - Diminutivo de Tatiana. ↑ 

140 - Diminutivo de Aleksandra. ↑ 

141 - Diminutivo de Maria. ↑ 

142 - Protvinoi / протвиной pode indicar tanto algo repugnante como contrário ao 

que fora declarado ou feito anteriormente. Optamos pela segunda opção para 

marcar a oposição em relação ao verbo obtirat / обтирать (esfregar, limpar). ↑ 
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143 - Na mitologia grega, deusa que ajudou Teseu a sair do labirinto de Minos 

dando-lhe um novelo de lã que, desenrolado, mostrou-lhe a saída. Ariadne se a-

paixonou por Teseu e juntos fugiram de Creta. No caminho, porém, ele a abando-

nou em uma praia. Dioniso ao vê-la, levou-a para o Olimpo para se casarem e, 

como presente de casamento, deu-lhe uma Coroa forjada por Hefeso, que Dioniso 

colocou no céu. Essa é a explicação mitológica para a origem da constelação Co-

rona Borealis, localizada no Hemisfério Celestial Norte (GRIMAL, 205, pp. 45-46). 

↑ 

144 - Jogo com a palavra ozarenie / озарение, que tanto pode significar claridade 

(no caso do texto, da noite branca), como uma ideia inspiradora. Optamos por 

“luz” por abarcar ambos os sentidos em português. ↑ 

145 - Referência ao âmbar, resina fossilizada cuja principal fonte é a costa do Mar 

Báltico. ↑ 

146 - Tipo de pão redondo e achatado comum na Ásia Central. ↑ 

147 - Grande casa rural. ↑ 

148 - Referência à passagem bíblica sobre a criação do ser humano: “Quando 

Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, 

pois no campo ainda não havia brotado nenhuma era: Javé Deus não tinha feito 

chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da 

terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem 

com a argila do solo, soprou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem tor-

nou-se um ser vivente” (Gênesis, 2:4b - 7). ↑ 

149 - A partir do sexto verso há uma série de neologismos, a maioria formada a 

partir do substantivo kot / кот, gato, fazendo-a ecoar ao longo do poema. Procu-

ramos reproduzir o mesmo procedimento na tradução. Como barriguinha-barril 

traduzimos botik-jivótik / ботик-животик. No verso seguinte, vorkotik / воркотик 

está relacionado ao verbo vorkovat / ворковать, falar gentilmente e, por isso cria-

mos “resmungatinho”. 

Alvodãozinhos, por sua vez, traduz e procura reproduzir a mesma forma de 

criação de belovátki / беловатик, sendo vata / вата “algodão”. ↑ 
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150 - Espécie de carruagem espaçosa, em que o viajante podia se reclinar. ↑ 

151 - A principal e maior ilha do arquipélago de Svalbard, no norte da Noruega, no 

oceano Ártico. O nome Spitsbergen deriva de suas montanhas e grande parte do 

território é coberta por geleiras e recortado por fiordes. Até 1920, quando o arqui-

pélago passou a ser administrado pela Noruega, não pertencia a nenhum Estado 

e, durante o século XIX e início do XX, foi um local de caça e ponto de início para 

as expedições ao Ártico. ↑ 

152 - O termo poema / поэма corresponde ao poema narrativo. ↑ 

153 - Perelecok / перелесок é um pequeno bosque, separado da floresta por uma 

clareira. ↑ 

154 - Planta que, durante a floração, tem penugem similar ao algodão. ↑ 

155 - Lik / лик é usado no registro literário para designar aparência ou face, mas é 

também um termo religioso aplicado à representação da face dos santos nos íco-

nes. Escolhemos “semblante”, baseando-nos na tradução de Neide Jallegas e 

Anastassia Bytsenki do livro A perspectiva inversa (1919) do teólgo Pável Flori-

ênski (1882-1937), que distingue lik / лик de litsó / лицо, sendo esta a designação 

comum para rosto.  .↑ 
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REVENDO O PERCURSO 

 

 O intuito inicial desta pesquisa era a tradução do livro Camelinhos celestes 

e a apresentação da poética de Elena Gurô ao leitor brasileiro, ambos inéditos no 

Brasil. Tivemos um longo percurso de busca por uma escritora cuja produção lite-

rária ainda se encontra distante do foco de pesquisa sobre os movimentos literá-

rios do século XX e da literatura russa em geral.  

Como asserveram Mikhail Matiúchin e diversos contemporâneos de Guró 

citados ao longo da dissertação, a autora sempre esteve imbuída nos meios van-

guardistas, buscando inovações estéticas que seriam desenvolvidas nas décadas 

seguintes após sua morte. Assim, propusemos que Gurô lançou as bases para a 

língua transmental principalmente através da representação da linguagem infantil, 

cujo objetivo é propor um novo olhar para o mundo, provocando no leitor a sensa-

ção de estranhamento. Além disso, há uma grande flutuação dos gêneros literá-

rios e o desenvolvimento de miniaturas, ou micronarrativas, que atestam a impor-

tâcia do processo criativo, em detrimento da completude da obra.  

Estando a biografia de Gurô envolta de certo mistério, parte devido ao qua-

se desaparecimento de sua produção após sua morte, parte por causa de seus 

contemporâneos os quais lhe atribuiram certa autoridade intelectual e espiritual 

reiterada ao longo dos anos, escolhemos pautar nossa apresentação em suas 

concepções filosóficas e religiosas, que se destacam em anotações e correspon-

dências, procurando entender como elas permeiam sua obra literária. Nessa 

perspectiva, argumentamos, assim como Alla Povelikhina (1999), Margareta Till-

berg (2003), Patoka-Meyer (2014) e Isabel Wünsch (2015) que um dos legados 

de Gurô foi ter concebido a vertente orgânica da vanguarda russa, uma vez que 

apreende o universo de maneira holística, em que todos os elementos são anima-

dos, e reconhece o caráter criador e transformador da natureza, tomando-a como 

modelo para a arte. Em vista disso há na arte um poder que excede a questão 

estética e que transforma o artista em um intermediário entre a realidade e o mun-

do ideal e harmônico a ser atingido: se ele está à mercê dos conflitos sociais, é 

simultaneamente capaz de trafegar pelo tempo, pela história e pelo mito. 



181 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. De Elena Gurô 

 

BURLIUK, V. et. al. Sadok sudei I [Armadilha para juízes I]. São Petersburgo: 

Juravl, 1910. Disponível em: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3203-sadok-sudey-vyp-1-

spb-zhuravl-1910. Acesso em 5 jul. 2020. 

_______. Sadok sudei II [Armadilha para juízes II]. São Petersburgo: Juravl, 

1913.  

GURÔ, E. Bednyi rytsar [O pobre cavaleiro]. Kolomna: Museu de Cultura Or-

gânica, 2015. Disponível em: http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/elena-guro-

bednyj-rycar/html5forpc.html. Acesso em 23  jan. 2020. 

_______. Nebesnye verbliujata [Camelinhos celestes]. São Petersburgo: Juravl, 

1914. Disponível em: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3557-guro-e-g-nebesnye-

verblyuzhata-spb-zhuravl-1914. Acesso em 12  ago. 2020. 

_______. Elena Gurô. Poet i khudojnik 1877-1913. Katalog vystavka. Jivopis, 

grafika, rukopisi, knigi [Elena Gurô. Poeta e pintora 1877-1913. Catálogo de expo-

sição. Pintura, ilustração, manuscritos, livros]. São Petersburgo: Mifril, 1994. Dis-

ponível em: 

http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/elena_guro_poet_i_hudozhnik/html5forpc.ht

ml. Acesso em 19 dez. 2019. 

_______. Nebiesnye verbliujata [Camelinhos celestes]. Rostov-na-Donu: Izda-

telstvo Rostovskogo Universiteta, 2014. 

_______. Sharmanka. Pazskazy [O realejo. Contos]. São Petersburgo: [s.n.], 

1912. Disponível em: 

http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/sharmanka/html5forpc.html. Acesso em 18 

dez. 2019. 

GURÔ, E.; KHLEBNIKOV, V.; MALIEVITCH, K. Troe [Três]. São Petersburgo: 

Juravl, 1913. Disponível em: http://fm-ok.pro/TROE/html5forpc.html. Acesso em 

03 jul. 2020. 

LJUNGGREN, A.; GOURIANOVA, N. (ed.). Elena Guro. Selected writings from 

the archives. Estocolmo: Almqvist & Wiksell International, 1995. Disponível em: 

http://fm-ok.pro/e_guro_selected_writings/html5forpc.html. Acesso em 11 ago. 

2020 

LJUNGGREN, A.; NILSSON, N. Å. (ed.). Elena Guro: Selected prose and po-

etry. Estocolmo: Almqvist & Wiksell International, 1988. Disponível em: http://fm-

ok.pro/E._GURO_SELECTED_PROSE_AND_POETRY/html5forpc.html. Acesso em 

10 ago. 2020. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3203-sadok-sudey-vyp-1-spb-zhuravl-1910
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3203-sadok-sudey-vyp-1-spb-zhuravl-1910
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/elena-guro-bednyj-rycar/html5forpc.html
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/elena-guro-bednyj-rycar/html5forpc.html
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3557-guro-e-g-nebesnye-verblyuzhata-spb-zhuravl-1914
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3557-guro-e-g-nebesnye-verblyuzhata-spb-zhuravl-1914
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/elena_guro_poet_i_hudozhnik/html5forpc.html
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/elena_guro_poet_i_hudozhnik/html5forpc.html
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/sharmanka/html5forpc.html
http://fm-ok.pro/TROE/html5forpc.html
http://fm-ok.pro/e_guro_selected_writings/html5forpc.html
http://fm-ok.pro/E._GURO_SELECTED_PROSE_AND_POETRY/html5forpc.html
http://fm-ok.pro/E._GURO_SELECTED_PROSE_AND_POETRY/html5forpc.html


182 
 

PERKINS, G.K (ed.). Elena Guro. Sotchineniia [Elena Gurô. Obra]. Oakland: 

Berkeley Slavic Specialties, 1996. Disponível em: http://fm-

ok.pro/guro_sochineniia/html5forpc.html. Acesso em 28 dez. 2019. 

 

2. Fontes primárias 

Nas fontes primárias as abreviações referem-se a: 

 Fond: fundo do arquivo. 

 Op.: opis, inventório. 

 Ed. khr.: Edinitsa khraneniia, unidade de depósito. 

 L.: list, folha. 

 

MATIÚCHINA, O.K. Таким я знала Маяковского [Assim conheci Maiakovski]. 

Departamento de Manuscritos da Biblioteca Nacional Russa, fond. 1059, op. 2, 

ed. Kh. 39, l. 7. 

PETNIKOV, Grigori. Cartas para Olga K. Matiushina. Departamento de Manus-

critos da Biblioteca Nacional Russa, f. 1059, op. 02 ed. kh, 474. 

 

3. Sobre Elena Gurô 

 

BANJANIN, Milica. “Nature and the city in the works of Elena Guro”. In: The 

Slavic and East European Journal, vol. 30, No. 2, 1986, pp. 230-246.  

CLOUTIER, G. La Science et le spirituel ans l‘art et la littérature russe d‘avant-

garde des années 1910 et 1920. 2004. Dissertação (Mestrado em Literatura 

Comparada) - Faculté des arts et sciences, Université de Montréal, Montréal, 

2004. 

ENDER, Z. “Vlianie Eleny Guro na ee sovremenikov i na posleduiuche pokole-

nie pisatelei i  khudozhnikov” [A influência de Guro em seus contemporâneos e na 

geração seguinte de escritores e pintores]. In: Europa Orientalis vol. 13, no 1, 

1994, pp. 125-136.  

GALTSOVA, E. “Plaidoyer pour le ‘genre féminin’ dans l’ouevre d’une futuriste 

russe. Elena Gouro: des formes organiques à l’abstraction”. In: Classiques 

Garnier, 2017, pp. 69-90. 

GOURIANOVA, N. The early Russian avant-garde 1908-1918: The aesthetics 

of anarchy. Ph.D. Dissertation: Columbia University, 2001. 

GURÔ, Ekaterina Guênrikhovna. Sobre a tentativa de assassinato de Aleksan-

dr II, sobre como ela escondia panfletos revolucionários na casa dos pais e sobre 

as relações entre as irmãs Gurô. Entrevista a Viktor Dmitrievitch Duvakin. Moscou: 

http://fm-ok.pro/guro_sochineniia/html5forpc.html
http://fm-ok.pro/guro_sochineniia/html5forpc.html


183 
 

Oral History, 27 nov. 1969. Disponível em: http://oralhistory.ru/talks/orh-130. A-

cesso em 02 jul. 2020.  

ITCHIN, K. “‘Finliândia’ Eleny Gurô: popytka intrepetátsii siujeta” [‘Finlândia’ de 

Elena Gurô: tentativa de interpretação do enredo]. In: _______. Avangardnyi vzryv. 

22 stati o russkom avangarde [Explosão vanguardista. 22 artigos sobre a van-

guarda russa]. São Petersburgo: Editora da Universidade Europeia em São Pe-

tersburgo, 2016.  

JOVANOVIČ, M. “Niekotorye voprocy motivnogo i leitmotivnogo stroieniia ciu-

jeta Niebésnykh verbliujat Eleny Gurô” [Algumas questões sobre a estrutura do 

tema e do leitmotiv do enredo de Camelinhos celestes de Elena Gurô]. In: Studia 

Slavica Finlandensia vol. 16, 1999, pp. 192-211. 

KALINA, V. At the crossroads of Modernism: critical studies in the work of 

Elena Guro. Yale University, Ph.D, 1978. 

KAMENSKII, V. V. “Elena Gurô”. Put entuziasta [Caminho de um entusiasta]. 

Moscou: Federátsia, 1931. Disponível em: 

http://electro.nekrasovka.ru/books/6154929. Acesso em 10 jul. 2020. 

 KOSTIUK, V. V. Poeziia i proza Eleny Gurô: k probleme tvortcheskoi individu-

alnosti [Poesia e prosa de Elena Gurô: sobre a questão da individualidade criati-

va]. São Petersburgo: Universidade Estatal Russa de Pedagogia, 2005 (Disserta-

ção). 

LJUNGGREN, A. “Introduction I: Elena Guro’s literary prehistory”. In: LJUNG-

GREN, A.; GOURIANOVA, N. (ed.). Elena Guro. Selected writings from the ar-

chive. Estocolmo: Almqvist & Wiksell International, 1995. 

MARKOV, V. Russian Futurism: a History. Berkely: University of California 

Press, 1968. 

PATOKA-MEYER, V. C. Intermedialität und Subjektivität im Werk von Elena 

Guro (1877-1913). Ph.D. Dissertation, Universität St. Gallen, 2014.  

POVELIKHINA, A (org). Organica. Organic. The non-objective world of nature 

in the Russian Avant-Garde of the 20th century. Colônia: Galerie Gmurzynska, 

1999. Disponível em: 

http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/Organica_en/html5forpc.html. Acesso em 5 

jun. 2020.  

POVELIKHINA, A. Organika. Novaia mera vospriiatia prirody khudojkami russ-

kogo avangarda 20 veka [Organica: nova percepção da natureza na vanguarda 

russa do século XX]. Centro de Arte de Moscou: 2001. Disponível em: 

http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/Organika_2001/html5forpc.html. Acesso 

em 13 jul. 2020. 

TILLBERG, M. Coloured universe and the Russian avant-garde. Matiushin on 

colour vision in Stalin's Russia 1932. Estocolmo: Stockholms Universitet, 2003. 

http://oralhistory.ru/talks/orh-130
http://electro.nekrasovka.ru/books/6154929
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/Organica_en/html5forpc.html
http://book.museumart.ru/mok/1m/1m/Organika_2001/html5forpc.html


184 
 

WÜNSCH, I. The Organic School of the Russian avant-garde: nature's creative 

principles. Surrey: Ashgate, 2015. 

 

4. Geral 

 

BEZRUKOVA, V.S. Osnovny dukhovnyi kultury (entsiklopedítcheskii slovar pe-

dagoga) [Bases da cultura espiritual (dicionário enciclopédico do pedagogo)], 

2000. Disponível em: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/fc/slovar-193-

2.htm#zag-237. Acesso em 13 dez. 2019. 

BÍBLIA sagrada: edição pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 

BÍBLIA. Novo Testamento. Os quatro Evangelhos. Tradução de Frederico Lou-

renço. São Paulo: Cia das Letras, 2017. 

CAROLINSKI, F.C.M. Aleksándr Nikoláevitch Afanássiev e o conto popular rus-

so. Dissertação de mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

USP, 2008. 

DAVIDSON, H.R.E. Scandinavian mythology. Londres: Paul Hamlyn, 1969. 

DE BARROS, L. O. “Piacere-Meniá Zovút Gorki”. Revista Garrafa, 8, 22, 2010. 

Disponível em:  

http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/garrafa/garrafa20/lucianabarros_piacere.pdf. 

Acesso em 12 jan. 2020. 

DOWLER, W. “Echoes of Pochvennichestvo In Solzhenitsyn’s August 1914”. 

Slavic Review, 34, vol. 1, 1975, pp. 109-122. Disponível em: 

https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/echoes-of-

pochvennichestvo-in-solzhenitsyns-august-

1914/61A28660E3D003B3A78228975C89F698. Acesso em 16 nov. 2020. 

FANCY, H. “Muslim Crusaders: Guzmán el Bueno and the Limits of Secular 

History”. In: Al-Masāq, 30:3, pp. 248-265, 2018. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09503110.2018.1522569. Acesso 

em 18 jan. 2020. 

FLORIÊNSKI, P. A perspectiva inversa. São Paulo: Editora 34, 2012. 

FRANCISCO JÚNIO, M.R. Zanguézi, de Velimír Khlébnikov: a utopia da obra 

de arte como síntese perfeita do universo. Tese (doutorado) – FFLCH – Universi-

dade de São Paulo, 2007. 

GRIMAL, P. Dicionário da mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Bertrandt 

Brasil, 2005. 

JAKOBSON, R. “Poesia da gramática e gramática da poesia”. In: _______. Lin-

guística. Poética. Cinema. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/fc/slovar-193-2.htm#zag-237
http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/fc/slovar-193-2.htm#zag-237
http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/garrafa/garrafa20/lucianabarros_piacere.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/echoes-of-pochvennichestvo-in-solzhenitsyns-august-1914/61A28660E3D003B3A78228975C89F698
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/echoes-of-pochvennichestvo-in-solzhenitsyns-august-1914/61A28660E3D003B3A78228975C89F698
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/echoes-of-pochvennichestvo-in-solzhenitsyns-august-1914/61A28660E3D003B3A78228975C89F698
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09503110.2018.1522569


185 
 

KRUTCHÔNIKH, A.E. “Iz knigi ‘Slovo, kak takovoe’” [Do livro ‘A palavra como 

tal’]. In: _______. Apokalipsis v russkoi literature [Apocalipse na literatura russa]. 

Moscou: TSIT, 1923. Disponível em: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3485-kruchenyh-

a-e-apokalipsis-v-russkoy-literature-chort-i-rechetvortsy-taynye-poroki-

akademikov-slovo-kak-takovoe-deklaratsii-m-tip-tsit-1923. Acesso em 03 dez. 

2020.  

LIBERMAN, A. “Some controversial aspects of the myth of Baldr”. In: Alvíss-

mál., 11: 23, 2004, pp. 17-54 . Disponível em: http://userpage.fu-

berlin.de/alvismal/11baldr.pdf. Acesso em 02 mar. 2020. 

LJØGODT, K.” Northern gods in marble. The romantic rediscovery of Norse 

Mythology”. Romantik, 01, vol. 01, 2012, pp. 141-165, Aarhus University Press. 

Disponível em: https://tidsskrift.dk/rom/article/view/15854/13723. Acesso em 10 

fev. 2020. 

MACHADO, S.A.P. Canção de ninar brasileira: aproximações. Tese de douto-

rado: Universidade de São Paulo, 2017. 

MAGALDI, C.A. Kalevala: literatura, história e formação nacional. Dissertação. 

Universidade Federal de Juiz de Fora, 2006. 

MANNHERZ, J. "Knots in the fourth dimension. Mathematics, Spiritualism and 

Society in Post-reform Russia". In: Cultural and Social History, 8:1, 2011, pp. 31-

49 . Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/147800411X12858412044357. 

Acesso em 22 jul. 2020. 

MOOSBURGER, T. B. (Introdução, tradução e notas). Saga dos Volsungos. 

Anônimo do séc. XIII. São Paulo: Hedra, 2011.  

MOROZOV, I.A., SLEPTSOVA, I.S. Krug igry. Prazdnik i igrá v jizni severno-

russkogo kresniánina XIX-XX vv. [Círculo lúdico. Celebração e ludicidade nas vi-

das dos camponeses do norte da Rússia, séculos XIX-XX]. Moscou: Indrik, 2004.  

NECHUMOVA, T. “Jisn Varvary Grigorievny Milakhievoi-Mirovitch". MILAKHIE-

VA-MIROVITCH, V.G.Khrizalida [Crisálida]. Moscou: Vodolei, 2013. 

OUSPENSKY, P.D. Tertium Organum. The third canon of thought. A key to the 

enigmas of the world. Nova York: Alfred A. Knopft: 1922. 

PERPÉTUO, I.F. “Posfácio”. In: PÚCHKIN, A. S. Boris Godunov. São Paulo: E-

ditora Globo, 2007. E-book (não paginado). 

PROPP, V. Morfologia do conto maravilhoso. São Paulo: Forense Universitária, 

2006.  

ROMAN, L, ROMAN, M. Encyclopedia of Greek and Roman mythology. Nova 

York: Infobase Publishing, 2010.  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3485-kruchenyh-a-e-apokalipsis-v-russkoy-literature-chort-i-rechetvortsy-taynye-poroki-akademikov-slovo-kak-takovoe-deklaratsii-m-tip-tsit-1923
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3485-kruchenyh-a-e-apokalipsis-v-russkoy-literature-chort-i-rechetvortsy-taynye-poroki-akademikov-slovo-kak-takovoe-deklaratsii-m-tip-tsit-1923
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3485-kruchenyh-a-e-apokalipsis-v-russkoy-literature-chort-i-rechetvortsy-taynye-poroki-akademikov-slovo-kak-takovoe-deklaratsii-m-tip-tsit-1923
http://userpage.fu-berlin.de/alvismal/11baldr.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/alvismal/11baldr.pdf
https://tidsskrift.dk/rom/article/view/15854/13723
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/147800411X12858412044357


186 
 

RUSU, R.M. "Yggdrasil and The Norns–Or Axis Mundi and Time". In: Studia U-

niversitatis Babes-Bolyai-Philologia, v. 53, n. 2, pp. 85-97, 2008. Disponível em: 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A15432/pdf. Acesso em 04 fev. 2020. 

SOROKIN, P. "Investigation of traditional boatbuilding for the reconstruction of 

medieval Russian boats. In: BLACKMAN, D. J.; BELTRAME, C. Boats, Ships and 

Shipyards: Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship 

Archaeology, Venice 2000. Oxford: Oxbow Books, 2003. 

SPITSBERGEN information. Spitsbergen - Svalbard, [s.d]. Disponível em: 

https://www.spitsbergen-svalbard.com/spitsbergen-information.html. Acesso em 

03 de mar. 2020. 

STEWARD, J. "The culture of water cure in nineteenth-century Austria, 1800-

1914". In: Water, Leisure and Culture: European Historical Perspectives. Leisure, 

Consumption and Culture. Berg: Oxford, 2002. Disponível em: 

http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/582/1/steward_The%20culture%20of%20wat

er%20cure%20in%20nineteenthcentury%20Austria.pdf. Acesso em 07 jan. 2020. 

TOLSTAIA, S.M. (ed.). Slavianskaia mifologiia. Entsiklopedítcheskii slovar [Mi-

tologia eslava. Dicionário enciclopédico]. Moskva: Mejdonaródnie otnochéniia, 

2002. 

VALENTSOVA, M. M. ”O maguítchekikh fúnktsiakh kolokoltchika v naródnoi kultu-

re slavian” [Sobre as funções mágicas dos sinos na cultura popular dos eslavos]. 

In: Tolstaia, S. M. Mir svutcháscheii i moltchanii. [Mundo de sons e silêncio]. Mos-

cou; Indrik, 1999. 

 

 

  

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A15432/pdf
https://www.spitsbergen-svalbard.com/spitsbergen-information.html
http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/582/1/steward_The%20culture%20of%20water%20cure%20in%20nineteenthcentury%20Austria.pdf
http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/582/1/steward_The%20culture%20of%20water%20cure%20in%20nineteenthcentury%20Austria.pdf


187 
 

Anexo A 

Небесные верблюжата – Журавль 1914 

 

 

 

 

НЕБЕСНЫЕ ВЕРБЛЮЖАТА. 

 

 

 

Только юности хочу я покланяться, 

только юности. 

Вы скажите про бурю, чтобы не вы- 

росли дѣти, ничего не слыхавъ про бурю... 
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ГАЗЕТНОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ. 

 

Верблюжьяго пуха особо теплыя фуфайки, кальсоны, чулки и 

наживотнички. 

 

Это дѣлается такъ; ловятъ въ засаду молодыхъ свѣтлыхъ 

духовъ, длинноватыхъ и добрыхъ, похожихъ на золотистыхъ 

долговязыхъ верблюжатъ, покрытыхъ пухомъ святого сіянія. 

Сгоняютъ ихъ въ кучу, щелкая по воздуху бичомъ, и нѣжныя, 

обродушныя созданія, слишкомъ добрыя, чтобы понять, какъ это 

дѣлаіотъ боль, толпятся, тѣснятся, протягивая другъ черезъ друга 

шеи, жмутся о грубую загородку, теряя съ себя въ тѣснотѣ свой 

нѣяшый пухъ. 

Этотъ-то пухъ небесныхъ верблюжатъ, особо теплый 

весеннимъ живоноснымъ тепломъ, и собираютъ потомъ съ земли 

и ткутъ изъ него фуфайки. 

— А какъ же бѣдныхъ верблюжатъ такъ и убьютъ? — 

спросили меня съ безпокойствомъ. 

— Чего ихъ убивать,—ихъ погоняютъ, погоняютъ, пока пухъ 

съ нихъ пообобьется, да и выпустятъ обратно въ небо до 

слѣдующаго раза, а пухъ у нихъ отрастаетъ въ одну минуту еще 

лучше прежняго. 

 

 

 

 

 

 

НЕБЕСНЫЯ ПРОТАЛИНЫ. 

 

Сѣверились далекія, невыносимо чистыя полосы. 

Межъ облаками озера плыли цѣлый день, точно гордые 

лебеди въ лазури. Межъ черными березами жила розовая 

небесная проталина и — дышала. 

Дышала и березы были мокрыя. 

Съ высоты проходили по небеснымъ проталинамъ вѣстники, 

проходплп черезъ все наклоненное небо. И слышали ихъ только 

нѣжныя и гордыя души деревьевъ, просвѣтленныхъ глубинами 

небосклоновъ, и не понятыя никѣмъ башни, 

и нѣжное падшее небо, опустившее къ землѣ ладони 

ласки. 

И шли по близкому землѣ, покорному отъ ясности, небу, 

небу ставшему нѣжнымъ и палевымъ и уже не отходившему отъ 

нея. И въ немъ развѣвались прутики, огорченные и тронутые 

городской близостью. Пролетали трамваи за трамваями видѣли 

прутики. 

Шли вѣстники, — и услышали ихъ проясненныя души 

удаленныхъ вершинъ и башенъ. 

И услышали уже проявленныя и — молились. 

И разстилались гдѣ-то озера, — озера, — озера. 

Когда идетъ навстрѣчу сѣверу юноша, его прямо въ лобъ бъетъ 

вѣтеръ, въ открытый чистый лобъ, не умѣющій еше бояться. 

 

 

 



189 
 

*** 

И одинъ говорилъ — завершаемъ, а другой отвѣчалъ — 

вѣрю. 

И не сказали ни другъ, ни друзья,—такъ было глубоко, такъ 

было глубоко розовое небо. 

И подходилъ прохожій, и сказали — другъ. 

И эхо подмерзавшихъ вечернихъ амбаровъ сказало — 

другъ. 

Остановился и говоритъ: вѣрю, — вѣрю вамъ. 

— Войдите! 

— Нѣтъ сиѣшу. Спѣшу, но вѣрю, — разбѣжались дороги 

всѣ по вселенной въ разныя стороны, — но перекликаются. 

Такъ глубоко, такъ глубоко было розовое небо. 

Такъ было розово, точно сказанный завѣтъ волновалъ 

душу, и слова расцвѣтали и доходили до самыхъ губъ, и не 

сорвавшись гасли полувопросомъ и не срывались и расцвѣтали 

снова: 

Точно шелъ кто-то и дѣлалъ гордый знакъ отважнымъ 

гордецамъ, что мчались навстрѣчу потоку дней съ рылатыми 

шагами и жестами. 

         

     

 

 

 

 

  

 

НА ЕЛОВОМЪ ПОВОРОТѢ 

 

Крепите снасти! 

Нордъ-Вестъ! 

Смѣльчакомъ унеслась 

въ небо вершина 

И стало недоступно 

И строго 

на краю, 

Отъ ея нрисутствія — небо — выше. 

 

ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ЖЕ ПОКАЗАТЬ КАЖДОМУ? 

Прости, что я пою о тебѣ береговая сторона, 

Ты такая гордая. 

Прости, что страдаю за тебя— 

Когда люди, не замѣчающіе твоей красоты, 

Надругаются надъ тобою и рубятъ твой лѣсъ. 

  Ты такая далекая 

И недоступная. 

Твоя душа исчезаетъ какъ блескъ — 

Твоего залива 

Когда видишь его близко у своихъ ногъ. 

Прости, что я пришелъ и нарушилъ — 

Чистоту, твоего одиночества; 

Ты царственная. 
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*** 

Какъ мать закутываетъ шарфомъ горло сына, — такъ я 

слѣдила вылетъ кораблей вашихъ гордыя, гордыя созданія весны! 

 Не хотимъ нѣжиться — хотимъ пересиливать, мастеровые 

купили бы сѣмячекъ. — купимъ — чѣмъ мы лучше? Уныла 

брезгливость и связываетъ! 

 Г-нъ поэтъ! ты уронишь за бортъ записную книжку! 

 Яхта вылетѣла въ море. Въ морѣ мы увидали вдругъ черное 

брюшко, —такъ и легло... и повернули такъ ловко, что она 

лососинкой стала крылатой... Играла въ волнахъ не могла 

натѣшиться—опять и опять! 

 А волны были порядочныя! 

 Раздружимся?.. Не вѣрно, вѣдь мы попутчики,— буря за 

нами,— впереди весна!.. 

 Насъ раскачало и взбросило высоко. 

Разлука только для тѣхъ, кто остался сидѣть трусливо... 

Вмѣстѣ куда-то летѣть и прянуть и захлебнутся въ блестящихъ 

брызгахъ... 

Вмѣстѣ, заразъ!.. 

А навстрѣчу дулъ свѣжій вѣтеръ и благоухали 

лиственницы. 

На выставкѣ нашихъ публика хохотала! Прекрасно! 

Прекрасно!.. Кончите скоро свою драму ?.. Вѣримъ въ кредитъ! 

вѣримъ... 

Вчера со взморья насилу вернулись, волны били, вѣтеръ 

пищалъ комаромъ &ъ волосахъ — смерть! смерть!.. Прекрасно! 

Прекрасно! публика хохотала. 

 И сіяли лиственницы весной!.. 
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ВЕСНА, ВЕСНА! 

 

Какой смѣшной былъ верблюжонокъ — прилежный. 

Старательно готовился къ экзаменамъ и потомъ проваливался отъ 

застѣнчивости, да чудачества. А по зарямъ, чѣмъ бы прилечь 

носомъ въ подушку,—украдкой писалъ стихи. 

Отъ прилежанія отнималъ у себя радость первыхъ листьевъ 

въ весеннемъ небѣ. А не умѣлъ, чтобы брюки не вылѣзали изъ за 

пояса и чтобы рубашка не висѣла мѣшкомъ, и передъ чужими 

было бы ловко. 

Не умѣлъ представиться, что не хочетъ играть въ лаунъ-

тенисъ, — и видѣли всѣ, что не умѣетъ отъ застѣнчивости, и что 

хочетъ застѣнчивость скрыть и тоже не умѣетъ, и мучительно 

зналъ онъ, что на самой спинѣ у него читаютъ, какъ ему 

невыносимо неловко... И онъ видѣлъ потому веселье чаще всего 

удаляющимся или мелкающимъ вдали сквозь деревья. 

 Да, но на днѣ зеркальныхъ озеръ яснятся журавлиныя 

нетронутыя зори. Одинокія чистыя небеса. 

 Когда верблюжонокъ смотрѣлъ на небо, въ розовомъ небѣ 

разливался родной теплый край. 

 

*** 

О, полной чашей богато ты—сердце, во все повѣрпвшее. 

*** 

Раздумьп — возвеличеппыя одиночествомъ. 

Поймутъ ли это тѣ, — чья судьба всегда грѣться у чужихъ 

огней? Чужіе огни даютъ мало тепла: — и отъ нихъ часто 

прогопяютъ. 

Вѣнчанная елка все мчится вверхъ въ голубую бездну, 

и все остается передъ глазами, и все-таки побѣдоносно мчится 

вверхъ. 

И вотъ дѣлается ужасно стыдно за всѣ свои протори и 

убытки. 

Обѣщаемся не опускать глаза, когда'насъ встрѣтятъ съ 

насмѣшкой тѣ, кого мы любимъ. (И тѣ кому мы вчера вѣрили—или 

еще сегодня утромъ). Нѣтъ! Мы примемъ ихъ насмѣшку въ тихіе, 

ясные, широко раскрытые наши глаза и будемъ ее носить на груди 

нашей, какъ орденъ, не скрывая. 

Это насмѣшка того, — кому я хочу счастья... 

Всѣ мои мечты да соберутся вкругъ твоей головы: мечты 

счастливаго мечтателя,—вкругъ тебя мой бѣдный, бѣдный 

насмѣшникъ. 

*** 

Я глупъ, я бездаренъ, я неловокъ, но я молюсь вамъ 

высокія елки. Я очень даже неловокъ, я—трусъ. Я вчера испугался 

челозѣка, котораго не уважаю. Я изъ трусости не могу выучиться 

на велосипедѣ. У меня ни на что не хватаетъ силы воли, но я 

молюсь вамъ высокія елки. 

Я вчера доброй дамѣ, которая дала мнѣ молока и 

бисквитовъ, не рѣшился признаться, что я — пишу декадентскіе 

стихи, изъ мучительнаго страха, — что она спроситъ меня, гдѣ 

меня печатаютъ? И вотъ сказалъ, что главное призванье моей 

жизни съ увлеченьемъ давать уроки. Сегодня я отъ стыда и 

раскаянія — колочу себя... 

Я вчера кончилъ стихи совсѣмъ не такъ, какъ хотѣлъ, но я 

зналъ, что надо мной будутъ смѣяться... Но вотъ всѣ пошли на 

гулянье къ вокзалу, — а я молюсь вамъ высокія елки, безъ васъ я 

очень глупъ, очень..... 
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У ПЕСЧАНАГО БУГРА ВЪ ГОЛУБОЙ ДЕНЬ. 

 

Ботъ стоять цари, увѣнчанные свѣчами... 

Въ свободной,—свободной высотѣ, надъ вѣнцомъ царей, 

пустой флагштокъ нѣжно сверлитъ голубизну... 

Здѣсь.я даю обѣтъ: никогда не стыдиться настоящей самой 

себя. (Настоящей, что пишетъ стихи, которые нигдѣ не хотятъ 

печатать). Не конфузиться, когда входишь въ гостинную, и какъ бы 

много ни было тамъ непріятныхъ гостей, — не забывать, что я 

поэтъ, а не мокрица... 

И не желать никогда печататься въ ихъ журналахъ, не быть, 

какъ всѣ, и не отнимать жизни у животныхъ. 

Почему я и это думаю? 

Поэтъ — даятель, а не отниматель жизни... Посмотри, 

какой міръ хорошенькій, — вымытый солнцемъ и уже — вѣ ритъ въ 

твое чувство и твои будущія писанія и глядитъ на тебя съ 

благодарностью... 

Поэтъ-даятель жизни, а не обидчикъ отниматель. И — 

обѣщаю не стѣсняясь говорить элегантнымъ охотникамъ, какъ-бы 

они ни были привлекательны, что—они подлецы — подлецы!!! 

И пусть за мной — никто не ухаягиваетъ, я сильна! 

Но сдержу ли я свое слово?., Сдержу ли я его? 

Я сжимаю кулаки, но я одна и кругомъ величественно. 

Это быстро у меня проходитъ..... 

Моя рука подняла камешекъ и бросила.,, кружась 

спиралью онъ очертилъ арку надъ краемъ лѣса въ голубой 

странѣ... Онъ былъ всю жизнь на землѣ, и вдругъ моя рука дала 

ему полетъ... Пролетая голубизну, —блаженствовалъ ли онъ? 

*** 

Развѣваются зеленыя кудри на небѣ. 

Небо смѣется. 

Мчатся флаги на дачахъ, 

струятся съ гордыхъ флагштоковъ, 

плещутъ въ голубомъ вѣтрѣ. 

 

*** 

 

Вѣтрогонъ, сумасбродъ, летатель, 

создаватель весеннихъ бурь, 

мыслей взбудораженныхъ ваятель, 

гонящій лазурь! 

Слушай, ты, безумный искатель, 

мчись, несись, 

проносись, нескованный 

оньянитель бурь. 
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*** 

Поклянитесь однажды здѣсь, мечтатели, 

глядя на взлетъ, 

глядя на взлетъ высокихъ елей, 

па полетъ, полетъ далекихъ кораблей, 

глядя, какъ ходить въ небѣ островеріія, 

никому не ввѣряя гордой чистоты, — 

поклянитесь мечтѣ и вѣчной вѣрности 

гордое рыцарство безумія! 

И быть вѣрными своей юности 

и обѣту высоты. 

 

*** 

 

А тамъ, о своей застѣнчивости, замирая отъ наплыва 

юности и мальчишества, море шептало, обогрѣтое вечеромъ. 

 

*** 

 

Земля, скагки, почему одна душа смолоду замолкнетъ, а 

другая душа поетъ, поетъ о тебѣ... 

 О тебѣ поетъ безмѣрнымъ голосомъ. 

 И о добромъ солнцѣ твоемъ поетъ, земля! 

Какъ это такъ, живетъ, красуется и вдругъ замолкнетъ и 

живетъ безъ голоса, точно ей уже нечего больше сказать во всю 

жизнь?... 

 

 

*** 

ДОГОВОРЪ. 

 

Если ты хочешь заключить союзъ съ тѣмъ, что дѣдаетъ 

хвойныя глубины таинственными и блѣдное небо божественнымъ, 

и если ты полна твердости древнихъ сагъ, и когда ихъ читала, въ 

тебѣ просыпалась сѣверная гордость и желаніе топнуть ногой и 

вскинуть высоко голову съ расплетенной гривой, — бѣги прямо 

передъ собой на свѣтлый край неба. 

„Топъ, топъ — круглая поляна! 

— „Кто ты?" — кричатъ невидимые, такъ что свиститъ  

у тебя въ ушахъ.  

Ты отвѣтила: 

„Я завоеватель!" 

— Дерзкая! 

„Я творецъ! Я свѣтлый урагань Бальдера!" 

И слышенъ топотъ твоихъ ногъ. 

Впереди въ просвѣтахъ еловыхъ вершинъ бархатная, 

расплавленная заря. Безмолвіе — ея голосъ. Она, — знакъ 

обращенний къ тебѣ, — и въ этомъ уже состоитъ договоръ... 

Приложи палецъ къ губамъ! шш -шш... 

Сумерками возвращаешься и не слышишь ни ногъ своихъ, 

ни дороги. Ты превратился, человѣкъ, въ сумеречное созданіе. Ты 

полна вѣдѣнія, но говорить тебѣ не хочется.Ты могла бы 

разговаривать глубокими тихими знаками, какъ разговариваетъ 

вечернее тихое небо. Въ домѣ ужъ совсѣмъ темно и только 

смотрятъ въ комнату окна. Раздѣваешься безъ свѣчи изъ уваженія 

къ чуткимъ тражамъ ночи. 
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Но если ты не будешь вѣрной и непреклонной; если 

захочешь скорѣе сбросить съ себя то, что дѣлаетъ тебя 

особенной и твоей собственной. Если испугаютъ тебя одинокіе 

часы кануна принесенія жертвы, — и нодвигъ чистаго бемолвія, II 

горькія обиды тѣхъ, кто покажется тебѣ прекрасными, — тогда 

тебѣ придется бояться бѣлыхъ ночей и длнпныхъ зорь начала 

лѣта. Этихъ стражей зорь, когда заключаются знаки. 

Но снимется ли до конца отмѣченность? 

Ты будешь говорить другу: — „Я почти не люблю бѣлыя 

ночи! Онѣ томятъ, онѣ смотрятъ, и я не нахожу себѣ мѣста! Я не 

люблю ихъ, хотя онѣ красивы! 

Потому что когда-то, человѣкъ, — ты предала свои мечты. 

Ты сдалась. Ты забыла прелшее, ты даже не замѣтила этого. 

Сказала: Прошла молодость: — мнѣ уже за тридцать, всѣ мы 

успокаиваемся. 

Но съ тѣхъ поръ тебѣ стали мучительны бѣлыя ночи. 

Стыдишься, ходя по саду, плакать, молиться передъ кустомъ 

жасмина или стволомъ березы въ бѣлыя ночи! Пе выходишь по 

нѣскольку разъ вечеромъ все съ тѣмъ я?е замирапіемъ встрѣтить 

бѣлѣющій стволъ или шпицъ, башню хвойной вершины въ концѣ 

дорожки... И ты права бояться! Лучше постарайся устроиться такъ, 

чтобы не встрѣчать эти глаза, эти призывы,—въ бѣлыя ночи! Въ 

бѣлыя ночи! 

А вечера молодого лѣта бываютъ свѣтлы и прозрачны какъ 

слезы! 
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ОДИНЪ РАЗГОВОРЪ. 

 

Я возвращалась въ городъ изъ гостей, гдѣ было очень 

свѣтло, празднично и больно. Потому что есть такія нарадныя 

комнаты, страшно яркія, съ громкимъ, непринужденнымъ, 

обособленнымъ, — уже готовымъ безъ васъ, — шумомъ. Куда 

входить всегда больно, неловко, гдѣ бываешь всегда бѣднякомъ и 

дуракомъ, а когда оттуда уходишь въ темноту, то чувствуешь себя 

сиротой на всемъ бѣломъ свѣтѣ. Такія комнаты передъ 

Роягдествомъ — этимъ жаднымънраздникомъ счастливыхъ — 

просто невыносимы. 

Вы оглядываетесь еще разъ на освѣшіенныя окна;—нѣтъ, 

нигдѣ, никогда еще огни въ окнахъ не были такъ красивы. И люди 

не жили такъ ярко и весело!... 

 Было хорошо и тихо подъ вечеръ, когда я заяедалась моего 

поѣзда на лѣсной маленькой платформѣ. 

 Сквозь темноту чуялось кругомъ много, много лѣса и что то 

въ темнотѣ свершалось важное. 

Оттеплилась земля, капало съ крышъ и мокрые 

стремительные прутья молодыхъ березъ молились восторженно и 

робко при свѣтѣ фонаря въ близкое, довѣрчивое, теплое небо. 

Семафоръ поглядывалъ на меня дружелюбно зеленымъ 

глазомъ. Я прохаживалась взадъ и впередъ по недлинному 

досчатому помосту и все смотрѣла, какъ молились прутики въ 

глубокое тихое небо, поблескивая при тускло единственномъ 

фонарѣ каплями воды. 

Это было долго и душа моя стала слышать немного 

больше, чѣмъ обыкновенно, и я услышала, какъ земля просила ее: 

„Полушай, ты теперь отъ меня такъ близка, ты слышишь 

голоса воздуха и. капель, ты услышишь и меня. Видишь у меня 

есть заботы, — у меня есть такія дѣти, которыхъ надо мнѣ 

поручить кому-нибудь, а разъ ты слышишь меня, ты смогкешь и 

разыскать ихъ. Разыщи, прііоти моихъ дѣтей, — они очень 

неловкія, они молчать и едва шевѳлятъ губами, вмѣсто того чтобы 

громко и гордо говорить. 

Защищай моихъ дѣтей, — ихъ обидѣли, они служатъ въ 

конторѣ, вмѣсто того, чтобы писать стихи, вмѣсто того, чтобы 

любоваться на свободѣ мной. 

Главное, никто не замѣчаетъ, что они красивы, потому-что 

на нихъ щиблеты кажуть ушки, панталоны вытянулись на 

колѣикахъ, а веснушки неумѣстно садятся на носъ, — такъ, — на 

носъ, надъ глазомъ. Они не умѣютъ и поклониться, не пятясь 

назадъ и не наступая окружающимъ на ноги! 

Прими моихъ дѣтей, — они застѣнчивыя. Гдѣ надо 

промолчать, они отъ страха говорятъ страшно громко, такъ что всѣ 

съ негодованіемъ оглядываются. А у себя въ конурѣ они потомъ 

катаются отъ боли по постели, вспоминая своп свѣтскіе подвиги, 

такъ имъ невыносимо неловко, — они готовы кричать и кусаться 

отъ застѣнчивости. А никто этого не понимаетъ, что значитъ 

впадать въ бѣшенство и кусаться отъ застѣнчивости. 

Ничего я не умѣю для нихъ, хотя я плачу объ нихъ: съ меня 

же срѣзаютъ прутья и палки, чтобъ бить моихъ дѣтей. 
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Она говорила съ милымъ огорченіемъ и лучи шли отъ нея 

нѣжные и ласковые, и влажные, какъ пухъ, а оттепель и березки 

молились, точно молодой кто-то жалѣлъ и вмѣстѣ побаивался кого 

то строгаго вблизи. 

А въ лицо мнѣ пахнуло талымъ снѣгомъ. Изъ-за поворота 

помчались свитки. Прянулъ локомотивъ, сверкая глазами. 

За мной оставалась капающая нѣжными голосами лѣсная 

станція, и было теперь такъ, точно я несла на груди кладъ, или 

шла стоять гдѣ то на часахъ. 

И рѣзкіе свистки мнѣ показались изъ-за лѣса свѣжими, 

какъ смола, и смѣлыми. 

 

       

 

*** 

 

Изгибы сосновыхъ вѣтвей, — какъ пламя. 

Въ вечернемъ небѣ надъ дюной стоятъ золотые знаки. 

 

 

Вообрагкаю себѣ дорогого мальчика, желаннаго, говорю 

ему: будь страшно искрененъ. 

И тогда дѣлается больно, — что долженъ онъ пережить. 

Чѣмъ ему отвѣтитъ жизнь? —Побоями? Я хочу взять свое 

пожеланіе. — Мнѣ больно за нѣжный овалъ его подбородка и за 

его тихія большія руки. 

Я говорю, — будь счастливъ. 

Но откуда-то отъ хвойныхъ коронъ на высотахъ приходитъ 

храбрость н еще „будь готова". 

— Будь искрененъ, а я не буду бояться боли! Будь 

искренное, будь честное дитя. 

 

 

Охвачена осенью осинка, 

Стремится въ высъ. 

Страшно за ея душу, 

Съ восторгомъ молю—вернись. 

Вернись изъ синяго неба свѣтлый огонь. 

Плачу я о тебѣ, — о тебѣ. 
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В А С Я. 

 

Они васъ обманули, ваши отцы! Они изъ года въ годъ 

обманываютъ молодежь. Но я мать, меня не подкупишь, я вамъ 

скажу правду. 

Да, они васъ обманули, — они васъ научили говорить: — 

Будущее, — упроченное положеніе.... Для юноши нельзя 

рисковать всею будуш;ностью... Это слишкомъ серьезно. Вѣдь у 

него вся жизнь впереди!... 

Но меня, мать, не обманешъ, — когда потускнѣютъ надъ 

перепиской безсмысленныхъ бумагъ глаза, въ которые я 

смотрѣлась, какъ въ небо! 

Скажи, двѣнадцатилѣтній мальчишка, — ты что видишь, 

когда тебѣ говорятъ — „Будушее"!? — Вѣдь поле, лугъ, — солнце, 

рѣчку и лодку!? Не груду же бумаги и не ломберный столъ до 

разсвѣта каждую ночь въ накуренномъ клубѣ... 

Ну, такъ знай! Твоего будущаго тебѣ не дадутъ! Тебя  

обманываютъ. —Лугъ, лодку и рѣчку тебѣ не дадутъ! Ты не 

найдешь теперь этими выцвѣтшими глазами свое будущее: тѣхъ 

друзей, той дѣвушки, — той дороги, какую сулило тебѣ твое 

настояш;ее счастье!! Вѣдь твои глаза выцвѣли! Надъ твоими 

бровями не плететъ больше нѣя^ныя тѣпи весна... Съ твоего 

полуопущеннаго стыдливо лица, — больше не струится свѣтъ... 

 „Какимъ вашъ Вася сталъ молодцомъ!" 

 О, да, тебя выправили на казенной выправкѣ, ты отучился, 

входя въ дверь, поеживаться, сжимать плечи и вытягивать шею, 

нѣжный верблюжонокъ! 

   

— Это ложь! Не о юношахъ вы думаете, вы заботитесь 

только о старнкахъ, похояшхъ на васъ и понятныхъ вамъ! 

Юиость вы ненавидите, вы ей слишкомъ завидуете, — вы 

ее гоните и обрѣзаете по мѣркамъ, чтобы она не колола вамъ 

глаза своей чистотой, честностью и своею способностью по 

настоящему творить. 

О старикѣ съ лысиной и брюшкомъ, путешествующемъ въ 

Карльсбадъ — думали вы, когда шепелявили объ „упроченномъ 

положеніи". 

А юношу — еще мальчишкой вы заставляли всѣ весенніе 

мѣсяцы тосковать въ городѣ, глядѣть день за днемъ на противный 

гнмназическій дворъ, сѣрый и каменный — безнадежнымъ 

тусклымъ взоромъ покорившагося каторгѣ... 

Годъ за годомъ его лишали весны! — Звѣздочекъ 

лиловыхъ въ весеннемъ лѣсу, желтыхъ бабочекъ утромъ, — 

ромашекъ веселыхъ, какъ солнышки, въ морѣ зеленаго травяного 

сока. Когда онъ не покорялся, — вы его заставляли, не стѣсняясь 

въ средствахъ, а если не били, такъ хуже, — обманывали: — 

„Учись Вася, учись, ты будешь умнѣй!.. 

А! Вы серьезно думали, что онъ будетъ умнѣй, — 

лишившись въ самые чуткіе годы — всего Божьяго міра? Учись съ 

молоду! А весна? А весну учись любить, когда огрубѣешь и 

устанешь? 

Умнѣй! Но не вы ли сами говорили: „И на что эти всѣ 

учебники, какъ глупо составлены: Все равно з абудется и пи па что 

не нужно!"... 

А сами для себя вы припасали творенія поэтовъ, музыку, цвѣты, 

дачи, поѣздки за границу?! 
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— А Вася? — Вася долженъ учиться! Вы ненавидѣли 

своего Васю, вы завидовали его молодости, вы скорѣй 

потрропились окургузить его въ мундирчики и погонцы,чтобъ не 

кололъ онъ ваши глаза, напоминая вамъ свѣтомъ юнымъ своего 

стана — ангела и забытое вами небо. „Пригладь вихры! — 

Вдохновенный видъ!"... иронизировали вы, когда невзначай сквозь 

казенщину, вамъ, видѣлось, что въ немъ раскрылось солнце... 

Вы его отдали въ корпусъ, заставили нродѣлывать каждый 

ніагъ подъ трескъ барабана, нодъ окрикъ муштровки. А въ это 

время каждый годъ цвѣлаи осыпалась черемуха, вили гнѣзда 

ласточки! 

Съ какой бѣшеной жадностью глядятъ иногда на зелень! 

Вы не знаете? Вы забыли? Безвозвратно забыли, вы больше не 

знаете. 

Вы оторвали его отъ его звѣрьковъ, единственныхъ 

существъ, понимавшихъ его. 

Да его-то самого спросили тогда о его желаніяхъ: чего онъ 

жаждетъ? 

Онъ упирался и плакалъ, обхвативъ шею собаки въ то 

мзгливое утро, когда его отвозили въ корпусъ. Это для его счастья 

вы дѣлали? Для счастья этого самаго тогдашняго, неловкаго, 

долговязенькаго Васи?—Да?... Нѣтъ! Вы того просто убили, 

принесли въ жертву будущему плѣшивому господину съ 

геморроемъ, который потомъ родился на свѣтъ изъ трупа 

замученной вами юности. Плѣшивый господинъ, похожій на васъ, 

потерявшихъ самый вкусъ и смыслъ жизни... 

Вы обманули въ это утро и меня, его мать, вы заставили 

меня лицемѣрить и просить. — „Папа такъ разстроенъ! У меня 

аневризмы. Вася, ты долженъ пощадить мамочку. — И мы убили 

въ это утро моего Васю. Нѣтъ, хуже, мы заманили его въ западню, 

выбросили въ волчью яму, гдѣ онъ годы гнилъ со сломанными 

ногами, — гдѣ умирала съ голоду его душа, — годы, и—умерла. И 

какъ два сообщника, мы ушли отъ ямы, не слушая его криковъ о 

помощи. 

А сколько плакалъ онъ тамъ по почамъ, одинъ, кусая 

подушку. — Онъ былъ въ это время счастливъ? 

Потомъ, взрослый, онъ приходитъ ко мнѣ говорить: „Я 

встрѣтилъ ее,—я чувствую, что это она! Отчего же она меня не 

узнала? Почему, мама, это не можетъ никогда быть взаимно? 

Что я могу сказать ему? 

Твоя дѣвушка? Да она полюбитъ моего Васю! Васю 

съ застѣнчивымъ лицомъ и довѣрчивыми глазами и болтающаго 

неловко руками-граблями... Но тебя „выправили", мой милый, и я 

сама едва узнаю тебя! —Ты выправился и сталъ молодцемъ! Ты, 

мой чиновникъ особыхъ порученій! Любовь, —Она, Солнце, лугъ, 

рѣчка. — Нѣтъ, теперь ты это оставь, теперь ты просто сдѣлай 

приличную партію! 

Товарищи, друзья!—Зачѣмъ!?. У тебя всегда и вездѣ 

найдутся сослуживцы! Зачѣмъ тебѣ призванье? У тебя будутъ 

очередныя награды, повышенья по службѣ. Передъ тобой 

разстплается не лугъ, мой милый, а служебная карьера или 

коммерція — какъ мы для тебя мечтали... 

Что жъ, ты теперь, вѣрно, счастливъ? 

Гдѣ твоя улыбка? 

  



199 
 

 

В Е Ч Е Р Н Е Е . 

 

 

Покачнулося море — 

Баю-бай. 

Лодочка поплыла. 

Встрепенулися птички... 

Баю-бай, 

Правь къ берегу! 

Море, море засыпай. 

Засыпайте кулички, 

Въ лодку дѣвушка легла 

Косы длинпѣй, длиннѣй 

Морской травы. 

.       .       .       .       .       .       .       . 

Нѣтъ, не заспетъ мой дурачекъ! 

Я не буду пѣть о любви. 

Какъ ты убаюкала своего? 

Старая Озе, научи. 

Вѣтви дремлютъ... 

   Баю-бай, 

Таратайка не греми, 

   Сердце вѣрное —знай — 

Ждать длиннѣй морской травы. 

Ждать длиннѣй, длиннѣй морской травы, 

А вѣрить легко... 

Не гляди-же, баю-бай, 

 

 

Сквозь оконное стекло! 

Что окошко мояіѳтъ знать? 

И дорога разсказать? 

Пусть говорятъ — мочты-мечты, 

Сердце вѣрное моягетъ знать 

То, что длиннѣй морской косы. 

 

 

Сни спокойно, 

Баю-бай, 

Въ море канули часы, 

Въ море лодка уплыла 

У сонули рыбака, 

Прошумѣла намъ сосна, 

Облака тебѣ легли, 

Строются дворцы вдали, вдали!.. 
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Разложили костеръ на корняхъ и выжгли у живой сосны 

сердцевину. 

Кто? не знаю. 

Дерево съ тяжелой кудрявой головой, необъятной 

жизненной силы — держалось на трети древесины, уродливо 

лишенное гордаго упора и равновѣсія. 

Было очень тихо. Обреченное на медленную смерть, 

дерево молчало. Несомнѣнно оно знало, что ему сдѣлали, — и 

окружавшіе его товарищи молчали. И было непріятно и тяжело 

видѣть выраженіе его головы съ могучими сучьями, какъ тяжело 

видѣть среди жизни очень здороваго человѣка, котораго временно 

отпустили, но черезъ срокъ неизбѣжно назначено повѣсить и онъ 

это самъ знаетъ, и окружающіе, и всѣ молчатъ..ю 

Назадъ шелъ вырубкой. 

Злобишься ли ты лѣсъ, когда вершины, что привыкли 

ходить въ небѣ, — слушать сказанія созвѣздій и баюкать облака, 

— падаютъ о земь и оскверняются человѣкомъ? Нѣтъ, ты 

переросъ возможность злобы. Я такъ же переросъ мою злобу, но 

мнѣ очень тяжело. 

 

 

 

 

 

 

На берегу двѣ сосны божественнаго происхожденія. 

Ихъ немного склоненная вытянутость, вытернѣла 

рыцарское напряліеніе на посту. Въ ихъ отданныхъ вѣтру вѣтвяхъ 

запуталась прибрежная печаль. 

 

*** 

Несомнѣнно, когда рыцарь печальнаго образа летѣлъ съ 

крыла мельницы—онъ очень обидно и унизительно дрыгалъ 

ногами въ воздухѣ и когда упалъ и разбился, — былъ очень 

одинокъ. 

Какъ хочется иногда ласки! Я мечтаю: и вотъ, вдругъ, онъ 

попалъ бы въ этомъ состояніи къ русской Маврѣ, къ настоящей 

нашей полевой русской Маврѣ, угкъ она бы ему примачивала, 

перевязывала, приговаривала: 

„Ахъ ты, мой болѣзный! — Эхъ ты, роженый! Тебя тоже 

мать родила, сосунка глупаго качала, горя не знала, а ты квакалъ, 

да сосалъ, да гулькалъ!" 

А надъ моремъ гдѣ-то далеко на сѣверѣ, гнулись бы 

тростины, мокли да сохли бы чалки-чалки. Кричали чайки-чайки! 

*** 

Онъ довѣрчивъ, — 

Не буди. 

Башни его далеко. 

Башни его высоки. 

Озера его кротки. 

Лобъ его чистый — 

На немъ весна. 

Сорвалась съ вѣтки птичка — 
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И пусть несется, 

Моли, моли, — 

Вознеслась и — лети! ' 

Были высоки и упали уступчиво 

Башни! 

И не жаль печали, — покорна небесная. 

Приласкай, приласкай покорную 

Овечку печали — ивушку, 

Маленькую зарю надъ черноводьемъ. 

Ты тянешь его прямую любовь, 

Его простодушную любовь, какъ ниточку, 

А что уходитъ въ глубину? 

Вѣрность 

И его башни уходятъ въ глубину озеръ. 

Не такъ ли? Полюби же его. 

 

*** 

Когда онъ уже слегъ, — онъ все повторялъ: — Нѣтъ я знаю, 

я не рыцарь, я просто Алонзо Добрый! и просилъ у нихъ прощеніе, 

что безпокоилъ ихъ своимъ безуміемъ, его утѣшали и забавляли, 

его называли нарочно: — Рыцарь! 

Какъ погремушку, ему это вернули теперь, когда онъ все 

равно слегъ и умиралъ. „Ну, напослѣдокъ пусть поиграетъ 

бѣднякъ своей мечтой!". 

— Нѣтъ, я не рыцарь. Вы образумили меня, я вѣдь знаю 

теперь я уже не безумецъ-гордецъ, — я просто Алонзо Добрый. 

 

 

 

 

„Спи болѣзный", отъ ласки незнаетъ, что сказать, старая. 

— „Какія у тебя уши-то смѣшныя, долгія, не какъ у 

другихъ... 

Какой же ты худой-то, ребра-то всѣ торчать!" И за ухомъ 

ему потретъ и за ухо потянетъ. 

 — Отдыхай, на здоровьице... 

  Гуль, гуль, 

 Песочекъ солнышкомъ горитъ. 

  Гуль-гуль, курлы-курлы, 

 Гуль-гуль, — песочекъ крупный 

  Гуль-гуль! 
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*** 

 

— Мама, а Донъ Кихотъ былъ добрый? 

— Добрый. 

— А его били... Жаль его. Зачѣмъ? 

— Чтобы были приключенія, чтобъ читать смѣшно. 

— Бѣдный, а ему больно и онъ добрый. Какъ, жаль что онъ 

ужъ умеръ. 

— А онъ умеръ давно? 

— Ахъ, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Донъ 

Кихота не было никогда. 

— А зачѣмъ же написали книжечку тогда? Мама, неужели 

въ книжечкѣ налгали? 

— Ты мѣшаешь мнѣ шить, пошла спать. 

— Если книжка лжетъ, значитъ, книжка злая. Доброму Донъ 

Кихоту худо въ ней. 

А онъ сталъ живой, онъ ко мнѣ приходилъ вчера, сѣлъ на 

кроватку, повздыхалъ и ушедъ... 

Былъ такой длинный, едва ногами плелъ... 

— Леля, смотри я тебя накажу, я не терплю безсвязную 

болтовню. 
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*** 

Міръ былъ простъ и ласковъ, какъ голубь, и если 6ъ его 

приголубили, онъ сталъ-бы летать. 

Но его запрягли въ соху, заперли въ тюрьму, и онъ сталъ 

торжищемъ и торговой казнью для простодушныхъ, нѣжныхъ и 

любящихъ. 

*** 

 

Шелъ дождь, было холодно. У вокзала въ темнотѣ стоялъ 

человѣкъ и мокъ. Онъ отъ горя забылъ войти подъ крышу. Онъ не 

замѣтилъ, какъ промокъ и озябъ. Онъ даже сталъ нечаянно подъ 

самый стокъ... 

Онъ не замѣтилъ, что озябъ, и все стоялъ, какъ поглупѣвшая, 

безпріютная птица, и мокъ. А съ верху на него толстыми струями, 

пританцовывая и смѣясь, лилась — вода... 

Дня черезъ три послѣ этого онъ умеръ. 

Это былъ мой сынъ, мой сынъ, мое единственное, мое 

несчастное дитя. 

Это вовсе не былъ мнѣ сынъ, я его и не видала никогда, но я 

его полюбила за то, что онъ мокъ, какъ безпріютная птица, и отъ 

глубокаго горя не замѣтилъ этого. 

 

*** 

И такъ нѣженъ и милосердъ этотъ вечеръ съвысокимъ 

задумчивымъ лбомъ, что, право, онъ заслужилъ, чтобы его наказали 

за милосердіе и состраданіе и любовь, Чтобы его больно наказали за 

его высоту и чистоту. 

И такъ же имѣлъ право быть распятъ этотъ нѣжный вечеръ, 

похожій на весну и на далекую позабытую родину души... 

*** 

Подошелъ къ молодому безумцу мудрецъ и спросилъ его: 

„Какое имѣешь ты право смѣть?" Мальчикъ отвѣчалъ дерзостью: 

— „Мнѣ приходится смѣть, потому что вы всѣ слишкомъ много 

умѣете!", 

А за дерзость ему связали на спину руки и отняли у него 

солнце, И отняли у него голубые небесные луга съ бѣлыми 

утренними барашками.., И вмѣсто всего міра, дали на всю жизнь 

темный, сырой, каменный ящикъ... 

Онъ больше уясе не видѣлъ солнца. — Да это же былъ мой 

сынъ, мой сынъ!.. 

Нѣтъ! но того изъ мальчиковъ земли, съ кѣмъ это сбудется, 

— я люблю, какъ сына. 

 

*** 

Жилъ-былъ еще одинъ мальчикъ, нѣжный, застѣнчивый, 

чистоплотный, аккуратный... 

 Но онъ посмѣлъ ягалѣть и любить, и отъ жалости онъ 

становился смѣлымъ — и за это его взяли, какъ преступника, и 

увели отъ матери... 

 Въ первый разъ онъ очутился безъ нея. 

 Его страданья, нѣженки, брошеннаго въ казематъ, — были 

ужасны, и онъ мучился тѣмъ еще, что былъ одинокъ въ своемъ 

страданьѣ, его лишенія были больнѣе лишеній неряшливыхъ, 

грубыхъ преступниковъ, почти не замѣчавшихъ грязнаго религма 

тюрьмы. Никто этого не понималъ и никому до этого не было дѣла. 

Онъ не умѣлъ спать на жесткой нарѣ. Когда утромъ его 

повели къ доктору — онъ былъ совсѣмъ боленъ отъ безсиппицы и 

дрожалъ... 
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— Трусишка! однако, какъ ты дрожищь!.. 

— Нѣтъ, я не боюсь, какъ вы смѣете такъ говорить. — Я 

дрожу потому, что я больной... Я третью ночь не сплю, г-нъ 

офицеръ!.. И потомъ, тамъ кажется... кажется, на койкѣ 

паразиты!.. Надъ нимъ смѣялись. Его допросъ доставлялъ 

даровую комедію. Онъ не могъ ѣсть пищу тюрьмы и болѣлъ. Отъ 

паразитовъ и грязи у него сдѣлались раны. 

Надъ нимъ смѣялись и товарип],и по заключенью. Они 

чурались „дворянчика", — они прекрасно здѣсь ѣли, спали и 

уживались... 

Это же было мое дитя, мое бѣдное, выброшенное изъ дома 

въ тюрьму, дитя!.. 

Нѣтъ! но дерзкаго нѣженку, барченка, умѣющаго говорить 

правду, я люблю больше героевъ... 

Я хотѣла бы погладить его сбившіеся на грязныхъ нарахъ 

въ безсонныя ночи волосы. 

 

*** 

 

День сквозь облако—дюна. 

Сосны тихо такъ стоятъ кругомъ 

Спи, пора... 

Видитъ сонъ при морѣ сойма — 

Гляди, — ей снится, 

Видится лѣсъ легкотуманный... 

Засни, — засни. 
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СОЛНЕЧНАЯ ВАННА. 

 

Ну, теперь на тѣло поэта, лей лучи! 

Горячѣй! — На прозрачные пальцы, гдѣ просвѣчиваютъ 

благородныя кости г-на Маркиза облаковъ. 

Жарь горячей! — Верни имъ розовый цвѣтъ! 

Посмотри, какъ неохотно слабыя жилы привязали длинную 

шею къ плечамъ. 

Шпарь его хорошенько! — Такъ ему и надо! 

Онъ смѣется? — Что!?.. Возвращается жизнь къ тебѣ, 

мотъ, расточитель, смѣшной верблюжонокъ?!.. 

 Радуешься небойсь!.. 

 

На дюнѣ лошади пофыркиваютъ тревожно, протянувъ 

морду и распустивъ хвостъ, — когда духи въ свѣтлыхъ одѣяніяхъ 

проходятъ близко мимо и истаиваютъ. Они проходятъ, и сейчасъ 

же растаиваютъ бѣлымъ паромъ. 

Жарко! 

 

— Но нѣтъ, я все-таки не могу безъ мечты: я въ себѣ ношу 

золотистое голубое тѣло юной веш;и, и когда я впиваю жизнь, 

пьетъ и она — таковы поэты. Что дѣлать? 

— Быть экономными. 

— Я такъ и дѣлаю. 

 

 

 

 

 

 

 

ІЮНЬ. 

 

Глубока, глубока синева. 

Лѣсъ полонъ тепла. 

И хвоя повисла упоенная 

        И чуть звенитъ 

отъ сна. 

Глубока глубока хвоя. 

        Полна тепла, 

        И счастья, 

        И упоенія, 

        И восторга. 

 

*** 

 

     Пески, досочки. 

Мостки, — пески, — купальни. 

     Іюнь, — іюнь, 

Пески, птички, — верески. 

     И день, и день, 

И іюнь и іюнь 

     И дни, и дни, денечки звепятъ 

Пригрѣтые солнцемъ, 

     Стой! — Шалопай лѣтній, 

Стой, Юнъ Іюньскій, 
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Нѣтъ, не встану, — пусть за меня 

лѣсъ золотой стоить, — 

Лѣсъ золотой, 

     Я іюньскій поденщикъ, 

У меня плечи — сила, 

     За плечами широкій міръ, 

Вкругъ день да вѣтеръ — 

     Впереди. увѣренность. 

У меня іюнь, іюнь и день. 

 

СТРЕКОЗА. 

Но, вѣдь, ты голубѣй неба, стрекоза. — Я царевна! — Небо 

синее.. Слышенъ густой пчелиный звонъ, онъ пахнетъ медомъ и 

смолой. Небо синее. Какъ поетъ земля и дышетъ лѣсъ! Съ 

золотыхъ стволовъ шелестятъ чешуйки. Точно отъ солнца 

откололись. И отъ жара все кругомъ хочетъ радостно расколоться, 

какъ вотъ эта пленка съ танцующимъ звукомъ. 

Стрекоза на пнѣ, подъ наплывомъ солнца, разгибаетъ 

стекляныя крылья, и по нимъ, блестя, льется жаръ. 

Растянулся ничкомъ охотникъ созвучій и мыслей и — 

жарится. Стрекоза, драгоцѣнность, царевна покачалась надъ его 

плечами и граціозно сѣла ему пониже спины, принявъ эту часть за 

холмикъ. И блеститъ драгоцѣннымъ рубиномъ на его панталонахъ. 

Онъ и не подозрѣваетъ объ украшеніи, — да еще этотъ хохолокъ 

на его лбу, вдобавокъ.Это вмѣстѣ придало ему видъ одураченный 

и милый. Стрекоза сверкаетъ рубиномъ на его драныхъ 

панталонахъ, а передъ его широкими, точно впервые 

очарованными глазами, другая, синяя, опускается и однимается, 

поднимается качаясь на медовыхъ лѣтнихъ волнахъ. 

 

 

 

*** 

 

Въ груди моей сегодня такъ мило проситъ. 

Душа отвѣчаетъ смолистому дню. 

Душа хочетъ великаго, душа хочетъ избраннаго, глубины, 

безграничной сокровищницы, возможнаго. 

Вотъ тутъ нодъ ногами еще сухо и хвойно, внизу зеленъ 

бережекъ таинственной канавки, и священныя зеленыя урны 

папоротника свершаютъ обрядъ... Въ груди у меня проситъ душа. 

Тогда душа сосенъ выходитъ ко мнѣ смолевымъ плавнымъ 

волненіемъ и говоритъ такія таинственныя слова: 

„Ты знаешь, ты — единственная! 

„Узнай, — ты наша, запомни! Тебя прислали сюда Геніи 

Вѣстники! — Для насъ. И это мы наполнили тебя. 

„Еще знай, что во имя насъ и беззащитной, оскорбленной 

здѣсь человѣкъ природы, ты должна" ... 

Въ эту минуту зовутъ обѣдать. 

— Сейчасъ! Я сейчасъ иду!.. 

Какъ это скучно !.. 
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*** 

Отъ счастья лѣтняго рождаются слова! Все хорошія слова: 

Прудикъ, водикъ, 

бродикъ, 

верблюдикъ, 

растерятикъ, 

пароходикъ. 

 

А пароходикъ со звонкой, красной Американской полосой 

сегодня утромъ видѣли съ балкона. 

 

*** 

 

Ахъ! какая лодка! У нея веселый носъ, крутыя ребра, — вся 

она веретенцомъ: бѣлая, съ красной и зеленой полоской. Идетъ и 

ныряетъ, ныряетъ носомъ: такъ и рѣжетъ волны: съ ней 

размечтаешься не на шутку, — лелитъ! Перегони пароходъ! Ну 

ихъ! Поцѣлуй, — поцѣлуй синюю волну!.. 

Наше вамъ! очарованной бѣлой принцессѣ — башнѣ 

маяка. 

Ну; ныряй! ну еще! — еще!.. Ну, — еще же! Зовутъ ее 

„Рыбка". 

 

Хоръ. 

У него ли рыбочка 

Лодочка весна 

До того ли ходкая 

Завидно ладна! 
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Онъ. 

Рыбка моя лодочка 

не посмѣй тонуть 

Съ красной да полосочкой, 

ходкая мигнуть. 

 

 

Хоръ. 

Лодка, лодка, лодочка — 

одного мигнуть 

Не посмѣй рыбешечка 

затонуть. 

 

 

Онъ. 

Ладна, ладна, лодочка, 

да во днѣ дыра, 

Подвела малюточка 

къ рыбкамъ привела. 

 

 

Хоръ. 

Ахъ, его ли лодочка 

да не хоть куда — 

до краевъ маленечко 

тина, да вода. 
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*** 

 Да здравствуіотъ гордыя калоши! Кто встрѣтитъ въ лѣсахъ 

Балтійскаго побережья пару калошъ, безъ  человѣческихъ 

жалкихъ ногъ, — да узнаетъ — это вѣдь мои калоши. Они были 

слишкомъ славны и велики, слишкомъ велики — чтобы держаться 

на ногахъ. Возвышенныя!Счастливъ тотъ, — кого назовутъ они 

другомъ, — на чьихъ ногахъ они согласятся путешествовать... Они 

всегда презирали меня. 

 Дождикъ, дождикъ, звени на крышахъ дачъ славную пѣснь 

о свободныхъ калошахъ!.. Они были такъ благородно независимы 

и салонно воспитаны, — что почти никогда не оставались въ 

передней... Нѣтъ!.. И я замѣчалъ это лишь тогда, когда они уже 

успѣвали достойно заслужить вниманіе всѣхъ, сидящихъ въ 

гостинной... 

 Я не завистливъ, — но на нихъ всегда обращали — 

гораздо больше вниманія, чѣмъ на меня... Я не вынесъ 

соперничества... 

 И вотъ, одинокія гордыя, немного унылыя, — они — 

свободны. О, калоши, калоши, гордыя калоши сѣвера! 

*** 

Эхъ ты! у тебя рубашка вылѣзла надъ поясомъ! 

Хоть полпуда муки высыпай тебѣ въ рубашку. 

Что разставилъ граблями пальцы — Эй ты, мямля! 

Ну, что уставился, да еш,е раскрылъ ротъ! 

Ты правишь лодкой? 

Нѣтъ. 

А лошадью? 

Нѣтъ. 

А дерешься? 

Нѣтъ, право, оставь меня! 

„Что жъ ты дѣлаешь цѣлый день, длинная простофиля? 

Да, оставь, ну, не надо... 

Эхъ, отколотилъ бы тебя, да жаль, и вдобавокъ ты—король, 

это для тебя, собственно, и небо, и земля... 

Да, ну, тебя, ты теперь такъ и простоишь розиня ротъ до 

самаго Покрова! Знаешь, что, дамъ-ка я тебѣ шлепка прямо изъ 

милосердія, а то простоишь вѣдь, такъ, король, до самого 

Покрова. 

*** 

Звѣздочка 

Высока. 

Она блеститъ, она глядитъ, она манитъ, 

Надъ грознымъ лѣсомъ 

Она взошла. 

Черный грозный лѣсъ, 

Лѣсъ стоитъ. 

Говорить: — въ мой темный знакъ, 

Мой темный знакъ не вступай! 

Отъ меня возврата нѣтъ — 

Знай! 

За звѣздой гнался чудакъ. 

Гнался... 

Гдѣ нагнать ее 

     Не отгадалъ... 

     Не нагналъ — 

     И счастливь былъ, — 

     За нее, 

За нее пропалъ! 
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НА ПЕСКЪ. 

 

Сосновыя шишки, выбѣленныя на пустынномъ пескѣ 

соленой водой и солнцемъ, принимаютъ голубой цвѣтъ. 

Въ каждой шишкѣ, въ разгибахъ ея согнутыхъ чешуекъ 

кристаллизованная буря. Упорный вѣтеръ,— кристаллы сѣвернаго 

настроенія. Они были собраны въ шапку и принесены домой, — 

вмѣстѣ съ раковинами улитокъ, сомнительно пахнувшими тиной, и 

хорошенькими сухими шариками, которые дома выброшены 

встрѣтившими, за свое явно заячье происхожденіе и за которые 

принесшій былъ осмѣянъ. Какъ—осмѣянъ! Отбиваясь, онъ 

пробился сквозь кусты — оставивъ на сучьяхъ клочья тонкихъ 

волосъ и бросился какъ молодой жирафъ нелѣпыми шагами 

осмѣяннаго. Почему? Вѣдь заячьи шарики были сухіе и очень 

хорошенькіе. Въ округленныхъ ямкахъ песку лежали какъ въ 

гнѣздышкахъ. 

 

ТАЙНА. 

 

Есть очень серьезная тайна, которую надо сообщить 

людямъ. 

Мы, милостью Божьего мечтатели, 

Мы издаемъ вердиктъ! 

 Всѣмъ поэтамъ, творцамъ будущихъ знаковъ — ходить 

босикомъ, пока земля лѣтняя. Наши ноги еще невинны и 

простодушны, неопытнй и скорѣе восхиш,аются. Подъ босыми 

ногами плотный соленый песокъ, точно слегка замороженый и 

только межъ пальцевъ шевелятся то холодныя то теплыя струйки. 

Съ голыми ногами разговариваетъ земля. Подъ босой ногой поетъ 

доска о теплѣ. Только тутъ узнаешь дорогую близость съ ней. 

 Вотъ почему, поэтамъ непремѣнно слѣдуетъ ходить лѣтомъ 

босикомъ. 

 

*** 

 

 Это положительный позоръ цѣлый день грѣть пятки, на 

пескѣ! 

 Это могутъ дѣлать только отступники своей вѣры, 

измѣнники своей родины, которые не воспѣваіотъ ея красоты, не 

защищаютъ эту красоту могуществомъ слова... 

  О, лѣнь, великая лѣнь! 

Моя мечтательная лѣнь! 

 

*** 

 

Вѣтеръ, вѣтеръ, налетай, налетай, 

Сумасброда выручай! 

Я лодку засадилъ, засадилъ на мель, 

Засадилъ корму. 

Тростникову 

Чащу, чащу 

Раздвигай. 

Я лодченку 

Засадилъ, засадилъ... 

Чтобъ-ему!!  
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СОЛНЕЧНЫЙ СОНЪ. 

 

Какая широкая грудь у всѣхъ сегодня! Съ дюнки пахнетъ 

солнечнымъ утромъ. Точно глотаешь холодненькія волны. 

Полуступая робкой обнаженной походкой прошли 

свѣтлоногіе дачные мальчики; у нихъ еще не обтерпѣлись ступни, 

и легко накалываются на сосновыя иглы, 

Сосны баюкаются, солнечныя тѣни растворены, нѣжно 

молокомъ воздуха. 

Съ юга потянули бѣлыя кудрявыя нѣженки —расплавились 

въ голубомъ напиткѣ высоты.  

Пощекоти мнѣ тихонько за ухомъ, вѣтеръ!.. Да не такъ-же! 

Никто не проситъ тебя щекотать мнѣ носъ! Я и безъ тебя знаю, 

воздушный чудакъ, что носъ у меня немноягко длинноватъ. — 

Что? — Неправда! Это не я вчера опрокинулъ тетину жардиньерку 

и смахнулъ вазу цвѣтовъ со стола! Я всегда ловкій, я стройный, я 

созданъ для того, чтобы восхитительно танцовать, — я принцъ! 

Пощекоти мнѣ мою лѣвую пятку, песокъ, — вотъ такъ!.. 

Облако мое милое, — облако мое милое, ласковое, — 

пебесиый бѣлый теленочекъ — сонный небеснымъ сномъ... 

 

 

НАКОНЕЦЪ СОЛНЦЕ. 

 

 Въ саду стоить молоденькій нѣмецъ репетиторъ. У него 

немножко сиротливая спина, но сейчасъ ее ему обогрѣло солнце; 

руки у него болтаются и ноги тоже. На ходу, ради равновѣсія, онъ 

держитъ немного открытымъ свой ротъ и видъ у него чуть-чуть 

ошалѣлый; но за то онъ славно норевываетъ отъ удовольствія 

басомъ, — недавно полученнымъ въ нодарокъ отъ матери 

природы. Еще не умѣя справиться съ мужскимъ голосомъ, онъ 

иногда реветъ черезчуръ и тогда виновато ноглядываетъ на домъ. 

 Солнце ласково грѣетъ его. 

 

 

Иногда даже очень скромный юноша думаетъ, какой я 

милый, и хочетъ погладить себя по шеѣ къ подбородку. 

Нельзя въ солнечный добрый день не любить своей щеки и 

своего округлаго подбородка. 

И онъ тутъ же конфузится. 

 

 

Другой юноша усердно и дѣловито, двигая челюстями и 

ушами, жуетъ хлѣбъ? Нѣтъ, цѣлую большущую плитку шоколада. 

Это нелѣпо, и потому нельзя не любить его за это. 
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*** 

    А въ лѣсу радостный часъ! 

Въ лѣсу цвѣтетъ толкнянка — маленькія, розовыя цвѣточки. 

Вся земля, кочки мха въ миндальной пѣнѣ!.. 

    Земля сплошь въ розовой пѣнѣ!! 

Ахъ, блаженный воздухъ, радостный часъ! — 

Въ лѣсу цвѣтетъ тонкими цвѣточками толокнянка!!! 

 

ДЪТИ СОЛНЦА. 

Нѣкоторыхъ солнце такъ нѣяшо и богато пригрѣваетъ, что 

имъ совершенно дѣлается безразлично, что направо идти, что 

налѣво, — что завести общество въ болото, что вывести на 

удобную дорожку, — лишь-бы свѣтило любящее ихъ солнце. 

Они сбиваются съ дороги, попадаютъ ногами въ лужи, 

забываютъ качку предательскаго лѣсного болота. Имъ вездѣ 

слишкомъ хорошо, чтобъ замѣчать дорогу. 

Вмѣсто того, чтобы имъ завидовать, надъ ними смѣются, и 

на нихъ страшно сердятся. 

А солнце все ласкаѳтъ, ласкаетъ дорогого разиню, пока 

онъ бредетъ, за все задѣвая, теряя калоши или парусинныя 

туфли, съ карманомъ, вывороченнымъ на манеръ ослинаго уха, и 

мурлычетъ себѣ подъ носъ отъ счастья мечтать среди всеобщаго 

возростающаго негодованія. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   .     .     .    

Такъ какъ одинъ изъ членовъ колоніи растерялъ въ лѣсу 

всѣ свои книяши, а мы ихъ подобрали,— 

То доводпмъ до его свѣдѣнія, что это нами сдѣлано въ 

самый послѣдній разъ. 

„Да не теряетъ впредь!" 

*** 

Да прославятся балконы неснятыхъ дачъ, песочныя ямы, 

косогоры, сарайчики! 

Тамъ собирались все лѣто совѣщаться, тамъ 

провозглашали чудные девизы искусства!.. Тамъ были клубы 

мечтателей, когда одни сидѣли, подкорчивъ ноги, на ступенькахъ, 

а самый смѣлый и полоумный съ очарованными голубыми 

глазами, размахивая въ тактъ рукой, декламировалъ глуховатымъ 

баскомъ легочнаго, а въ наступающихъ сумеркахъ бобъ бѣлѣлъ, и 

рукава сорочки лѣтней чудились крыльями и нѣсколько гнутыхъ 

стульевъ дачной обстановки, направленныхъ къ стихамъ, — 

слушали разинувъ рты. 

О, красота, во имя которой сидятъ и кротко кашляютъ на 

нетопленныхъ чердакахъ!.. 

Сквозь рѣшетку балконной рамы сіяла звѣздочка. 

 

 

 

А лодка? 

И плавкость мечты?! — Эта дача подъ старинной березой ! 

Корабль, — буря!..  

Г-нъ редакторъ, полиція, то бишь, буря, конфисковала 

номеръ. — 

— Это загремѣлъ громъ? 

Нѣтъ, это вѣтеръ принесъ громъ лѣсопилки. 
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Твоя скрипка немного сошла съ ума. — Это день, день, 

день, и мы вѣримъ въ духовъ! Бѣлокурый, любезнаго вида, духъ 

прогуливается по небу, межъ березами. Къ стопамъ его пристала 

голубизна. Какіе мы съ тобой счастливые! Ты вѣришь, что 

обзаведясь семьей, мояшо быть опять Богомъ, исправляться уже 

будучи въ чинахъ, увидать какъ Моцартъ овладѣлъ голубизной 

березы, — и что завтра — цѣль сегодня. 

 

 Мы качались въ гамакѣ и мечтали о безсмертіи души, 

молодыя сосны были въ солнцѣ. 

Петли скрипѣли. 

Мы себя мнили почти духами. 

Качели летали. Вѣчная юность — да вѣдь это достижимо !! 

 

*** 

 — Почему ты не хочешь? 

— Почему не хочу! Потому что тамъ печатаются, 

пристраиваются черезъ связи; трусы, чтобы пройти тамъ, 

подлизываются, а послѣ становятся въ дверяхъ и отталкиваютъ 

молодыхъ и не даютъ имъ войти, потому что они талантливѣе, — 

оставляютъ ихъ въ темнотѣ.... 

— Мы извѣстны, — ты нѣтъ! Люди ничего не узнаютъ о 

тебѣ, они пойдутъ за тѣми, о комъ мы напишемъ. Какое ты имѣешь 

право желать свѣта! 

— Я талантливъ! 

— Намъ какое дѣло! 

— Я жажду свѣта! 

— Намъ то что до этого. 
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— Я человѣкъ! 

— Свѣтъ нашъ не обязапъ удовлетворять всѣхъ. 

— Я хочу служить людямъ! 

— Это другое дѣло, — заглуши свою жажду и свои 

фантазіи 

 

Ахъ, всегда звѣзды качаются — 

Не поднимутся никогда. 

И пускай деньки маются.... 

Дни, дни, — динь, динь.... 

 

— Почему ты ни за что не примешься? Ужъ не день ли 

Святого Лѣнтяя у тебя сегодня! 

— Ну, лѣнтяя ты ужъ оставь. Каждый мѣсяцъ бываетъ 

только 5 дней Св. Лѣнтяя: 

1) Когда мнѣ не хочется. 2) Когда я никакъ не могу 

собраться. 3) Когда я собираюсь завтра начать. 4) Когда почти 

совсѣмъ было началъ работу, да надо отдохнуть. 5) Когда мнѣ все 

трынь-трава. 

 

         

         

    

 

 

*** 

Море плавно и блеско 

Летаютъ ласточки. 

Становится нѣяшо розовымъ. 

Мокнетъ чалочка, 

Плыветъ рыбалочка 

Летогонъ, летогонъ, 

     Скалочка! 

 

 

 

Что еще за скалочка? Это просто такъ, я выдумалъ. Это 

очень мило, Скалочка! — Скалочка! Это должно быть что-то 

среднее между ласточкой и лодочкой!... 

 

 

 

 

*** 

Дождики, дождики, 

Прошумятъ, прошумятъ. 

Дождики—дождики, вѣтеръ—вѣтеръ 

     Заговорятъ, заговорятъ, заговорятъ- 

Журчатъ.  
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*** 

 

Маркизы дачи хлопаіотъ, какъ паруса. Они пропахли 

соленымъ моремъ. 

— Эй! Не спите же! — Ну, васъ! Ну, что корректуры? 

— Убирайтесь! Я мечтаю — и вообще... 

— Довольно! Сооружаемъ мы ягурналъ или нѣтъ? — Если 

къ одиннадцати не будетъ готово, я отколочу васъ палкой. —  

Серьезно. — Я ухогку. 

— Погодите, — вы слышали? Погодите же, — елку 

повалило надъ оврагомъ, едва не задавило весь нашъ ручей. 

— „Эй, новость тоже! 

— Богъ знаетъ, что дѣлается на морѣ — шкмаритъ по чемъ 

ни попало. 

— Такъ или корректуры — или... 

— А убирайтесь къ чорту!! 

 

     

     

      

 

     

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въ лучезарной блѣдности небо. Въ раздавшихся въ обѣ 

стороны свѣтлыхъ перьяхъ облаковъ — знакъ ширины, знакъ 

полета, и во все это врѣзались мачтами кресты елокъ. 

Въ вѣтвяхъ сосенъ и всюду дремлютъ тысячи сонныхъ 

ритмовъ. 

Сосны испускаютъ столько молчанія, что оно поглощаетъ 

звуки. 

Золотые стволы, люди, дни,, мысли — погружены, какъ 

рыбы, въ свѣтлый іюнь. 

 

Я молюсь покровителямъ тихимъ съ крыльями широкими и 

нѣжными, какъ большое море и тихая дюна. 
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ОБЛАКА ПРОХОДЯТЪ КАКЪ СНЫ. 

 

„Отъ моихъ пѣсенъ люди станутъ лучше", — думаетъ онъ. 

И вотъ онъ легонько идетъ по мосткамъ и поглядываетъ кругомъ. 

Пусть они станутъ прямыми, честными, добрыми — и смѣлѣе — 

тутъ онъ чуть-чуть смущенно улыбается, вѣдь онъ самъ не всегда 

смѣлый. 

„Отчего имъ быть лучше отъ моихъ пѣсенъ? Оттого-ли, что 

въ моихъ пѣсняхъ будетъ вотъ эта стройная сосенка? Розовый 

прозрачный верескъ, такой чисто-розовый, что никто не можетъ не 

любить его? Если очень полюбить стройную вершинку, можно ли 

затѣмъ кого-нибудь обмануть? 

Нѣтъ, никогда! 

Напишу ли я эти пѣсни? Нѣтъ ли? Моя ли это судьба? или 

нѣтъ?" 

Тихо, тихо сладко дышется, „моя ли, моя ли?" Молится, — 

„но моя ли это дорога? — А вдругъ не моя." 

Тихо, тихо сладко мучится сердце. Хочется, чтобы были 

угрызенія совѣсти; — хочетъ помучиться — и не можетъ: впереди 

еще такъ много времени для исправленія. 

Впереди стройны и чисты, одна за другой, мѣряютъ небо 

молодыя вершины. 

Если смотрѣть на нихъ, развѣ могкно не быть честнымъ? 

Развѣ можно не быть счастливнмъ отъ радостнаго 

ожиданія? 

Лукаво хочется ему томиться, быть грѣшникомъ, 

раскаиваться; хочется исправляться. 

Полюбятъ ли люди мои пѣсни? Полюбятъ ли мою сосну? 

 

Легкимъ стройнымъ крестомъ мчится въ беззаботное 

кроткое небо ея вершина. 

 Пугливые дачники проходятъ вплотную мимо него и огь 

страха принимаютъ презрительный и суровый видъ, а онъ, уступая 

дорогу, растерянно соскакиваетъ съ мостковъ. 

 

*** 

Струнной арфой 

— Качались сосны, 

гдѣ свалился полисадникъ. 

У забытыхъ береговъ 

и свѣтлаго столика,— 

рай неизвѣстный, 

кѣмъ-то одушевленный. 

У сосновыхъ стволовъ 

тропинка вела, 

населенная тайной, 

къ ласковой скамеечкѣ, 

видѣнной кѣмъ-то во снѣ. 

Пусть къ ней придетъ 

вдумчивый, сосредоточенный, 

кто умѣетъ любить, не знаю кого, 

ждать,—не зная чего, 

а заснетъ, душа его улетаетъ 

къ свѣтлымъ источннкамъ 

и въ серебряной ряби 

веселится она. 
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На небосклонѣ свѣтящійся кусочекъ несбыточно радостной 

Страны выглянулъ изъ за тяжелыхъ отъ догкдя березъ, — туда 

былъ указанъ путь. Но путь былъ смѣшной, а въ несбыточную 

радость вѣрилось......... 

 

 

*** 

 

 Застѣнчивый юноша любилъ цвѣты. Они въ невинпомъ 

удивленіи вытягивались изъ земли, и лицо каждаго было 

невозвратимо, и горемъ, больпіою жестокостью было бы обмануть 

довѣрчиваго; радость каждой бѣлой звѣздочки, каждой хрупкой 

чашечки, раскрытой сердцевины. 

 Но руки большія и кроткія умѣли прикасаться съ такой 

чуткостью состраданія и предвѣдѣньемъ неиспытаннаго, что въ 

этомъ царствѣ беззащитности никто не боялся тихихъ шаговъ 

приблигкающагося большого непонятнаго созданія. 

 

 

Потому что есть совсѣмъ прямая дорога въ небо и вверхъ 

устремленныхъ высокихъ вѣтвей, и сбѣговъ крышъ, Гдѣ вѣтви, 

какъ птицы, какъ мечи, кресты и предзнаменованія. 
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*** 

Этимъ днемъ было молочно-нѣжно, тихо и волкло. Онъ уже 

и раньше замѣчалъ, что у юныхъ сосенъ стволы — струны. Вѣтви 

— вознесены. 

Молодой боръ стоитъ, какъ тихій стройный огонь. 

Звѣзда, звѣзда моя, или нѣтъ, иначе. — Ахъ ты, тихая лань 

моя...... Такъ онъ назвалъ не дѣвушку, а жизнь свою: потому что 

она была очень кроткая. Онъ не любилъ еще. 

Въ высотахъ не было вѣтра.... Онъ долго, долго стоялъ.... 

Онъ не обѣщалъ передъ струнами ничего........ Но за него передъ 

ними-было произйесено,....... и онъ не слышалъ, но 

иочувствовалъ. 

Не сказалъ ни слова. Вздохнулъ, не зналъ о чемъ 

вздохнулъ. Онъ тихонько возвращался занлетая ногу за ногу...... 

Опоздалъ къ ужину. Его выбранили..... Онъ рѣзалъ потихоньку 

перочиннымъ ножикомъ столъ. Думалъ.... Разсматривалъ свой 

средній палецъ....... Думалъ......... 

Такъ его обѣщали жизни. 

 

 

 

 

 

 

МЕЧТА. 

 

       Нѣжнѣй облака будетъ моя любовь, когда я полюблю, 

но я не полюбилъ еще, 

       Нѣжнѣй улыбки облака будетъ моя любовь, но погодите, 

я не любилъ еще. 

Прозрачнѣе озера будетъ моя любовь, но я не любилъ 

еще. 

 Или уже можно? Или уже пора? — Или уже пора, — чтобы 

надъ озернымъ тростникомъ всталъ туманъ розовый и уже не  

разсѣялся. Еще разъ журавлиной дальнозоркостью я погляжу отъ 

косы до косы, намѣтивъ въ ясности утра самую четкую вѣточку 

сосны. 

 

 

 

*** 

 

Ты моя радость. 

Ты моя вершинка на берегу озера. 

Моя струна. Мойвечеръ. Мой небосклонъ. 

Моя чистая вѣточка въ поблѣднѣвшемъ небѣ 

Мой высокій-высокій небосклонъ вечера. 
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Буревѣстникъ, шалунъ, стремитель — 

Ждетъ тебя буйный лѣсъ! 

Вознеслись его короны гордыя до облаковъ 

Это братья разбушуются! 

Не разслышишь голоса твоей печали, 

Когда бѣшено запоіотъ 

Въ мутномъ небѣ махая вѣтви. 

Ботъ такъ братья! 

Въ небо они подняли лапы, 

Бурно ерошатъ хвои. 

Буревѣстникъ, нѣжный мечтатель. 

Ты ловишь звѣзды 

Въ пролетахъ ели 

Въ невода твоей нѣжной, красивой глупости 

Собираешь рубины брусники 

И поднизи клюквы на ковры взоромъ, 

Ловишь глазами и отпускаешь опять въ небо 

Немного разставивъ пальцы, 

Пропускаешь въ нихъ пряди 

Горячаго свѣта. 

 

ІЮНЪ 

 

 Вечеръ. Длинныя, тонкія, чуть-чуть грустныя полосы 

на небосклонѣ. 

 „Видите, надо иногда пройти босикомъ по крапивѣ". 

Сказалъ и смолкъ и самъ подумалъ: „Ну, чтожъ, значить, надо." 

Думалъ и покусывалъ пальцы. Жалѣлъ, что сказалъ. 

 Это былъ очень застѣнчивый чудакъ. Отойдя въ сторону, 

надъ нимъ уже насмѣшливо смѣялись. 

 Въ небосклонѣ надъ плоскимъ пескомъ дюны завинчивала 

чайка ржавую гайку. Сосны Калевалы побережья, взмахнувъ, 

отъѣхали. Не было плеска. И у берега леягалъ вечерній  

переполненный безмолвіемъ свѣтлый глазъ. 

 

 

Мечтательная страна, 

сѣверная сторона, 

безбрежный взоръ 

великій и великодушный. 

 

 Въ небѣ была удивительно свѣтлая полоса. Онъ этого 

хотѣлъ такъ, и ему дѣйствительно приходилось за это ходить 

босикомъ по крапивѣ... Потому она его и оставила. 

 Ей казалось стыдно и смѣшно, когда обоженная босая нога 

неловко невольно вздрагивала. А онъ былъ простодушный, онъ 

смѣло лѣзъ черезъ крапиву, босикомъ. Но иногда у него отъ боли 

смѣшно дергалась при этомъ нога. Этого-то ему и не простили. 

 Бѣдная красивая барышня, — она не умѣла летать!.. 
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ІЮНЪ — ВЕЧЕРЪ. 

 

Какъ высоко крестили дальнія полосы, вершины — 

Вы царственныя. 

Разскажи, о чѳмъ ты такъ измаялся 

вечеръ, вечеръ ясный! 

Улетѣли въ верхъ черныя вершины — 

Измолились высоты въ мечтахъ 

Изошли небеса, небеса...... 

О чемъ ты, ты, изомлѣлъ — измаялся 

Вечеръ — вечеръ ясный? 

 

 

 

Пролегала дорога въ сторонѣ, 

Не было въ ней пути, 

Нѣтъ! 

А была она за то очень красива! 

Да, именно за то. 

Приласкалась къ землѣ эта дорога, 

Такъ прильнула, что душу взяла. 

Полюбили мы эту дорогу 

На ней поросла трава. 

Доля, доля, доляночка! 

Доля ты тихая, тихая моя. 

Что мнѣ въ тебѣ, что тебѣ во мнѣ? 

А ты меня замучила! 

 

 

 

 

 

ВЕЧЕРЪ. 

 

Эта боль, когда сердце любовью разрывается въ 

пространство — къ дереву, вечеру, небу и кусту. И любитъ потому, 

что не любить, что не любить оно не можетъ. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      

 

Что мы знаемъ о красотѣ?.. Вотъ мы считаемъ горбатыхъ 

некрасивыми, а въ своей грубости мы просто проворонили ихъ 

красивый часъ. И недождавшись тепла, ихъ красота ушла. 

Такъ создаемъ мы сами забытую красоту, и потомъ она 

гоняется за нами, и жалитъ насъ, и требуетъ себѣ тепла, въ 

которомъ ей было отказано, свѣта, отъ котораго ее прогнали, и 

безъ котораго она такъ и ушла, пока мы молились съ 

благоговѣніемъ на противное, надменное лицо Юноны. 

Почему горбатаго считаютъ некрасивымъ, — вѣдь, у него 

бываютъ часы красоты, а у Юноны — свислыя, злыя, чувственныя 

губы и моменты острыхъ, куриныхъ, жадныхъ, бѣгающихъ глазъ. 

Но насъ убѣдили, что прямой носъ и дуги бровей — красота и 

полнота красоты. 
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МОЛИТВА ВЪ СЪРЫЙ ДЕНЬ. 

 

Пахнетъ нѣжно тиной, тиной. Всѣхъ море любитъ. Близко 

грѣетъ Боя«ья воля. Богъ, создавшій эту дюну, Богъ, Покровитель, 

помоги мнѣ — я нехитрый. Боже вѣрный сѣрой дюны, ты 

бережешь твоихъ сѣрыхъ нтичекъ на пескѣ. Я нехитрый, а враговъ 

у меня много. Я вродѣ птицы, помоги мнѣ. 

 

А не знаешь, что отъ единой мечты твоей родятся бури? А 

не знаешь что отъ иной единой чистой мечты родятся бури?!.. 

 

 

 

 

НОЧЬ. 

 

 Ночью таяло. Небо стояло совсѣмъ раскрытое. Шелъ 

доледикъ. Нѣтъ, капалъ туманъ. У фонарей нависали, мерцая, 

почки на почти невидимыхъ голыхъ прутьяхъ. Распускалась весна. 

Едва-едва повѣрила душа и стояла совсѣмъ обная«енная, добрая 

и глубоко повѣрила всему. Всякій могъ ее ранить, если бъ ее не 

укрывала тайна ночи. Была съ весной. Паръ поднимался, землей 

пахло, шелъ дождикъ. 

 

 

 

 

 

*** 

— Любишь ли ты песокъ? 

— Люблю, онъ мягкій. 

— Любишь ли ты сосну? 

— Люблю, если къ ней прия^мешься ш;екой съ солнечной 

стороны — она теплая... 

— А ты любишь лошадь? 

— Люблю. У нея милыя ноздри. 

— Ты любишь ли море? 

— Да. Я замѣтилъ, въ тихіе дни оно любитъ меня. 

— Ты любишь ли землю? 

— Какъ вы можете это спрашивать, вѣдь она... она — мнѣ мать! 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      

 

 

 

Когда я смотрю на звѣздное небо я думаю: такъ ли добры 

духи другихъ звѣздъ, какъ добра земля. 

Й мнѣ хочется заплакать отъ сочувствія къ ней: у нея 

постоянно что-нибудь отнимаютъ. 

Я хочу защищать ее. 

Я буду защищать ее! 
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*** 

 Какъ флагъ, какъ накрененный вымпелъ мчится въ синемъ 

небѣ, такъ помчалась ты на встрѣчу вѣтра, моя весна. 

 

Я знаю, ты вѣришь въ меня. Ты'вѣришь, что если я сижу 

нелѣпо цѣлый день въ лѣсу, уткнувшись глазами въ кочку, и будто 

ничето не дѣлаю, то это не спроста, не даромъ. Что. если я говорю о 

неудачахъ, то это передъ самыми искренними усиліями. 

Ты вѣришь въ меня, ты вѣришь такъ, что умѣешь ждать за 

меня. Вѣришь, когда я самъ въ себя не вѣрю, и — когдя вѣріо въ себя 

какъ въ Бога! Никогда ты не сердишься на меня за это! А люди 

вообш,е за это сердятся. 

Ты вѣришь, дай тебѣ Богъ вѣтеръ родной и родную землю. На 

родной намъ землѣ ходятъ островерхнія мохнатыя вершины. На 

родной намъ — лѣсныя дали безъ конца раскрываются, вершины 

острыя въ небо смѣльчаками умчались, — ходятъ по вѣтру надъ 

теплнмъ картофельнымъ полемъ. 

На родной намъ землѣ — иныя зори и иной вѣтеръ. 

 

 

ВДВОЕМЪ. 

 

 — Надо быть чистой искренней душой, чтобы — стать 

рыцаремъ. 

 — Что JKe ты дѣлаешь, чтобы исправиться? 

— Я по утрамъ выхожу къ молодой соснѣ, и мѣряю 

свое нынѣшнее ощущеніе чистоты съ ея высотой, — но это 

почти жестоко ... 

 И ты это мнѣ разсказалъі Теперь я вижу какой ты... 

 

*** 

Ты вѣришь въ меня? 

— Я вѣрю въ тебя. — 

А если они всѣ будутъ противъ меня? 

Ну да, какой же ты, я вѣрю въ тебя. 

Если всѣ мои поступки будутъ  

позорно противъ меня? 

Я-же вѣріо въ тебя! 

     Въ небо улетаетъ, улетаетъ ласточка — кружится отъ счастья. 

На дюнѣ пасмурно, сѣро и тихо. 

     Куличекъ льнетъ къ песку. 

 

А Д А Ж Ю. 

 На берегу дюны двѣ сосны имѣютъ форму чаши. Бока 

золотой божеской чаши — нарисованы ихъ расходящимися 

стволами. Пока стволы возносятся вмѣстѣ, — это ея подножіе. 

Верхніе края разогнуты въ облака печальнымъ разгибомъ 

приморской страны. Въ клочковатой хвоѣ, — вихри. 

 Мы назвали эту чашу — чашей глубины, чашей 

задумчивости и вѣрности. 

 

ЭТІОДЬ МОЛОДОЙ СОСНОВОЙ РОЩИ НАДЪ ВЗМОРЬЕМЪ. 

 Пасмурное сиреневое небо — вечерѣетъ, какія онѣ 

стройныя! 

 Я васъ люблю за то, что вы крылатыя, а крылатость ваша 

еще съ пушкомъ первой молодости. Этотъ пушокъ золотистый, 

звенящій, а ваши крылья, ваши крылья надъ моремъ. 
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Море синее и далекое — полоса до которой летятъ 

дерзновенья, а дальше — онѣ сливаются съ синью, и я не знаю 

дальше мечта или синь ленштъ. 

И не надо, не все ли равно! пушокъ юнькъ, крылатыхъ 

героевъ звенитъ, — а ихъ стройность иногда немного кривоватая, 

— пежданная, какъ ранній ростъ. 

И примчались въ славу и высь въ свою родную страну гдѣ 

задумались облака . . . и больше мнѣ ничего о васъ знать не надо, 

я вамъ вѣрю — зовете меня голосами отваги, они жгутъ меня какъ 

пламя чистоты, но вверху задумались облака надо мной: 

Я иду, и больше мнѣ ничего знать не надо! 

 

*** 

 Спрашивалъ ты себя, — зачѣмъ, ты выходишь утромъ на 

опушку лѣса — и стоишь тамъ и яедешь? Это мѣсто съ 

коричневой чистой землей, присоренной крупными иглами. 

Зачѣмъ это тебѣ надо? и въ то же время это тебя мучаетъ!... 

 Твоей душѣ тогда холодно. — Зачѣмъ тебѣ это любо? 

 — Вотъ сейчасъ „оно" откроется, тутъ же въ молчаніи. Я 

понесу тогда это въ сердцѣ, боясь сказать о немъ слово. 

Откроется то, чего яедалось всегда въ раннія суровыя тишины! 

 Чего ждалось, чего никогда еще не было, но что близко — 

больно подходитъ и когда угке любишь его до слезъ — не 

настаетъ. II только это одно — стоитъ подвига. 

 Вотъ зачѣмъ выходить на край голыхъ, высокихъ, одиноки 

хъ стволовъ — н смотрѣть. 

 Зачѣмъ выходить на нетронутую, чистую землю лѣса и 

ждать..... 
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*** 

Гордо иду я въ пути. 

Ты вѣришь въ меня? 

Мчался мои корабли 

Ты вѣришь въ меня? 

Дай Богъ для тебя вѣтеръ попутный, 

Бурей разбиты они — 

Ты вѣришь въ меня? 

Тонутъ мои корабли! 

Ты вѣришь въ меня! 

Дай Богъ для тебя вѣтеръ попутный! 

 

 

 

FINALE. 

 

Надъ соснами лучезарная, зеленая полоса. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      

 И они измѣнили ему... Онъ сказалъ: „Ну, что же, гдѣ-

нибудь есть другіе... Вѣдь, живу же я, — вѣрный. 

 И взялъ на ладони голубую свою надежду и перенесъ ее 

повыше. Лаская, подбросилъ слегка. И полетѣла надъ 

верхушками и поселилась выше. Тамъ лежала недоступная 

серебристо-зеленая полоса. 

 И тамъ было чисто и вѣрно, и никто ее не обидѣлъ больше 

никогда. 
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Б О Р Ъ. 

 

Полными тихими шагами идетъ лѣто. Пролились по 

деревьямъ синіе водопады. Съ неба льется плавный потокъ 

налитой до краевъ голубизны. 

Каскадами падаютъ съ березъ свѣтлые блики. Блики, 

блики, какъ серебряный звонъ. 

Лѣсъ весь сквозной сіяетъ. Проходить гдѣ-то время. 

Солнце обтекаетъ каждый стволъ. Отъ сіянія безчисленныхъ 

былинокъ лѣсъ наводненъ особымъ веществомъ, какъ водой, — 

это подводный міръ. И гдѣ-то далеко идетъ время. Потомъ тонкая 

вѣточка черники или вереска особенно повернулась и 

необыкновенно свѣтится — отъ этого становится волшебно и 

сіянно. 

Времени собственно нѣтъ. 

Замѣтила, что въ бору крошечное растеніе брусники съ 

жесткими, какъ крылья зеленаго жучка, листьями живетъ у 

подножія великанскихъ колоннъ. И ей здѣсь родное мѣсто. 

На твоей головѣ, если она свѣтловолосая или сѣдая, тоже 

сейчасъ сіяетъ свѣтъ. Если смотрѣть со стороны — въ темени 

ощущеніе теплой благословенности. 

Потомъ покажется что-то давнее, давнее, но что, не знаещь 

сама. 

Потомъ видишь, что простой колокольчикъ на кривой 

ножкѣ изогнулся и смотритъ на тебя. И темная трещина 

въ корѣ березы, подъ которой стоить блѣдносиній колокольчикъ, 

тоже смотритъ на тебя, 

 

Потомъ ты, гдѣ то въ своемъ существѣ, 

становишься отчасти колокольчикомъ, а онъ — немного 

тобой. Теперь не придетъ въ голову сорвать его или такъ 

себѣ наступить на него. Потомъ: — ты завязалъ съ однимъ 

отношенія, — отзываются другія существа. 

Теперь на тебя отовсюду смотрятъ острые хвостики, 

верхушечки мха, листики, сухія тонкія палочки, пятна на стволахъ. 

Потомъ не хочется уходить изъ лѣса. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      

 

 

Дома послѣ обѣда сонъ самый лѣтній — сквозь солнце. И 

приснилась сыроѣжка. Хорошая, я«елтая, свѣжая сыроѣжка во 

мху. 

 

*** 

 

Когда вѣтерокъ такой теплый, такъ 

его хочется собрать въ горсточку, — 

вѣтерокъ мой вѣтерокъ..... 
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*** 

— Итакъ, вы сидите все еще на своемъ одѣялишкѣ и 

штопаете вашъ чулокъ? 

— Почему же мнѣ его не штопать? 

— Мужчина, поэтъ! 

— Почему же мужчина не можетъ себѣ штопать чулокъ? 

— Но вы помните мои обѣщанія? 

— Очень чешется у меня спина отъ вашего обѣщанія! 

— Ой, ой, смотрите! Вообще, я н« знаю о чемъ тутъ и 

говорить. Вы прямо измѣнникъ своему отечеству: такихъ вѣшаютъ, 

а не то что... Въ жизнь свою не видалъ болѣе непонятнаго 

субъекта. Неужели и это для васъ... 

 

 

Мчись въ веселую зелень липы, 

Зелень липы — душа моя: 

 

 

*** 

Весь день она тосковала о томъ, что развязался башмакъ. 

Она не рѣшилась остановиться завязать его и мимо всѣхъ прошла 

съ развязаннымъ башмакомъ. И о томъ, что отвѣтила всерьезъ на 

шутку, а надо было бы разсмѣяться. А она не догадалась, — о 

какъ это глупо, какъ невыносимо неловко, глупо. 

 

 

 

*** 

 Мнѣ все говорило, что будетъ впереди нѣчто большое. — 

И мнѣ тогда послышались въ жизни большіе шаги. И на горѣ 

закружилась голова. 

Топъ, топъ, кто идетъ по темному саду? 

— Это моя судьба? Это мое будущее? Но я знаю, что 

слишкомъ смѣло такъ разговаривать и пробую слукавить. Я вовсе 

ничего недостоинъ, я бездаренъ, бездаренъ, но за то я кроткій, я 

очень кроткій, я очень скроменъ и для меня хорошо бы и такъ 

прожить понемножку... Слышишь? Идетъ! 

— Это моя судьба? Мое будущее? 

И за вечернимъ чаемъ я наклоняюсь надъ чашкой, чтобы 

меня не замѣтили. И чашка мнѣ кажется ужасно синей, 

невозможно глубоко-синей. 

Мнѣ тогда слышались большіе шаги и можетъ быть... 

Можетъ быть что-то въ жизни любило меня, но я сталъ слишкомъ 

золъ и мраченъ. И были измѣна и отступничество, и ожирѣніе. 

А теперь большое сердце и злой нравъ, очень злой нравъ. 

И вотъ теперь ручей подъ горой тоже высасываетъ мое 

сердце и льется, льется въ невозможную пустоту. Ужъ немного 

осталось, всего нѣсколько безразличныхъ предметовъ и затѣмъ 

уже пустота. Невозможная. И дѣйствительно она уже невозможна. 
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У Т Р О. 

 

Окружной аллейкой пробѣжалъ мальчикъ и гналъ серсо. 

.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .    

 

 Почему не выражаю то, отчего изнываю восторгомъ? Какъ 

найти мои настоящія дорогія мысли? Чтобъ не сочинять мнѣ 

чужого и случайнаго. Вѣдь доходить же до меня весеннее. 

Пробѣжалъ мальчикъ; на плечахъ у него блузочка съ полосками; и 

я поймала мгновенный божественный скрипъ серсо и песчаную 

дорожку. 

 Въ глубинѣ папортники тонкими змѣйками зеленили 

черную землю къ водѣ. Новая кадка отмокала розовымъ свѣжимъ 

деревомъ. Надъ ней въ сквозной ивкѣ пѣла, точно нѣяшымъ 

небомъ прополаскивала горло, птичка. 

 И души деревьевъ весной такъ недосягаемо-чисты, 

унесены въ высоту, что люди внизу мучаются и кажутся себѣ 

невыносимыми. 

 Боже, чтобъ не заниматься мнѣ вѣчно чуяідымъ, не 

сыпать чужихъ красивыхъ словъ, да еще со слезами энтузіазма въ 

глазахъ. Помоги мнѣ. Вѣдь это самоубійство- 

 Сосновая кадка, синій подснѣжникъ, поникшій застѣнчиво. 

Отъ синевы его больно. Боже, избавь меня отъ чужой красоты, я 

же въ глубинѣ прямая и горячая. Зачѣмъ синій, нѣжный въ травѣ 

уйдетъ необласканный, его красота невыносимовесенняя уйдетъ 

незапечатлѣнной, — жертва времени и чей-то плоскости, а я 

останусь виноватой со словами чужой холодной красоты на 

губахъ. Точно не дошли до меня небо и свѣтъ зелени. 
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Вѣдь это же убійство твоего земного зеленаго счастья. Это 

же убійство. А межъ тѣмъ у какихъ-то мохнатыхъ цвѣточковъ 

переходъ лепестковъ изъ сиреневаго въ розовое былъ порукой 

высокаго назначенія жизни — бездонной искренности и чистоты. 

И мохъ немного отзывалъ теплой землей въ своемъ бархатѣ. 

И душа томится отвѣтственностыо за уходящія мгновенія. 

.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .   

Вечеръ. Высота свѣтла. Смотрю на возносящійся стволъ 

тополя. 

Зачѣмъ такъ тяжело? И я не понимаю, гдѣ же наша 

глубина? Почему уходимъ отъ нея? И теряемъ свою глубину и съ 

ней свой настоящій голосъ. И больше не найдемъ дорогъ? 

Ты, свяш,енный тополь, посылаюпі,ій въ небо безгранично 

вѣтвй. Всегда гордый, всегда правый, всегда искренній. Ты, 

правда неба — жертвоприношеніе глубины. Духъ величія. 

А въ тонкихъ кристальныхъ березахъ знаки безсмертной 

жизни. Знаки, что кинутые здѣсь отрывки встрѣчъ и разлукъ, будто 

минутныя, — полны значенья — вѣчно и вѣрно. 

Ну, пусть. Вы вѣрно знаете, недостижимыя, почему я здѣсь 

наказана неумѣньемъ. Вѣроятно это такъ. 

 

 

 

 

 

ІЮНЬ. ОБЛАЧНО. 

 

 Травяной вѣтеръ гнулся такъ низко, что былъ коричневый, 

теплый; нахъ картофелемъ. 

 Длинный, длинный картофельный вѣтеръ, тернѣливый 

долговязый вѣтеръ поля. Такою представляется родина. 

 Возвращеніе. Тепло. Немного стыдно неудачъ, но очень 

хочется вознести мое картофельное поле. Но не хочется 

насмѣшекъ. Стыдно! А надо быть искреннимъ и не бояться, что 

стыдно. 

 Такъ перешелъ лѣсокъ. На онушкѣ сквозь тонкія хвойныя 

вѣтки открылась розовая вечерняя заря. 

 Это заря! Это румяная заря! 

 Есть вещи, которыхъ не стыдно передъ Богомъ, но стыдно 

передъ людьми. А есть, въ которыхъ Бога невыносимо стыдно, а 

передъ людьми даже пріятно, но съ ними невозможно остаться 

наединѣ на хвойной опушкѣ вечерней зари. 

 Такъ вотъ выйдти .можно на еловую опушку и очистить 

душу межъ высокихъ мачтовыхъ стволовъ. — Что-то на него 

смотритъ великое... Дурной ли онъ или хорошій? — Скорѣе 

дурной, тихо соглашаешься... Моя-ли это дорога? Гдѣ мое 

призваніе?.... Исчезнутъ лѣса, а люди будущаго будутъ хорошіе, 

нѣжные, оставятъ рости все какъ ему хочется — возстанрвятъ 

приволье... 
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*** 

 

Ахъ ты, лучинный воинъ! Принцъ! Ахъ ты герой изъ 

моченой пакли! 

Хорошо летѣть кверху ногами со сноткнувшагося коня? 

Хорошо въ толпу насмѣшниковъ угодить изъ замковъ 

мечты и глядѣть испуганно голубыми глазами. 

 

 

Это что еще за нѣжности! 

Вотъ тебѣ чувствительность! 

Вотъ тебѣ исканія и чуткость! 

Что не понравилось? 

Какъ смѣешь ты быть нѣікнымъ, 

Когда все должно стремиться къ планомѣрной 

устойчивости, 

Выностивости, здоровью п силѣ? 

Дайте ему выправку! 

Не смѣй горбиться! Стой прямо! 

Не таращи глазъ, смотри почтительно! 

Мы тебѣ судьи, мы тебѣ правда — мы тебѣ... 

Что за нѣяшостп! 

 

*** 

 

 

 

Вянуть настурціи на длинпыхъ ягердинкахъ. 

Острой гарью пахпутъ торфяники. 

Одиноко скитаются глубокія души. 

Лѣто переспѣло отъ жары. 

Не трогай меня своимъ злыыъ токомъ... 

Межъ шелестами и запахами, переспѣлаго, вянуш,аго лѣта, 

Бродитъ задумчивый взглядъ 

Вопросительный и тихій. 

Молодой, вѣчной молодостью ангеловъ, и мудрый. 

Впитывающій опечаленно предстоящую неволю, тюрьму и 

чахлость 

Изгнанія изъ странъ лѣта. 

 

*** 

 

Выплывали въ море упоенное 

смѣлогрудые корабли. 

Выплывали вскормленные 

нѣжной прихотью весны. 

Эхъ! лѣнтяй, лѣнтяй Ерема. 

пролеяіалъ себѣ бока, 

вѣтеръ свѣжіи, скучно дома. 

Небо нѣжная сквозина. 

Ты, качай, качайся лодочка, 

у песчаной полосы, 

за тобой змѣйки веселые; 

отраженья зацвѣли. 

Зацвѣли восторгомъ золотомъ, 

звонко красной полосой, 

за меня рѣзвися, лодочка, 

шалопаю велятъ домой 
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РОЗОВЫЙ ВЕЧЕРЪ. 

 

 Вотъ въ розовомъ раю чисто выкупавшагося моря 

заблестѣли и поплыли необъяснимыя зеленыя полосы. И стало 

жаль ясности и того — чего нельзя было выразить, а объясненья 

не было. Поплыли полосы зеленаго молодого блеска и отвѣта не 

было. И все въ глазахъ невозвратимо и невыносимо стоялъ рай 

свѣта и воды. 

 

 

  

 Зачѣмъ непремѣнно нужно, чтобы рвалось что-то въ тебѣ, 

напрягалось, ныло отъ непостижимаго счастья, — и не было 

никогда этому никакого разрѣшенія? 

 

 

 

 



231 
 

САГАМИЛЬЯ. 

 

Въ одномъ дачномъ блаженном'ь раю, рамы балкона 

обведены зеленой стеклянной полоской, чтобы лѣтніе дни протекали 

счастливѣе. Для этого же балконъ Переходить въ легкую всю 

деревянную галлерею и соединяетъ постройки. Низкое въ три 

ступени крытое крыльцо балкона задумчиво. Отъ него тонкая 

выгнутая дорожка, тонкая для одного, или только едва для двухъ, 

огибаетъ медленно и внимательно площадку съ высокими, великими 

деревьями, и развѣтвляется и свертываетъ тамъ, гдѣ ждетъ и 

мечтаетъ большая береза на краю. 

За площадкой маленькій ровъ, обнятый ельникомъ, — 

скользкіе отъ полированныхъ иглъ края. 

Если на нихъ поскользнуться и упасть, — обожжешься 

крапивой на днѣ и оцарапаешься о какія то колючки и острые торчки. 

Дорожка уйдетъ кладкой чрезъ ровъ на лужайку. 

Межъ кустовъ жасмина можно было бы дружно играть въ 

разбойники и прятаться. 

Береза у развѣтленія указываетъ на стихшій западъ. 

Липа смотрптъ на балконъ. 

На усыпанныхъ осеньими листьями ступенькахъ сейчасъ 

сидѣли и читали. Дуплистая липа шатромъ склонила курчавую умную 

голозу и знаетъ, что подъ ней прощались наканунѣ отъѣзда и вѣрили. 

Подъ липой еще лѣтомъ была забыта тетрадка стиховъ. Вымокла: 

ночью пошелъ дождикъ. Слиняла немного синяя обложка. Но 

тетрадка стала отъ этого кому-то еще болѣе любимой. 

Потомъ дорожка уведетъ, осторожно разгибаясь, внизъ по 

скату. Точно дружеской невидимой рукой обняла за шею и повела. 

 Внизу прудъ; на немъ простой досчатый плотикъ. Здѣсь 

всегда недвижно и прекрасно стоятъ минуты. Кто то забывшись, 

опаздывалъ къ ужину. 

 Опрокинутое темное небо пруда глубоко. 

 Въ пруду навсегда темнопурпурная нѣмая иная страна. 

 На верху досчатый плотикъ выбѣленъ дождемъ и свѣтомъ до 

серебра, — и здѣсь можно стоять и вѣрить, обѣщать, выражать 

участіе, раздѣлять одиночество, привязываться и сострадать. 

 Но въ опрокинутой въ глубокую глубь березѣ и въ прекрасной, 

алой, сумрачной странѣ отраженій, гдѣ другое темное небо и идутъ 

въ глуби преображенныя алымъ сумракомъ облака, — чего-то не 

разгадать и не удержать. И жаль, — это уходитъ. 

 На верху нѣжный ростъ желтыхъ березъ и стройная ихъ мечта 

не увидѣла eщe своего высшаго рыцарскаго дня, жизнь повернула и 

стала воспоминаніемъ, не живъ. — Это жаль — но за то въ мысли они 

ушли отъ времени и оковъ. 

 Они уже никому не принадлежатъ. 

 Съ краю по горѣ досчатый заборъ нѣсколько воинственно 

неприступный, заостренный раздѣляетъ наглухо отъ сосѣднихъ 

владѣній. Кирпичные толстые столбы будущей стѣны,—памятники 

чьей-то владѣльческой вражды. 

Но у забора восходятъ молодыя лиственницы, такія 

прозрачныя, — что въ нихъ стремленье, мечта, смѣлость. И въ 

заборѣ кто-то прокопалъ лазеечку, гдѣ доски отошли отъ столба и, 

проскользнувъ въ садъ, можно опять идти по тонкой вдумчивой 

дорояжѣ кругомъ площадки до березы на краю, и потомъ она уведетъ 

осторожно внизъ, гдѣ прекрасны стоятъ минуты кругомъ пруда, и на 

пруду бѣлѣетъ досчатый плотикъ.   
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 *** 

 

 Одни глаза въ юности были такъ нѣжны, что приласкавъ 

первую встрѣчную собачку на улицѣ, они потоыъ еще просили 

минутнаго одобренія и сочувствія строгихъ чугкихъ незнакомыхъ 

взглядовъ —у хозяевъ собачекъ. Имъ казалось, что на минуту, 

вѣдь, ихъ соединяло что-то. Ихъ чувство ласки встрѣтилось на 

собакѣ! Ихъ общечеловѣческое чувство ласки. Но не встрѣчая 

поощренія у строгихъ обладателей милыхъ и умныхъ собачекъ, 

конфузиотась и опускали взоры на безучастные камни панели. 

 И нотомъ шли года и надо было сумѣть жить межъ 

этихъ самыхъ уличныхъ и строгихъ, знакомыхъ и незнакомыхъ, 

хозяевъ собачекъ. 

„Ну и все?" — Ну и все! 

„Что яге, они сумѣли"? 

— Нѣтъ, конечно, не сумѣли,—потому то и все. 

 

*** 

Они были прелестной супружеской четой. У нихъ было 

уютное гнѣздо... Онъ имъ попался на холодной пустой дорогѣ. 

Одинокаго и заброшеннаго ребенка пріютили. 

Онъ скоро обласкался, сталъ довѣрчивъ. Онъ научился 

улыбаться и весело заглядывать въ глаза. Сталъ выбалтывать имъ 

свои фантазіи: — его называли мальчикомъ и гладили ему волосы. 

И вотъ опять онъ сталъ довѣрять и кое-что завѣтное и чего вообще 

не рѣшался говорить — и еще о томъ, что дѣлаетъ людей 

поэтами, — онъ нашелъ родину и родныхъ, бездомное дитя. Отъ 

восхіщенья передъ ними въ немъ раскрылось утро. 
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Тогда это укололо ихъ: тутъ было кое что такое, отчего жизнь 

трезвая и по рядочная — показалась-бы подловатой. 

Онъ становился ужасно неудобенъ и докученъ, — 

взрослый невоспитанный мальчишка, котораго навязали себѣ въ 

порывѣ излишняго человѣколіобія и общительности. „Молчите! — 

Вы уже слишкомъ заходите далеко, молодой человѣкъ!"... Но, онъ 

не могъ молчать, въ немъ уже запылало солнце. Онъ даже себѣ 

позволилъ — спорить съ ихъ гостями... Тогда его выбросили, то-

есть ему довольно ясно показали, что онъ здѣсь — лишній. Для 

него сразу погасли звѣзды и сломились крылья... Онъ даже самъ 

понялъ, что ужъ нельзя оставаться, — онъ тихо ушолъ. Можно 

было просто не останавливатьего... Когда его согнутыя плечи 

изчезали въ сгущавшейся темнотѣ за калиткой. — Они 

переглянулись: — „Собственно жаль что-какъ разъ теперь такая 

холодная ночь! — Почему бы ему не дождаться до утра!" 

Подумала она съ досадой, — Супругъ направился просто 

облегченными шажками домой и потомъ объ этомъ забыли. 

Зажгли прелестную лампу. Они были счастливы вдвоемъ. Мимо 

ихъ дома шла ночь и длинная дорога... 

 И все-таки красота жизни была для него, а не для нихъ. И 

березы шумѣли для него а не для нихъ. 

 

 

 

 

 

 

 

Еще былъ одинъ. 

Онъ кричалъ, какъ галченокъ, добиваясь, чтобы его 

впустили туда, гдѣ было свѣтло. 

— Пустите меня, тамъ у васъ красиво. — 

— Позвольте спросить, кто вы, что? 

— Я . . . 

— Почему же вы думаете, что вамъ есть мѣсто тамъ, гдѣ 

красиво? 

Мы создали красивое и свѣтлое, мы жрецы его — и наши 

избранники. 

Но Вы? 

— Я, видите ли очень... Я страстно люблю искусство, и 

жизнь такъ невыносимо сѣра и скучна безъ него. 

— Ну, такъ что же? 

— Да я за него готовъ отдать жизнь, — такъ я его люблю. 

— Ну, что же намъ-то это?! 

И они закрыли дверь. 

 

*** 

 Мы собрались у лампы въ общей комнатѣ.  

Бечеръ прильнулъ и, казалось, чуть-чуть дрожалъ а 

стеклами. 

Отъ любви къ кому? 

Стекла были съ тонкой бѣлой молоденькой рѣшеткой. Онѣ 

были тонкія чистыя, выкрашенныя бѣлой краской. Это придавало 

выраженіе крайней молодости. 
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Мы никакъ не могли отдѣлаться отъ мысли, что кто-то этимъ 

вечеромъ долженъ былъ придти. 

 Его надо было позвать и впустить къ намъ. Открыть ему 

двери сердца. 

 

 

 

*** 

 Накопецъ-тб поэта, создателя міровъ, пріютили. Конечно 

понимавшіе его, не презиравшіе дыбомъ волосъ и дикихъ 

свирѣпыхъ голубыхъ глазищъ. Съ утра художники ушли, а 

вечеромъ застали его блѣднымъ. Весь дрожалъ и супился. 

Забылъ поѣсть или не нашелъ цѣлый день, со свирѣпыми глазами 

и прической лѣшаго. Случайно узнали и хохотали: — Да, не ѣлъ! 

Забылъ поѣсть, — ну, малый! Дрояіитъ, какъ курица, согнувшись и 

животъ въ себя вобравши. 

 Межъ палитрами консервы оказались. Колбасы купили съ 

задняго крыльца лавочки. 

 Былъ часъ ночи. Купили и вернулись. Послѣ дрыхли 

наповалъ. 

 Разсвѣтъ шалплъ. Вода замерзла въ чашкѣ. Всѣ 

выспались. Одинъ поэтъ озябнулъ. Потому что одѣяла комъ на 

плечахъ и комъ на пяткахъ оказался, а спина довольствовалась 

воздухомъ. И Норны провѣщали ему: — „Не быть тебѣ угрѣтымъ, 

поэтъ, — хотя бы имѣлъ два теплыхъ одѣяла, тьму знакомыхъ и 

семь тетокъ, не быть, не быть тебѣ ни сытымъ, ни угрѣтымъ. 
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Я боюсь за тебя. Слишкомъ ты сродни пушистому ростку 

земляники, вылѣзающему изъ земли. И не спроста ты цѣлуешь 

котятъ меяеду ушками. 

Я боюсь какъ бы тебя не обидѣли люди. 

Можетъ, къ тебѣ ыридетъ маленькій дьяволъ въ маскѣ и 

скажетъ: 

Все вздоръ, кромѣ звука шарманки на дворѣ... 

Какъ охотно ты ему повѣришь... 

А вѣдь проспектомъ въ это время так>ке будутъ катиться 

автомобили. 

 И красные, кирпичные, разсвирѣпѣвшіе корпуса фабрикъ 

будутъ стукотать, стукотать, стукотать. 

 Пока такихъ маленькихъ, какъ ты, городъ прячетъ въ 

карманы своихъ тихихъ, заросшихъ дворовъ окраинъ, какъ тысячи 

другихъ бездѣлушекъ, но послѣ, послѣ... 

 

*** 

 Одному мальчику обижали мать. Онъ хотѣлъ бы драться, а 

могъ только молча сопротивляться и увертываться, потому что это 

былъ большой, сильный и грубый врагъ. 

 Ему не позволили ходить въ школу учиться: „Рости 

невѣждой!" Онъ ничего не разсказалъ матери и спряталъ молча 

книжки. 

 У него хотѣли отнять его озера, его милыя голубыя озера. И 

онъ рѣшился опускать бѣлобрысыя рѣсницы и молчать: въ этомъ 

была его защита и другой не было. Онъ сталъ угрюмъ. 

 — Видишь, какого змѣеныша воспитали! Мы его 

справедливо наказывали, вѣдь, онъ всѣхъ насъ ненавидитъ. 

 Онъ долженъ былъ выслушивать все молча, машинально 

вертя въ рукахъ ручку корзины. Это былъ блѣдный сѣверный 

мальчикъ. Въ широкій упорный прблетъ межъ его глазъ вошло 

честное небо и море. Широкій, голубой взоръ моря. 

Онъ бы могъ хитрить, но мать же и выучила его ходить въ 

кирку и быть честнымъ. Онъ любилъ ея безуздное качаніе 

вершинъ, ея кирку и таратайку и шарфъ намотанный въ іюльскій 

жаръ на шеѣ и пѣсню и пѣсню... 

Это все была его мрь. У него отобрали его деревянныя 

игрушки, — онъ молчалъ. И за то, что онъ не любилъ ихъ, хотя и 

молча, — у него отняли свободу. 

 

ЛѢСНЫЯ МЫСЛИ. 

 

 Мнѣ уже 34 года, но я убѣжала от собственныхъ гостей. 

Какое чудное чувство спасшихся бѣгствомъ! Чтобъ незамѣтили съ 

опушки пришлось низко прилечь лицомъ ко мху, къ старымъ 

еловымъ шишкамъ. Дно лѣса выстлано мохомъ и тонкими 

прутиками. Въ лѣсу все одѣто собственно своимъ лѣснымъ 

излученіемъ. Въ лѣсу — съ каждымъ мигомъ ты лѣснѣе. Все 

лѣсное очень требовательно, — все „не тронь меня". И 

недостижимо прячется отъ чужихъ. Ярко оранжевыя чешуйки, 

упавшія съ темной елки, прутики сѣдые, святые отъ дождя: ихъ 

врагъ никогда не видѣлъ и не касался, — не тревожилъ ихъ 

нѣжную лучевую воздушную оболочку. Требовательныя, 

неприступння, гордыя лѣсныя вещи: иглы рыжія, блестяпця и 

старыя сверху упавшія. Какая то пурпуровая штучка. Все это 

можно и не замѣтить. Когда наконецъ оторвешься почти съ болью 
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отъ лѣса, ото всего этого отнимешь душу, какъ щеыка отъ пищи, и 

пойдешь занимать гостей,—точно въ дѣтствѣ шла готовить уроки. 

Боль потери кровно своего. Навѣрно и тогда это былъ такой же 

непоправимый непозволительный ущербъ. 

 

Думается тутъ легко, само собой. Вчера въ воду ванны 

насыпалось много лѣсныхъ еловыхъиглъ. Въ окно былъ лѣсъ. 

Въ ваннѣ думала. У меня есть знакомая дѣвочка свѣтло-

соломеннаго цвѣта, и съ прозрачной почти облачной плотью. Ея 

жизнь одинъ изъ моихъ сновъ. Она воспитана съ нѣжной, нѣжной 

бережливостью, она знаетъ, что она небесный ягненочекъ, богъ 

матери и домашнихъ. Дѣвушка мыла меня и разсказывала мнѣ 

про нее, — она ее любила. „У насъ Танечка всегда такъ балуетъ 

въ ваннѣ. Барыня нарочно скажетъ: „Принесите песку Танечку 

мыть пескомъ!" — „Нѣтъ не смѣйте!" скажетъ, что это тамъ еще за 

песокъ! Осторожнѣй, Саша, у меня все, вѣдь, такое нѣжное! Ноги 

нѣгкныя, спинка такая нѣжная!" И назоветъ: одна нога у нея Маша, 

а другая Глафира. Маша умная, а Глафира шалунья. Начнетъ бить 

по водѣ своей Глафирой и обольетъ насъ всѣхъ. И не могутъ 

удержаться, чтобы не потеребить, не заласкать. А еще была 

другая дѣвочка. Другую совсѣмъ не ласкали, и она не знала, что у 

нея есть тѣло и имъ можно любоваться. Ее всегда рѣзко торопили 

одѣваться послѣ ванны: тѣло было просто малоудобная штука, 

которую надо прятать. Разъ новая дѣвушка, вытирая -дѣвочку 

послѣ ванны, вдругъ разсмѣялась громко и задорло и хватила ее 

за животъ гдѣ пестрѣла, какъ мушка, смѣшгіая родинка. Дѣвочка 

невѣроятно оскорбилась сама не зная чему, затопала ногами: 

„Какъ ты смѣла! Какъ ты смѣла! Какъ могла! Какъ ты смѣла!" Она 

вся тряслась отъ безсильной непонятной обиды и отчаянья. 

Напугала и разобидѣла дѣвушку. Она подросла. Была рѣзка 

непозволительно, и за что-то чудовищное „противъ этикета", ее 

хотѣли высѣчь. Но едва мать протянула къ ней руку, та пришла въ 

изступленье, — подняла пронзительный крикъ, разорвала на 

матери платье. Ее удалось оторвать только послѣ того какъ мать 

отбросила хлыстъ. Всѣ вѣроятно подумали, что она кричала йзъ 

страха боли, никто никогда не догадался, конечно, что она такъ 

кричала отъ паническаго смертельнаго страха оскорбленія, что ея 

коснутся. 

 Знаютъ ли вообще создающіе законы, что эти законы 

караютъ не одинаково, что одному смертельный холодъ, — 

другому..... А обоихъ присудили одинаково. Или неужели 

законникамъ, какъ и родителямъ, это все равно? 

 Но горько-эта способность оскорбляться, эта неприко-

сновенность, она теряется. Я обѣихъ дѣвочекъ очень люблю, онѣ 

обѣ талантливыя и гордыя, но одной изъ нихъ я горько завидую. 

Душу бы надо беречь какъ бабочку, вѣдь понимаютъ-же: если 

хочешь оставить бабочку живой, нельзя ее обтирать пальцами. 

 Такъ у насъ обтираютъ наше главное. 

 А то еще бываетъ такъ, — бываетъ противное: кто-то 

подошелъ и, не спросясь, хотимъ ли мы, или нѣтъ, научилъ 

грязнымъ словамъ, спѣлъ въ уши куплетъси тогда уже лѣсъ для 

тебя не такой лѣсной, лѣсныя свѣчки маленькихъ цвѣточковъ не 

такія священныя и сказочныя к меньше счастья. И ужъ ничего 

нельзя сдѣлать, чтобы попрежнему своему особенному — не знать 

— и кусаешь себѣ руки. 

 Одной изъ дѣвочекъ я завидую. 
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ОСЛЕНОКЪ. 

 

 Бѣжитъ осленокъ, — повода закинуты на шею. На немъ 

сидитъ принцъ — и въ глазахъ несетъ Весну. 

 Онъ сидитъ бочкомъ, сложивъ съ царственнымъ 

достоинствомъ ноги. 

 Это принцъ и править ему незачѣмъ, 

 Я не знаю, чѣмъ это кончилось. Можетъ быть осленокъ 

споткнулся, — принцъ полетѣлъ въ грязь и когда онъ поднимался 

перепачканный, смущенный и увидѣлъ свою корзиночку 

испорченной и прелестныя растенія разсыпанными, ему было 

ужасно стыдно тѣхъ, кто прошествовалъ мимо въ незапятнанныхъ 

одеждахъ, полныхъ достоинства. 

 Мнѣ ѳто неинтересно знать. Для меня важно знать одно: 

 Бѣжалъ осленокъ, и имъ никто не правилъ. — на немъ 

сидѣлъ принцъ, а въ глазахъ онъ несъ Весну.  

 

 

 

 

ВЕСНА. 

 

Къ рѣшеткѣ сіяющей зелени нодошелъ прохожій. Похожъ 

на дворянина изъ Ламанча тѣмъ, что длинный, несуразный съ 

нѣжнымъ выраженіемъ лба и кистей рукъ. Но сѣверъ далъ ему 

свѣтлые волосы и глаза. Одѣтъ онъ теплой фуфаечкой. 

Остановился, руку положилъ на рѣшетку. Смотрѣлъ, 

смотрѣлъ не отрываясь на зелень. Запачкалъ ладонь пылью. 

Потеръ о панталоны. Оторвался, пошелъ своей дорогой. 

Я мечтаю: если бы въ такой точно вечеръ нодошелъ къ 

моей калиткѣ несуразный прохожій, и сразу безъ мученій прочла я 

въ добрыхъ глазахъ, что ему здѣсь хорошо. Больше ничего. 

Думаю, впередъ я найду самые разные способы приласкать 

одинокихъ. Узнаю, гдѣ-нибудь живетъ человѣкъ съ нѣжнымъ 

весеннимъ лбомъ, и пошлю ему шарфъ нѣжной шерсти 

сиреневыми полосками или бѣлый ягнячій — и буду радоваться, 

что мой нѣжный шарфъ ему ласкаетъ шею. 

Такъ водянистый вѣтеръ дышалъ несбыточнымъ 

весеннимъ, и нетерпѣливой становилась душа. 

 

*** 

 Межъ кочекъ пробираются нѣжныя нити созвѣздій. 

Созвѣздія тонкихъ слабыхъ бѣлыхъ звѣздочекъ. Они радуютъ. 

Холодно. Вѣтрено. 

 Возвращаются, разговаривая о подвигахъ, о жизни. Бѣлыя 

созвѣздія служатъ кому-то путеводной нитью. 
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Сарайчикъ обратилъ на встрѣчу озаренью большой 

сѣверный лобъ. Такъ онъ будетъ высоко настроенно смотрѣть во 

всю бѣлую ночь. Съ черемухъ бѣлая молочная молодость 

разливается въ воздухѣ, — льется къ человѣку. Душа 

притягивается, выходитъ изъ границъ на встрѣчу... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЪТСКАЯ БОЛТОВНЯ. 

 

— Няня, а если кошечка женится, у нея будутъ дѣти? 

— Ну, да. 

— Вырастутъ дѣти, а кошечка? 

— Состарится. 

— Няня, кошечка умретъ? Какъ жаль! 

— Кошечка-то умретъ, душа то останется. 

— А если кошечка была святая? Будетъ кошечка 

ангелъ? 

— Вѣнчикъ будетъ за ушками, ясненькій 

вѣнчикъ 

Полетитъ, какъ птичка! 

Киса летучая — 

Птички то испугаются, — а она ихъ не тронетъ. — 

Ей ужъ не надо! 

— Няня, а бываетъ у кошечекъ душа? 

— А заснешь ли ты, подлая! 

Постой я тебя! — 

 

*** 

У меня есть кусочки медоваго солнца. 

Солнце было желтое, — и камушекъ застылъ желтый. 

Солнце было розовое, — и камушекъ застылъ розовый. Солнце 

было медовое и застылъ твердый медовый персикъ. 
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Свѣтятся медовые камушки. Теплѣютъ прозрачные края, а 

сверху они подернуты нѣжнымъ розовымъ инеемъ. 

Въ голубой лепешечкѣ звѣздятся серебряныя зьѣздочки. 

*** 

 И хочу изобразить голову бѣлаго гриба умной и чистой, 

какой она вышла изъ земли, захвативъ съ собою часть планетной 

силы. Стѣны и крышу финской виллы, какой они выглянули изъ 

лѣсной горы, омытыя удаленностью на высотѣ къ облакамъ. 

 Облако надъ горой, какимъ оно стало, переплывъ свѣтлую 

небесную сферу. 

 Лбы звѣрей, освѣщенные бѣлою звѣздочкой, какъ ихъ 

создало живое Добро дыханія. 

И моего сына, съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ похожъ на иву 

длиннымъ согнутымъ станомъ, а поникшей мило прядкой волосъ 

на лбу — на березу, а свѣтлыми глазами на молодую лиственницу 

вонзившуюся вершиной въ небо. 

Только онъ еще добрѣе ивы: на немъ вмѣсто коры 

нѣжность — и свѣтлѣе лиственницы. Онъ смѣется надъ собой. Его 

прикосновенье благословляетъ вещи. 

 

СЛОВА ЛЮБВИ И ТЕПЛА. 

 

У кота отъ лѣни и тепла разошлись ушки. 

Разъѣхались бархатныя ушки. 

А котъ раски... — исъ.,. 

На болотѣ качались бѣловатики, 

Жилъ быль 

 

 

 

 

 

 

 

Ботикъ — животикъ 

Воркотикъ 

Дуратикъ 

Котикъ пушатикъ, 

Пушончикъ, 

Бѣловатикъ, 

Кошуратикъ — 

Потасикъ... 

 

*** 

А теплыми словами потому касаюсь жизни, что какъ же 

иначе касаться раненаго? Мнѣ кажется всѣмъ существамъ такъ 

холодно, такъ холодно. 

Видите ли, у меня нѣтъ дѣтей, — вотъ, можетъ, почему я 

такъ нестерпимо люблю все живое. 

Мнѣ иногда кажется, что я мать всему. 
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*** 

Уѣзжай далеко, далеко мой родной, родной.  

Я тебя истерзала, я у тебя отняла твою кроткую граціозную 

жизнь. Не прощай мнѣ... 

Корабли, корабли, корабли далеко, родной мой! 

Она умирая говорила — ты вернешься! Лучше уходи 

навсегда къ маленькой невинной башнѣ въ синемъ далеко, за 

голубые края. 

Ахъ, ты вернешься! 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  Я хочу, чтобъ онъ меня любилъ больше своей жизни, ласку 

мою — больше солнца. 

Я хочу, чтобъ душа его разрывалась отъ нѣжности. 

Но я также хочу, чтобы на мою ласку онъ мнѣ отвѣтилъ со 

сдержанностью дѣтскаго превосходства: 

„Мнѣ некогда, мамочка, черезъ полчаса уходитъ мой 

поѣздъ". И прыгнулъ бы въ бричку. 

Мнѣ некогда, отплыли мои корабли далечко, сказалъ 

молодой викингъ своей невѣстѣ — и уже машутъ чайки вслѣдъ 

моимъ кораблямъ. 

И онъ не поцѣловавъ ее, умчался. А въ лѣсу выпалъ межъ 

тѣмъ миндальный снѣгъ толокнянки, и лѣсъ былъ, какъ въ 

вѣнчальномъ уборѣ. 

Я хочу, чтобъ онъ часто забывалъ здороваться и 

прощаться. 
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Я лежу въ постели, я больна, я жду его съ нетерпѣніемъ — чтобы 

онъ посидѣлъ около меня немного. 

Долго ли я проживу? Я слабѣю быстро. 

— „Мама, представь себѣ, — я уѣзжаю на Шпицбергенъ 

мнѣ каясется, я тамъ напишу лучше мою поэму, чѣмъ на нашихъ 

кроткихъ озерахъ!" 

— „Уѣзягай! Если я умру раньше, чѣмъ ты вернешься, 

сумасшедшій, напиши въ этой смѣлой поэмѣ про свою мать —

свою мать!" 

Такимъ я себѣ мечтаю его. 

 

Сегодня были священныя рощи надъ бѣлыми песками, 

выросшія для молчанія. ІІоднявшія тяжелыя вѣтви въ 

неподвижномъ воздухѣ. 

 

Люди, какъ звѣзды, шли сіяя проникновѳньемъ. Жалѣли 

кристальное. Полнозвучны были минуты, — ни одна не уходила 

даромъ. 

 

 

 

 

МЕЖЪ СНОМЪ И НЕ СНОМЪ. 

 

 Я стояла въ свѣтломъ песчаномъ перелѣскѣ, свѣсивъ 

голову къ плечу, и чувствовала себя лошаденкой съ отметенною 

вѣтромъ челкой и смирнымъ словно пришлепнугымъ хвостомъ, и 

глядѣла сквозь серебро волосъ, сіявшихъ на глаза. И потому, что 

на Иванъ-Чаяхъ высокихъ разсыпался пухъ стеклянный сѣмянъ, и 

золотѣли во мху иглы уже линявшихъ сосенъ, — это такъ для меня 

соединилось, что я слышала воскресеніе душъ и сіяіощую 

пристань найденной, наконецъ, радости и глубокій, медовый сонъ 

молодости еще небывалыхъ твореній и возможнаго. 

 И я услышала миги живыми и душу ихъ соединеній; что 

будетъ Воскресеніе каждой пушинки красоты — безконечное, 

незакатное, негаснущее, — такое, какъ розовые цвѣточки вереска. 

Незтасаемая пристань. 

 Я стояла лошаденкой съ льняною челкой на лбу. Въ 

свѣтлой вырубкѣ съ одной стороны на другую отъ высокихъ 

Иванъ-Чаевъ летѣли стеклянные пушинки, серебрясь. 
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ОБѢЩАЙТЕ. 

 

Поклянитесь далекіе и близкіе, пишущіе на бумагѣ 

чернилами, взоромъ на облакахъ, краской на холстѣ, поклянитесъ 

никогда не измѣнять, не клеветать на разъ созданное — 

прекрасное — лицо вашей мечты, будь то дружба, будь то вѣра въ 

людей или въ пѣсни ваши. 

Мечта! — вы ей дали яшть, — мечта живетъ, — созданное 

уже не принадлежишь намъ, какъ мы сами уже не принадлежимъ 

себѣ! 

Поклянитесь особенно пишущіе на облакахъ взоромъ, — 

облака измѣняютъ форму — такъ легко опорочить ихъ вчерашній 

ликъ невѣріемъ. 

Обѣщайте, пожалуйста! Обѣщайте это жизни, обѣщайте 

мнѣ это! 

Обѣщайте! 
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Anexo B 

Tabela de transliteração 

 

Para as transliterações dos nomes russos seguimos a convenção elabora-

da pelos docentes do Programa de Literatura e Cultura Russa da Universidade de 

São Paulo. 

 

Alfabeto russo Transcrição para o regis-

tro catalográfico ou lin-

guístico 

Adaptação fonética para 

nomes próprios 

А A A 

Б B B 

В V V 

Г G G, Gu antes de e, i 

Д D D 

Е E E, Ié 

Ё Io Io 

Ж J J 

З Z Z 

И I I 

Й I I ou - 

К K K 

Л L L 

М M M 

Н N N 

О O O 

П P P 

Р R R 

С S  S, SS (intervocálico) 

Т T T 

У U U 
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Ф F F 

Х Kh Kh 

Ц Ts Ts 

Ч Tch Tch 

Ш Ch Ch 

Щ Sch (Chtch) Sch (Chtch) 

Ъ - - 

Ы Y Y 

Ь - - 

Э É É 

Ю Iu Iu 

Я Ia Ia 

 

 


