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ANO VII

É célebre, e já se tornou clássica, a máxima do 
inigualável Jorge Luis Borges sobre a paixão 
livresca: 
“Sempre imagino o paraíso como uma grande 

biblioteca”.
Amigos,
Convocados pelo Presidente José Peixoto Jú-

nior, reunimo-nos, nesta noite de outono, para cele-
brar a incorporação, ao espaço físico de nossa querida 
e quase cinquentenária Associação Nacional de Es-
critores, de mais uma gleba do paraíso.

Refiro-me à instalação, nas dependências da 

O paraísO de branca
Fábio de Sousa Coutinho

Continua na página 12
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de cOMO O 
MenInInHO 

nÃO MaTOU a 
beLeZa

Anderson Braga Horta
Aconteceu em Bom Jesus da Cachoeira 

Alegre, distrito da cidade mineira de Muriaé, ar-
raial em que nasceu minha mãe e em que meus 
avós mantinham um velho e confortável chalé, 
delícia dos netos. Vila minúscula, à margem da 
Rio-Bahia (então uma estrada de terra batida), 
cheia de morros, rodeada de matas e grotões, 
com poços em que a pesca pequena, pesca so-
litária e sonhadora de um antigo menino ainda 
permitia o mergulho acarinhante no útero da 
natureza, em que a colheita de frutos mágicos 
não requeria mais que um estender de mãos, em 
que... em que a felicidade era uma coisa simples 
e sem fanfarras.

ANE, da biblioteca particular de Branca Borges Góes 
Bakaj, composta de seis mil preciosos volumes, com 
ênfase em obras das literaturas de língua portuguesa.

Por iniciativa generosa de Mário Bakaj e de 
suas filhas, nossa entidade, que Branca presidiu por 
quatro mandatos consecutivos, de 1997 a 2005, pas-
sa a abrigar um valioso acervo, enriquecido ao longo 
de mais de cinco décadas de dedicação aos livros e à 
literatura, como professora universitária, Diretora do 
Arquivo Histórico do Senado Federal, escritora, con-
ferencista e, por último, mas não menos importante, 
leitora infatigável, curiosa e apaixonada do movi-
mento editorial brasileiro e de outras plagas. 

Dama das letras de convívio suave e arrebata-
dor, a carioca Branca Bakaj integra as principais ins-
tituições acadêmicas da capital de nosso país, a elas 
emprestando o brilho de sua sólida cultura humanís-
tica e o fulgor de sua refinada erudição literária. Tais 
virtudes sobressaem, de modo incontrastável, ao se 
percorrer as estantes que ora se mudam de uma casa 
de Branca para outra casa de Branca. 

Aqui na ANE, ao se batizar uma sala de leitura 
com seu nome tão honrado e tanto admirado, cria-se, 
efetivamente e para sempre, caríssimo Mário, uma 
extensão do lar feliz dos Bakaj. Tal circunstância nos 
dá a certeza de que, com os livros, pelos livros e para 
os livros, fica mantida e preservada a extraordinária 
convivência que aprendemos a cultivar com a pessoa, 
a cidadã e a intelectual exemplar que é Branca Bakaj.             

Como disse José Mindlin, um dos maiores 
bibliófilos que o Brasil já conheceu, “...num mundo 
em que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de 
viver!” A ampliação da Biblioteca da ANE, com a 
criação da Sala Branca Bakaj, nos assegura uma exis-
tência mais longa e generosa, precursora do paraíso 
borgeano.

Branca Borges Góes Bakaj

MaTUrIdade pOéTIca de 
aLberTO brescIanI

 Ronaldo Cagiano

Escrevendo desde a infância, Alberto Bresciani (poeta carioca radicado em Brasília, onde fez 
carreira na magistratura e atualmente é Ministro do Tribunal Superior do Trabalho), esperou 
cinquenta anos para publicar seu primeiro livro, cujos poemas foram reunidos em Incompleto 

Movimento (Ed. José Olympio, Rio, 2011, 112pg, R$ 32,90). 

anTÔnIO 
TabUccHI – UM

escrITOr 
LUsóFOnO

Marco Aurélio

Três MULHeres 
de aTenas

Alan Viggiano

rUI, TradUTOr 
de LeOpardI

Fontes de Alencar

Rui, o estadista da República de João Mangabeira, foi 
reeditado pelo Senado Federal em 1999. Prefaciou-
-o  Josaphat  Marinho, que  intitulou seu texto de “O 

mestre e o discípulo”.

Continua na página 3
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Não me surpreende que a crítica literária no Brasil 
(e,existe ainda, com a morte dos suplementos 
literários?), tenha ignorado Antônio Tabucchi, 

que morreu em Lisboa no ultimo dia 26 de março. 

Rosângela Vieira Rocha escreveu e publicou 
o seu terceiro livro, Pupilas Ovais, contos – 
L.G.E. Editora, 2005. Mas agora não falarei de 

livros, falarei das mulheres de Atenas, aliás, Inhapim, 
zona da Mata de Minas Gerais: ali floresceram três 
atenienses: prima Dazinha, dona Didica e dona Alice.

Continua na página 7

saraMagO e O esTILO
M. Paulo Nunes

Talvez estejamos insistindo por demais nestas notas sobre o problema do estilo na construção 
da obra de arte. É que toda arte é estilo. Sem estilo não há literatura. Ou como dizia o velho 
Eça, a obra de arte somente subsiste pelo estilo. Fidelino de Figueiredo denominou a esta 

obsessão pelo estilo entre os grandes escritores de a luta pela expressão.
Continua na página 7

Continua na página 9
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“UMa  VIda  LOnga  deMaIs” 
Danilo Gomes

Soneto
do Mês

 Os títulos dos capítulos nos dão a 
espinha dorsal do entrecho em que Maria 
Célia Nacfur Sfair constrói, com a perícia 
de uma escritora veterana, a sua dramática 
e comovente história,que estava latente, por 
longos anos, na sua alma. Vejam esses títu-
los. Eles são a trilha que a família percor-
rerá neste mundo. A história nos prende e 
nos associa aos personagens – “A morte foi 
chegando sorrateira e devagar”, para uma 
vida “que foi longa demais”, longa, mas 
fascinante.

  Leitora contumaz, Maria Célia 
Nacfur Sfair alcançou, como autora, 
notável perícia narracional, em capítulos 
curtos (técnica que merece louvores) e em 
“agarrar” o leitor parágrafo após parágrafo.

  Andanças e lembranças, venturas e 
desventuras, esperanças e desesperos, cer-
tezas e enganos, desilusões e momentos fe-
lizes. Dramaticidade e lirismo. Há de tudo 
nessa instigante história de vidas, de gera-
ções, de perenidade. A prosa magistral da 
autora “é irrigada pela emoção poética mais 
peregrina”, diria o grande poeta e prosador 
alagoano Lêdo Ivo, membro da Academia 
Brasileira de Letras.

Aqui, a memória conduz a imagina-
ção da autora, que não precisa engendrar 
diálogos e só se vale de sua pujante habi-
lidade narracional. O Brasil e nossa gente 
estão nas páginas desse livro, que focaliza 
as pequenas cidades interioranas, onde a 
trama vai-se desenrolando sedutoramen-
te. O interior com seus “coronéis” e suas 
amantes teúdas e manteúdas. As intrigas 
políticas, a cobiça por terras, o poder exer-
cido num jogo de alternância e com mãos 
de ferro.

O São Francisco, rio-mar tão bem 
descrito pela autora – “era nele que Ze-
nildo depositava suas esperanças de 
fuga.” A triste loucura de Emília, já no 
ocaso da vida.

Maria Célia Nacfur Sfair nos deu um 
belo e compungente romance de estreia, 
que, na verdade, a consagra como uma es-
critora de valor incontestável, que nem pa-
rece estreante, como os leitores perceberão.

 O livro, que tem bela capa de Thiago 
Sarandy, foi lançado no Carpe Diem (104 
Sul). Não percam essa maravilhosa e bem 
escrita saga.

O livro que Maria Célia Nacfur Sfair 
acaba de escrever – e  agora  publica-
do pela Thesaurus Editora de Brasília 

– é tido como “obra de ficção”, e “qualquer 
semelhança com fatos reais é mera coincidên-
cia”, segundo a autora. Mas os fatos narrados 
ficcionalmente têm embasamento numa his-
tória real, numa verdadeira e instigante saga 
familiar.

A história da centenária matriarca (cem 
anos de solidão!) agarra o leitor e, como visgo 
bom, só o larga na última linha, tal o talento 
narrativo da autora. E aí entra aquela frase de 
Fernando de Castro: “Mas esse é o problema 
dos bons livros: quando menos se espera, eles 
acabam.” O leitor sempre quer mais, quando 
a história e o estilo do autor o encantam. É o 
caso desse livro.

Aqui, as lembranças da autora tomam a 
forma de ficção.

O que nos prende nesse livro é a narra-
tiva com sabor de suspense, é a dinâmica da 
história que não permite o tédio e o desinteres-
se, é o poder encantatório da prosa da autora, 
é a busca do desfecho, como num filme. Os 
desdobramentos, o desfecho da saga de Emília 
e Zenildo, começada “nos confins da Bahia”.

continuação da página 1

Em solitária, plácida cegonha

Imersa num cismar ignoto e vago,

Num fim de ocaso, à beira azul de um lago,

Sem tristeza, quem há que os olhos ponha?

Vendo-a, Senhora, vossa mente sonha

Talvez, que o conde de um palácio mago,

Loura fada perversa, em tredo afago,

Mudou nessa pernalta erma e tristonha.

Mas eu, que em prol da Luz do pétreo, denso

Do Ser ou do Não-Ser tento a escalada,

Qual morosa, tenaz, paciente lesma,

Ao vê-la assim, mirar-se n’água, penso

Ver a Dúvida humana debruçada

Sobre a angústia infinita de si mesma!

    (Seleção de Napoleão Valadares)
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eM bUsca da redOndILHa
Antônio Carlos Santini

Jornal Nacional, 15 de maio. A reporta-
gem mostra o burburinho da estação do 
Brás, no coração do metrô de São Paulo. 

Ali, há dois anos inteiros, 7 professores se re-
vezam em trabalho voluntário para esclarecer 
dúvidas da população sobre as diferentes dis-
ciplinas escolares. Segundo a matéria da TV, 
predominam as interrogações no campo da 
matemática e da língua pátria.

Entrevistam um senhor de idade, ho-
mem do povo, aparência muito simples, barba 
por fazer. O repórter pergunta o que ele procu-
rava ali. Ele responde:

– Vim esclarecer uma dúvida sobre a re-
dondilha maior, uma poesia com sete sílabas...

Amigo leitor, o mundo não está perdi-
do... Enquanto houver um popular interessado 
em poesia, o planeta tem esperança. O consu-
lente não estava interessado absolutamente em 

ganhar mais dinheiro, passar no vestibular ou 
adquirir novas técnicas de produção. Qual ca-
valeiro andante, intrépido Galahad, ele enfren-
ta um combate poético. Como Orfeu descendo 
aos infernos, o homenzinho de barba branca 
ainda é capaz de dedilhar sua lira humilde e 
convocar a luz da aurora sobre nós. Estamos 
salvos!

Claro, o leitor conhece a redondilha 
maior, pois não? Um exemplo do folclore bra-
sileiro:

A vaquinha e seu bezerro
Vieram no meu curral
Pedir um feixe de amor
E uma pedrinha de sal.

Ou ainda esta trova de Luiz Otávio:

Saudade quase se explica
Nesta trova que te dou:
Saudade é a falta que fica
Daquilo que não ficou.

Nossa infância foi toda iluminada pela 
redondilha maior. Batatinha quando nasce... 
No alto daquele morro... Teresinha de Jesus... 
Caranguejo não é peixe... Eu vi minha mãe 
rezando... Pescador da barca bela... A barata 
diz que tem...

Por um desses mistérios que só a “índole 
do idioma” pode explicar, o lusófono adotou 
a redondilha maior como sua principal ferra-
menta de produção poética. Nós cantamos em 
sete sílabas. Se o decassílabo seduziu os letra-
dos, foi a redondilha maior que se aninhou no 
coração do povo.

Aliás, amigo leitor, você conhece a re-
dondilha menor?

 

de cOMO O MenInInHO 
nÃO MaTOU a beLeZa

Anderson Braga Horta

Eu era um menino de entre cinco e seis 
anos, e meu tio Geraldo seria, se tanto, 
pouco mais que adolescente. Lembro-

-me dele jogando futebol com amigos. Admi-
rava-lhe a calma destreza com que dominava 
a bola a seus pés, ou a precisão da cabeçada 
com que dava um passe bem direcionado. 
Mas havia sempre um espírito-de-porco para 
apartear, implicante, o meu aplauso:

– Craque, quem? Esse seu tio não passa 
de um perna-de-pau!

Verdade, contudo, era que tio Geraldo 
sabia coisas maravilhosas como construir e 
manejar um estilingue, ou uma arapuca, para 
deslumbramento da pequerruchada. 

Um de seus prazeres era caçar. Caça mi-
úda. Naquele dia disse que ia caçar lagartos e 
que me levaria consigo. E assim fez. Pegou 
sua espingarda, providenciou-me um farnel 
e meteu-me nas mãos uma flobé (uma espin-
gardinha maneira, suponho que de marca ou 
tipo Flobert, “brinquedo” estupendo que dava 
tirinhos de verdade). Assim aparelhados, 
descemos o morro (o chalé ficava no alto), 
percorremos a rua de baixo, atravessamos a 
estrada – e já estávamos em plena mata. Mal 
déramos os primeiros passos e fomos detidos 
pela visão paradisíaca de uns frutos de tama-
nho médio, escuros, em cachos agarrados ao 

tronco, de aparência deliciosa, que me pare-
ceram algo entre a uva e a jaboticaba, só que 
maiores. Meu tio as apresentou como butas. 
Muito depois, tentando identificá-las, o nome 
mais próximo que encontrei foi abuta (abutua, 
abútua, butua). Após nos servirmos e abaste-
cermos o farnel, prosseguimos na penetração 
da floresta. Não demorou e avistamos, a pou-
cos metros de nós, sobre um leito de folhas 
secas, um grupo de feios e escuros lagartos 
que, salvo distorção da memória infantil, te-
riam talvez um metro de comprido. Paramos. 
Reconhecido o objetivo, tio Geraldo preparou 
a arma e foi se aproximando lento, olho na 
mira e dedo no gatilho, ao passo que eu me 
deixava ficar, eletrizado, olhos arregalados na 
cena inaudita.

Sei que meu tio atirou. Várias vezes. Já 
não sei se acertou algum tiro... Quanto a mim, 
não me lembro de ter sequer tocado na Flo-
bert. Logo se dissipou o interesse pelos lagar-
tos, quando minha atenção, antes mesmo de 
começarem os tiros, foi atraída por verdejante 
moita à minha direita. Apreciava o rendado 
das folhas, o colorido das minúsculas flores, 
a harmonia do quadro que se abria a meus 
olhos como arranjado por mãos de artista... e 
de repente lá estava ela: com as patinhas pou-
sadas num tronco horizontalmente disposto, 
como que a flutuar na verdura da moita, uma 

onça pequena me fitava. Fitei-a também, sem 
sobressalto, e ficamos nos mirando, olhos nos 
olhos, num breve-longo momento. Era lin-
da: pêlo dourado, tirante a mel, mosqueado 
de amplas e espaçadas pintas quase negras, 
grandes olhos larga e candidamente abertos, 
parecia faiscar de beleza. Estávamos cara a 
cara, por pouco não nos tocando.

Caça régia! Melhor do que lagarto!  
Melhor do que piriás (preás, que me corri-
gem...), melhor do que rãs e outros bichinhos 
quaisquer. E um tapete felpudo e rechonchu-
do seria testemunho perene da impensável 
façanha!

Isso penso eu agora, isso pensa este ve-
lho eu cheio de experiências acumuladas. O 
menino não pensou em nada. Nem lhe passou 
pela cabeça pegar da espingardinha. Apenas 
maravilhava-se. E ao bichano tranqüilo tam-
pouco lhe ocorreu gesto de ataque ou defesa. 
Olharam-se apenas, olhos nos olhos, naquela 
eternidade. Até que a oncinha, com naturali-
dade, deu meia volta e se embrenhou de novo 
em seus verdes domínios.

Ainda bem que a onça-menina viu no 
menino-homem apenas a infância que se es-
pelhava na sua.

Ainda bem que o menino-homem não 
atirou na onça-menina.

Ainda bem que o menininho não matou 
a Beleza.

Continuação da página 1
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Cultura em 
Debate

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCRITORES (ANE)
NOTA OFICIAL

A Associação Nacional de Escritores (ANE), em nome dos 
seus associados, vem a público externar o seguinte:

1. No ano de 2008, emitimos nota de protesto contra a 
proibição judicial do livro A VIDA E A LITERATURA DE 
JOÃO GUIMARÃES ROSA, de Alaor Barbosa, nosso associado, 
determinada pelo Juiz da 24ª Vara Cível da comarca da cidade do 
Rio de Janeiro, em ação proposta pela filha mais velha de Guimarães 
Rosa e pela editora dela e do pai.

2. Nosso protesto se fundou não só na evidência de que a 
proibição da obra constituía gravíssima ofensa ao direito da liberdade 
de expressão intelectual e artística, devidamente consagrado na 
Constituição Federal em vigor, como também no fato de que 
reconhecíamos e proclamávamos a notória probidade do autor – que 
faz jus ao reconhecimento da crítica e à admiração dos leitores, assim 
por seus trabalhos como por sua personalidade –, probidade de que 
o livro, injustamente e inconstitucionalmente proibido, é uma digna 
manifestação.

3. No ano passado, tivemos a grata notícia de que o parecer 
exarado no processo pela ilustre Perita do Juízo, Carolina Mori 
Ferreira, afirmou-se, com muita lucidez, honestidade e acerto 
intelectual e jurídico, absolutamente favorável ao livro, isentando-o 
de qualquer dos defeitos ou vícios apontados pelas autoras da ação 
e exaltando-lhe as manifestas e inegáveis virtudes literárias e éticas. 

4. Passados já alguns meses da divulgação desse importante 
e inequívoco parecer da valorosa Perita Judicial, quer e deve a 
Associação Nacional de Escritores voltar a público a fim de manifestar 
a sua forte expectativa e anseio – que são com certeza os de toda a 
sociedade brasileira, preocupada com a sua própria saúde intelectual 
e jurídica – de que o livro de Alaor Barbosa seja afinal, após mais 
de três anos de retirado das livrarias, liberado pela ilustre Juíza do 
processo, mediante sentença, da qual espera esta Associação não 
haja recurso, de modo que produza imediatamente seus salutares 
efeitos. 

É o que nos cumpre reivindicar, em nome da justiça, da 
democracia, da liberdade de expressão e do respeito que se deve ao 
povo brasileiro. 

Brasília, DF, quarta-feira, 18 de abril de 2012, Dia do Livro e 
do nascimento de Monteiro Lobato.

RETIFICAÇÃO

No n° 45 deste jornal, o nome correto do autor do artigo 
LÚCIO CARDOSO E A ANGÚSTIA DE SER MINEIRO é Fábio 
de  Sousa Coutinho.  

anTÔnIO TabUccHI 
UM escrITOr 
LUsóFOnO

Marco Aurélio
continuação da página 1

Fez-se um silêncio invejoso aqui, certamente porque Tabucchi 
não veio a dois Festivais Literários em Parati, RJ, adotando uma 
posição política como a de Antônio Negri e outros escritores 

italianos, que propõem, contra a mediocridade dos políticos, “uma greve 
civil permanente”. 

Casado com uma portuguesa de velha cepa, Maria José de 
Lancastre de Melo Sampaio, filha da 3ª Baronesa de Pombeiro de Riba 
Vizela e neta do 4º Conde das Alcáçovas, dividia o seu tempo entre o Tejo 
e a Universidade de Siena, Itália, onde ensinava literatura portuguesa, 
embora tendo nascido em Pisa, em 1943. 

Talvez poucos conheciam tão bem como ele a obra de Fernando 
Pessoa (como gostaria que José Paulo Cavalcânti tivesse convivido com 
Tabucchi em Lisboa), e sua mulher, tradutora de Pessoa para o italiano. 

Tabucchi era um inconformado com a ação dos políticos italianos, 
que, na expressão de Antônio Negri, ele considerava “impersons”, não 
– pessoas, incapazes de irem além dos mandatos eleitorais para renová-
los a cada 4 anos (no Ocidente), como se a Democracia fosse um mero 
exercício eleitoral obrigatório para a cidadania. Para ele, Berlusconi 
era o protótipo do enganador, espécie de novo e sinistro Dr. Mabuse da 
política italiana, como agora foi descoberto no Parlamento brasileiro o 
“homem das duas faces” do DEM, personagem recém-saída do filme de 
Robert Shaw protagonizado por Maximilian Schell.  O campo da política 
é o da oposição de interesses e o da alternativa de valores. É, portanto, 
um espaço de conflitos e de opções, sempre mediado pela palavra”.

Dos seus livros, talvez o que mais aproxime Tabucci de Portugal 
seja Afirma Pereira, que é uma sátira ao Portugal de Salazar, quando 
diz, entre outras coisas, que a ideia de opinião pública é uma invenção 
anglo-saxônica, anti-ibérica. Lá (Portugal) e aqui não sabemos o que são 
Trade Unions, “Somos gente do Sul, ó Pereira, e obedecemos a quem 
grita mais, a quem manda” (e tem as “coroas”...). Aqui seria difícil seguir 
a máxima de San Juan de La Cruz de que, para conhecer, “entremos 
mais dentro na espessura” das coisas. Hoje, o que vemos é a fulanização 
da discussão política; a mercantilização da informação; o ódio visual 
no lugar do audiovisual. O Estado evaporou-se na globalização; e os 
administradores públicos – e políticos – têm da cultura uma visão tão 
somente ornamental.

MOrre O escrITOr 
HUMberTO gOMes de barrOs

Faleceu nesta cidade, na última sexta-feira, dia 8 de junho, 
o escritor Humberto Gomes de Barros, ex-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, membro da academia Brasiliense 

de Letras e da Associação Nacional de Escritores.
Nascido em Alagoas, era romancista e também grande 

apreciador da literatura de cordel. Entre outros livros, além de 
trabalhos jurídicos, publicou o romance Nossa Senhora do Brasil e 
Usina Santa Amalia.
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adIrsOn VascOnceLOs 
e a VOcaÇÃO HIsTórIca de brasíLIa

João Carlos Taveira

Brasília, a pouco mais de cinquenta anos 
de fundação, já revelou dois aspectos 
importantes e inquestionáveis: confir-

mação de seu destino socioeconômico e geo-
político e vocação inata para uma espirituali-
dade cada vez mais transcendente. Hoje não se 
duvida mais do desenvolvimento do Centro-
-Oeste como polo gerador de riquezas para o 
resto do país. Basta um olhar em direção aos 
estados de Goiás e Mato Grosso que, após a 
divisão de seus territórios, confirmam à larga 
os avanços apontados por cientistas e estu-
diosos favoráveis à interiorização. E gente do 
mundo inteiro se sente cada vez mais atraída 
e magnetizada pelos misteriosos encantos da 
cidade-síntese edificada no Planalto Central, 
e até mesmo por algumas regiões do entor-
no, como Vale do Amanhecer, Cristalina, Alto 
Paraíso. Brasília é um verdadeiro milagre da 
modernidade!

Lembremos. Os homens que acorre-
ram ao chamado de um sonho antigo talvez 
não soubessem da extensão dos caminhos 
que teriam de percorrer e das dificuldades 
que teriam de enfrentar; talvez nem imagi-
nassem que aquela mera convocação seria, 
na verdade, o chamamento para o traçado 
de uma linha divisória no mapa do Brasil: 
o antes e o depois da construção de Bra-
sília. Com a transferência do poder, nosso 
país nunca mais seria o mesmo, tanto para o 
bem quanto para o mal. Porém essa é outra 
história.

Hoje, pretende-se falar um pouco de 
um desses homens pioneiros que, a exemplo 
do grande e saudoso Ernesto Silva, têm dado 
valioso contributo ao processo de consolida-
ção da nossa cidade: Adirson Vasconcelos 
— o jornalista que pressentiu no gesto audaz 
de Juscelino Kubitschek mais que uma faça-
nha política, mais que uma simples exibição 
de talento e ousadia. Adirson Vasconcelos, de 
imediato, compreendeu que a empresa pro-
posta pelo destemido Juscelino trazia no seu 
bojo elementos cuja transcendência espiritu-
al ia além dos costumeiros fogos de artifício 
dos bastidores do poder. Aquele homem esta-
va propondo uma mudança radical nos desti-
nos da nação, uma quebra de paradigmas sem 
paralelo na história do Brasil, uma revolução 
comportamental nunca vista desde a Inconfi-
dência Mineira, no fim do século XVIII.

E, assim, em 1957, o advogado e jorna-
lista cearense — ainda jovem e sequioso de no-
vidades — desembarca no Planalto, mais pre-
cisamente no canteiro central da grande obra. 
E, no meio daquele ermo de poeira e vento, 
olha em volta, perscruta, pergunta, questiona, 
faz anotações e resolve não mais retornar ao 
Recife, onde trabalhava no jornal Correio do 
Povo. Naquele mesmo ano, como correspon-
dente, é designado para dar cobertura jornalís-
tica aos preparativos da primeira Missa Cam-
pal aqui celebrada, em três de maio, por Dom 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Três 
anos depois, assistiu à inauguração da cidade 
nascida do esforço e da determinação do povo 
brasileiro. Sim. Brasília é uma vitória do im-
provável sobre a realidade.

Tão logo pôde acomodar-se, Adirson 
tratou de fincar os pés no barro deste solo e 
nunca mais voltar para o lugar de onde veio. 
Estabelecido, procura registrar as primeiras 
impressões da urbe recém-inaugurada e, na-
quele ano de 1960, publica seu primeiro livro, 
O homem e a cidade. Daí por diante, não para 
de escrever e publicar livros sobre a história 
de Brasília, em que dá seu testemunho sincero 
na defesa de aspectos que julga indispensáveis 
à consolidação da cidade como estratégia de 
desenvolvimento para o terceiro milênio. Com 
clarividência de cronista, pôde perceber tam-
bém que deste chão havia brotado um novo 
conceito de arquitetura e urbanismo, uma nova 
concepção de sociedade e uma grande espe-
rança para o sonho de grandeza de um povo 
ainda sofrido e castigado pela desídia e incom-
preensão dos que buscam o ganho fácil a qual-
quer custo.

Foram vinte e sete livros nascidos da 
pena deste filho de Santana do Acaraú, que 

chegou também a estudar Administração e 
História. Em cada um deles, um novo aspecto 
é acrescentado à historiografia da cidade. Em 
muitos deles, uma abordagem enriquecedora de 
fatos ligados à construção, com destaque para 
os pioneiros mais humildes e esquecidos. E em 
todos eles, a marca de quem sabe o caminho das 
pedras, os segredos mais recônditos encravados 
nos corações dos verdadeiros partícipes da ven-
turosa jornada...

O jeito simples e afável no convívio com 
as pessoas fazem do autor de Efemérides: As 
grandes datas de Brasília e JK um estimado 
companheiro de todas as horas, quer seja em 
reuniões acadêmicas, de trabalho, ou mesmo 
em salas de concertos. Humildade e sabedoria 
já se tornaram marca registrada deste homem 
cordial e arguto, que continua trabalhando em 
advocacia e a desencavar “causos” e fatos do 
período da construção, para contar a histórica 
saga de candangos, pioneiros da maior epopeia 
do século XX.

Como jornalista, trabalhou em diversos 
órgãos de imprensa, como Jornal do Commer-
cio, Correio do Povo, Agência Meridional, TV 
Goyá, Rádio Planalto (de que foi presidente de 
1968 a 1984) e Correio Braziliense, tendo sido 
ali Redator (1960), Diretor de Redação (1963 
a 1965 e 1966 a 1968), Supervisor Regional 
(1974 a 1980) e Assessor Administrativo da 
Presidência (1984 a 1995). Trabalhou também, 
como Assessor Cultural, na Fundação Assis 
Chateaubriand (1996 a 2003).

Na vida acadêmica, Adirson Vasconcelos 
presidiu o Instituto Histórico e Geográfico do 
Distrito Federal e é membro de diversas entida-
des literárias, entre as quais: Academia de Le-
tras e Artes do Planalto (com sede em Luziânia), 
Academia de Letras de Brasília, Academia Ma-
çônica de Letras (da qual foi presidente), Aca-
demia Taguatinguense de Letras, Associação 
Nacional de Escritores, Sindicato dos Escritores 
do Distrito Federal. Ainda como jornalista, ga-
nhou prêmios importantes de âmbito nacional. 
Como escritor, recebeu distinções e louvores 
pelo teor de suas obras, a maioria voltada para a 
história de nossa cidade, o que lhe valeu ainda o 
epíteto de “Historiador de Brasília”. E isso não 
é pouco.

Hoje, resolvido profissionalmente e com 
largo trânsito em todos os segmentos da socie-
dade brasiliense, o pioneiríssimo Adirson Vas-
concelos se dedica de corpo e alma a promover 
filantropia e ação social para os menos favore-
cidos e a divulgar fatos históricos junto à co-
munidade estudantil. Um verdadeiro paladino 
da histórica realização humana e espiritual de 
Juscelino Kubitschek.

Adirson Vasconcelos
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a HIsTOrIa MaIs beLa de FÁbIO LUcas *
Terezinka Pereira

A história ou estória, como 
querem alguns, serve 
para todas as idades. As 

crianças, olham a capa do livro e 
pensam que é uma história de bi-
chos. Meu filho autista, que gosta 
de livros com animais, não tira-
va os olhos do gato amarelinho 
que parecia querer comer o “G”. 
Eu inventei uma história para ele, 
que a ouvia segurando o livro, 
imaginava o pulo do gato a qual-
quer momento para engolir o “G” 
como se fosse um rato ou um pas-
sarinho ... Imagino que os jovens 
pré-adolescentes devem ter se 
distraído muito lendo as fugidas e 
os encontros desses personagens 
chamados Alba, Gilberto, Sônia, 
Dulce, Edgard, Minervino, Jonas, 
Albertina. Acanhados ou atre-
vidos, todos se arranjavam para 
um faz-de-conta que namoro, 
sempre provocado pelas garotas. 
Os leitores mais velhos, contem-
porâneos do autor, ficamos a nos 
lembrar dos truques que fazíamos 
para namorar os colegas e das coi-
sas engraçadas que as professoras 
faziam ou diziam por vício de lin-
guagem ou manias pessoais, sem 
dar conta delas. Naquela época 
de depois da guerra na Alemanha 
e na Itália, como as crianças lou-
ras sofreram com os colegas que 
tinham ouvido falar na “Quinta 
Coluna”, nos pracinhas voltando 
para contar seu heroísmo! Ainda 
bem que as professoras da escola 
do autor pararam os movimentos 
“anti-nazistas” dos jovens alunos, 
porque na minha escola, vários 
anos depois da guerra, os colegas 
ainda podiam insultar os filhos 
dos alemães, mesmo que eles fos-
sem judeus fugidos da mesma ... 
Estava na moda ser patriota e isto 
significava ser moreno, ter cabe-
los escuros e andar desenhando a 
bandeira nacional. Eu sempre vol-
tava para casa chorando por causa 
dos insultos e até golpes recebia 
dos estudantes “patriotas”. Mas 

claro, cada um escreve a sua his-
tória como a viveu. O racismo no 
Brasil sempre foi disfarçado, tanto 
de um lado como de outro. O pior 
seria esquecer ou negar isso. 

Lemos a história mais bela 
de um só trago, porque nela está a 
deliciosa e poética fase da juven-
tude, a força da esperança de que 
todos seriam os heróis do futu-
ro. Mal sabíamos naquela época 
que teríamos que aprender a ser 
heróis noutro lugar. O autor Fá-
bio Lucas saiu do Brasil durante 
a ditadura brasileira, que durou 
mais tempo que o nazismo na 
Alemanha, 21 anos! Foi professor 
em muitas universidades dos Es-
tados Unidos e em Portugal. Teve 
a sorte de poder voltar para o 
Brasil e para a sua família. E todo 
seu esforço literário e acadêmico 
tem sido reconhecido. Por isso é 
que tenho fé na inteligência e na 
dignidade do povo brasileiro. Por 
mais que os militares subjugaram 
os intelectuais, não conseguiram 
mudar a essência liberal da nossa 
cultura. O saudosismo da ditadu-
ra está limitado aos velhos milita-
res, aos jovens que acreditam ne-
les sem investigar a história e aos 
políticos corruptos que apóiam a  
ideia de dar anistia para os tortu-
radores. 

Voltando à mais bela histó-
ria, meu prazer ao ler suas pági-
nas foi por encontrar nelas uma 
poesia em cada linha! Eu sempre 
cito a opinião do Frei Betto, que é 
também um grande contador de 
histórias brasileiras: “a poesia é a 
linguagem dos anjos”. Essa deve 
ser também a opinião do Fábio 
Lucas, porque não quer escrever 
em versos... Ninguém quer ser 
anjo, muito menos os homens. 
Mas quem pode negar que nessas 
linhas do capítulo intitulado “Re-
caída” não há mais que metáforas 
poéticas? 

Aquilo afagava a minha 
vaidade. Moeda de ouro para o 

meu cofre interior, explosão de 
cores na minha vida. (p. 31) 

Ou por acaso não é uma ti-
rada de lirismo o parágrafo ante-
rior na mesma página? 

Toda vez que a gente com-
bina direitinho com o outro, e os 
dois se entendem, é como se o 
mundo fosse criado de novo, pois 
passamos a enxergá-lo conforme 
a harmonia que acabou de nascer. 
(p. 31)

 O narrador enche o livro 
de humor também, relegando o 
mesmo aos personagens a serem 
reconhecidos como “engraça-
dos”. O humor se apresenta em 
todos seus aspectos físicos e de 
episódios da vida diária levados 
ao “rir para não chorar”, filosofia 
brasileira que sempre funcionou 
bem. O personagem Délzio, que 
era “bonachão, obeso, desleixado, 
simpático a toda gente”, mas pro-
vavelmente antipático ao ver do 
narrador jovem e ciumento, por-
que fazia a turma da escola, inclu-
sive a professora dar gargalhadas, 
“porque até as desgraças que lhe 
aconteciam viravam patuscada”. 
Como nesse rápido diálogo por 
exemplo: 

— Então, Délzio, a cobra se 
enrolou na sua perna? 

— Quá, quá, quá! Cobras 
e meninas têm atração por mim,  
professora. 

Mas a poesia vence sempre. 
Há passagens em que as conver-
sas dos jovens são tão enigmáti-
cas que o leitor só entende se for 
muito jovem ou se for poeta. E a 
trama é narrada nesses tons. En-
tretanto, o poeta espanhol Floreal 
Rodriguez de la Paz trata a pro-
sa de outra maneira, quer dizer, 
da mesma maneira como a trata 
nosso autor da bela história. Por 
isso aproveito para colocar aqui 
as suas palavras: 

“A prosa é um dos meus 
admirados luxos, desde o dia em 
que tive a sorte de aprender que 

se” ao escrever não se deixa de 
ver o que nos rodeia e o instala na 
fértil geografia dos sentimentos, 
pois isso vai fazer possível pouco 
menos que tudo.”  (Floreal Rodri-
guez de la Paz)

Um bom exemplo de prosa 
bem encaminhada está no capí-
tulo “Horas de Lazer”, no qual o 
narrador apresenta os jogos entre 
os amigos, por meio dos quais 
se desvenda um mistério que ele 
desconhecia: a razão pela qual a 
garota que ele amava estava fu-
riosa com ele... Uma questão de 
falsidade! O jogo dos nomes es-
drúxulos, por sua vez, marca a 
presença do humor e avança o 
enredo da história. Quando che-
gamos ao momento da revelação 
do que consiste na mais bela his-
tória do mundo, podemos sor-
rir satisfeitos: o narrador faz as 
pazes com sua amada Alba e ela 
lhe mostra o coração cravado no 
tronco da árvore, com as palavras 
dentro dele: “eu te amo”. 

E no final da história va-
mos ficar sabendo também que 
traz um pouco de autobiografia. 
O narrador se confessa: “Sempre 
tive vontade de ser escritor, para 
converter a memória dos meus 
insucessos em lamentos har-
moniosos, literatura.”  Encontro 
também nestas palavras uma boa 
definição para a literatura. Na ex-
plicação do narrador sobre o final 
de seu amor por Alba, como um 
epílogo menos feliz, ele diz estas 
palavras que gostaria de poder 
repetir a um leitor de minhas pá-
ginas, para que aprenda também 
que “O remédio do amor é a dis-
tância. E, a seu modo, o tempo.” 
(p. 56). Outra definição conve-
niente. 

*LUCAS, Fábio: A mais bela história do 

mundo. Global Editora. S. Paulo, 4ª ed. 

2012)
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Três MULHeres de aTenas
Alan Viggiano

saraMagO e O esTILO
M. Paulo Nunes

É esta luta que fazia com que Flaubert, 
na elaboração de uma página, despendesse tal 
esforço que desse trabalho saía extenuado. Ou 
levasse Gabriel Garcia Márquez a declarar numa 
entrevista que passava às vezes toda uma manhã 
para produzir meia página. Ou ainda o próprio 
Eça a transformar-se no terror dos tipógrafos, ao 
emendar páginas sobre páginas no propósito de 
encontrar a expressão exata. E, a despeito disso, 
chegasse a lamentar que jamais alcançaria a nota 
perfeita da realidade transitória, como Balzac, ou 
a nota perfeita da realidade eterna, como o divino 
Flaubert.

Isto os defendia da facilidade ou daquela 
doce ilusão entre os pretensos escritores que 
por aí abundam, de que escrever bem é escrever 
com facilidade. Nada disso, pois aquela aparente 
simplicidade que se observa, por exemplo, em 
Machado de Assis, é o resultado de um tremendo 
esforço de elaboração artística ou estilística, se o 
quiserem. Nada de receita fácil se se quer atingir 
a perfeição em matéria literária. Neste sentido, já 
advertia o velho João Ribeiro em suas Páginas de 
Estética, justamente no capítulo “Estilo e forma 
literária”:

“O que em todos, porém, assinala e 
singulariza  estilo é a paixão e o sentimento. E 
é a razão que se diga, tortura a arte de pensar e 
escrever, porque ela ondula que não corre e tem 
inflexões súbitas que não linhas certeiras e frias...

Não reside o estilo na beleza ou na graça, 
mas na força e ainda na grosseria e rudeza da 

força. Suave ou rústica, polida ou tosca, pouco 
importa.” (Ob. cit. p. 16)

Tomemos, mais uma vez, o caso de José 
Saramago, que está hoje na ordem do dia depois 
do Nobel e, recentemente, com sua morte, e nestas 
notas, bem antes disso. 

Relembra ele, em uma das notas de 
seu Diário, Caderno de Lanzarote (Edição 
da Companhia das Letras dos três primeiros 
volumes- 1994) um episódio exemplar, passado 
na velha escola de Afonso Domingues, nas 
oficinas de serralheria mecânica, iluminada com 
altos janelões que davam para a Rua da Madre  
de Deus, onde aprendeu, como menino pobre 
que era, o seu rude ofício. Dizia ele que naquele 
instante era capaz de rever com a memória os 
tornos de bancada a que trabalhou, as freses, 
os tornos mecânicos, ou de ouvir “o rugir do 
fogo na forja, os golpes de malho com que 
tínhamos de modelar um grosso cilindro de Ferri 
incandescente até fazer dele uma esfera mais ou 
menos perfeita, conforme a habilidade e a força 
de cada um.” 

Conta ali um episódio ocorrido com um de 
seus mestres, o mestre Vicentino.

O primeiro trabalho que lhes davam era 
para limar um pedaço de vergalhão, de cerca 
de um palmo de comprimento, mantendo-
lhe o mais rigorosamente possível a secção 
quadrada, o que não era fácil. A ele o trabalho 
não saía de todo mal. O pior, diz-nos, é que 
havia em um dos topos um pequeno defeito, 

Prima Dazinha. Não direi matro-
na, porque matrona pressupõe 
mandona, o que não era. Mas 

acabava mandona, do jeito especial de 
dazinhar. Dazinhar é um verbo inven-
tado pelas filhas, quando Dazinha fez 
oitenta anos:

 Pensei e achei uma forma de ho-
menagear Dazinha, eternizá-la através 
de um novo verbo:

Dazinhar.
E o que seria dazinhar?
Seria compreender a vida?
Seria ensinar a vida?
Calar na hora certa?
Falar apenas o necessário?
Ser humilde e, ao mesmo tempo,
Sobressair-se?
Ser esposa, mãe, sogra,
Avó, bisa... e respeitada?
Sofrer e não humilhar?
Às vezes não ser compreendida
E compreender?
Amar e ser amada?
Ser idosa e jovem
ao mesmo tempo?
Falar baixo enquanto
Outros gritam?
Sábia por si?
Guardar tudo na memória?

Respeitar as pessoas
como elas são?
Não!
Nada disso separadamente,
Tudo isso ao mesmo tempo
e muito mais.
O mundo seria muito melhor
se mais pessoas...
... DAZINHASSEM!

 
O livro de Rosângela Vieira Ro-

cha, de que falei, é dedicado a Nahid. 
Quem é Nahid? Prefiro dizer dona 
Didica, mãe de Rosângela. De dona 
Didica, direi: ela gerou Elser, Edna, 
Lia e Rosângela, e para elas preparou 
uma rampa de voo de Inhapim para o 
mundo. Brasília teve o privilégio do 
destino. Duas doutoras e duas escrito-
ras. Dona Didica, direi mais: guardava 
consigo recordações de um passado 
romântico, e foi ela que me ensinou a 
reconquistar o samba genial de J. Cas-
cata, aquele que traz o nome de “Meu 
romance”, e diz assim:

Debaixo daquela jaqueira
Que fica lá no alto, majestosa.
De onde se avista a turma da 

Mangueira,
Quando se engalana, com suas 

pastoras formosas, 

Ah! Foi lá que o nosso amor nasceu
Na tarde daquele memorável samba
Eu me lembro,
Tu estavas de sandália
Com teu vestido de malha
No meio daqueles bambas.
 
Nossos olhares cruzaram
E eu para te fazer a vontade
Tirei fora o colarinho
Voltei a ser malandrinho
Nunca mais fui à cidade
Pra gozar o teu carinho 
Na tranquilidade.
 
Hoje faço parte da turma.
No braço trago sempre o paletó.
O lenço amarrado no pescoço, 
Eu já me sinto outro moço
Com meu chinelo charlot
E até faço valentia 
E tiro o samba de harmonia.

A terceira, dona Alice, minha 
mãe. Contei muitos atos de sua cora-
gem, como aquele da vila de Cacho-
eirinha, da mulher enlouquecida. Não 
me lembro de ter visto minha mãe rir 
ou chorar uma vez sequer. Ela odiava 
médicos, resistia a tomar remédios. 
Quando morreu, fui às pressas vê-la 
na Santa Casa. Guardava uma fisiono-

mia serena, quase um sorriso, um raro 
sorriso, como a dizer: “Eu os enganei 
a todos”. Também não acreditava em 
determinadas notícias de televisão. 
Quando se anunciou que o homem 
fora à lua, disse que era mentira, lua 
coisa nenhuma. Costumo brincar que 
o escritor João Guimarães Rosa pla-
giou minha mãe. Isso porque lá está, 
a páginas tantas do Grande Sertão: 
Veredas, uma frase que aprendi com 
ela: “Pão ou pães, é questão de opi-
niões”. Também se ouvia, quando, 
irritada por conta de certo servilismo 
de meu pai para com seus irmãos, 
sentenciava: “Quem muito se abai-
xa, o cu lhe aparece”. Essa maneira 
desbocada de falar, ela herdara de 
seus ancestrais lusitanos. E de Dona 
Alice, direi mais. Gerou Carmita, 
Cora, Lita e Sônia e, de quebra, este 
ex-modesto escrevinhador. Digo ex, 
porque estou deixando a modéstia 
de lado e afirmo: sou filho da dona 
Alice.

Todas três já partiram rumo aos 
páramos superiores. Dazinha e Dona 
Didica, não sei. Mas dona Alice, di-
zem os espiritistas, continua por lá, 
brava, mandona e desbocada como 
sempre, ensinando espíritos a ser 
gente.

Continuação da página 1

pois uma limalha grossa havia cavado no ferro, 
por sua conta, um sulco fundo que resistia a 
todos os esforços. Da aprovação do trabalho 
dependia a passagem a fase mais complexa da 
aprendizagem.

“Resolvi, conta ele, disfarçar a mazela 
assentando-lhe em cima um dedo engordurado 
de massa consistente e fui mostrar o ferro ao 
mestre Vicentino. Ele olhou, abanou a cabeça 
e apontou o topo defeituoso. Voltei para a 
bancada, limei um pouco, passei outra vez o 
dedo pelo maldito sulco e tornei ao exame. O 
mestre repetiu a mímica, acrescentando-lhe 
uma palavra, Isto. Então compreendi. Mestre 
Vicentino estava disposto a aceitar que eu não 
pudesse atingir a perfeição, mas não que lhe 
apresentasse uma peça suja. Regressei ao meu 
lugar, limpei e poli o ferro com todo cuidado, e 
levei-lho. Agora está bem, disse ele”. (Ob. cit. 
p. 470)

Esta luta do artífice para polir a peça 
da maneira mais perfeita possível é, na arte 
literária, o esforço pelo estilo que aquele jovem 
aprendiz iria tentar nos transmitir, em sua 
carreira literária, para nos dar, durante toda a 
sua vida, obras imperecíveis como o Memorial 
do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
O Evangelho segundo Jesus Cristo, o Ensaio 
sobre a Cegueira e, last but not least, estes 
Cadernos de Lanzarote, em que a sua vida 
literária, para alegria dos devotos de sua leitura, 
é plenamente reconstituída.

continuação da página 1
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Círculo
Lina Tâmega Peixoto

No redemoinho do braço
o giz branco
prende o contorno do mundo.
Mas deixa cego o seu bojo.

Colado no espaço
fica o verde algemado.

Que mão descose o que está por fora
do limite desta auréola
para ser feito este arco? 

Que nome contempla o malvo corpo
em circunflexa imagem
para ser dupla a sua metade?

Que raios explodem
este delicado cogumelo
em  tão diversos atalhos?

Dá área lavrada do círculo
uma rosácea figura se solta.

Celebração
Antonio Carlos Osorio

Destes anos, vinte e oito, de vividos
com os sangues mesclando-se, e os prantos
há muito a celebrar, e neste canto
quero deixar louvor agradecido.

Se as lágrimas correram como rios
e seu sal deixou marcas bem vincadas
(pois que os nossos rios são rios salgados) 

nos olhos, e nas faces e nos fios

destes cabelos de comum destino
certo é, ó bem-amada, que alegrias
tão belas, o Senhor dos nossos dias

nos deu, no seu divino desatino.
Não sei se a ti ou a Ele agradeço
este hino de graças que ora teço.

Maria Amélia não era especialmente bonita, 
mas resplandecia saúde no alto dos seus 30 
anos. Ia do interior de Goiás para a capital 

cada semana para assistir aulas na pós-graduação. 
Parecia comum, mas seios fartos e ancas largas 
pareciam anunciar uma boa parideira. Os olhos 
espertos e ternos, o sorriso largo e confiante, pareciam 
dizer que seria boa mãe.

Não tinha filhos, no entanto. Isso, que para uma 
boa europeia seria um alívio, para não sobrecarregar 
o mundo com mais uma irresponsabilidade, era para 
ela uma acusação, como se não tivesse cumprido um 
dever. Ela amava o marido e não podia acusá-lo por 
produzir tão poucos espermatozoides que era quase 
estéril: quando um gritava, os outros não o escutavam, 
não sabiam que deviam se sacrificar por ele para que 
ele tivesse a glória de ser campeão. Todos somos, 
afinal, filhos de um premiado, talvez de um campeão. 

Depois do veredito médico, que deixava 
transparecer que ele poderia ser pai, Maria Amélia 
disse ao marido que o útero virado dela também traria 
dificuldades para engravidar (embora ele já tivesse 
se revirado há tempos). Sabia que, somadas tais 
deficiências, mesmo que a chance fosse quase nula, 
ela dizia que sempre havia esperança, era preciso 
confiar em Deus. Entre o zero e o quase zero há, no 
entanto, sempre ainda uma infinidade de números 
possíveis.

Ela ficou matutando qual seria a sua melhor 
aposta. Quanto menor a escolha, mais probabilidade 
se tem de escolher o certo. Quando não havia mais 
outra opção senão uma, não se tinha mais liberdade, ou 
melhor, a liberdade se reduzia a escolher o necessário. 
Não havia mais jeito de errar. O único que restaria a 
fazer era o que se tinha de fazer. O necessário, sem 
remorso. Não há erro quando não há escolha.

O casal era bem brasileiro do interior, numa 
época em que não havia ainda fertilização in vitro 
nem ovelhas clonodas: queria filhos e era otimista. 
Acreditava que Deus iria ajudá-lo. Os dois rezavam 
bastante, rezavam até antes das refeições, como 
se Jeová tivesse colocado maná na mesa, e não o 
trabalho. Deus estava, no entanto, muito ocupado com 
explosões galácticas, buracos negros e multiversos, 
não tinha tempo para os vermes tão pequenos da 
Terra.

Maria Amélia pensou, então, em apelar 
para um santo, mas estava difícil achar um santo 
especializado em fecundação de mulheres, havia algo 
que o professor de lógica da faculdade, se soubesse do 
caso, chamaria de contradição antagônica, aquela do 
nó górdio, na qual 1 não resolvia 1 e não desatavam o 
nó. Ser santo não combinava com fecundar mulheres. 
Mesmo Santo Antônio, quando chamado, disse que 
tarefa dele era arranjar casório, mas não os depois e 
os finalmentes. Ele já estava cansado, não trabalhava 
mais como antigamente, quando havia muitas 
donzelas cansadas querendo casar.

Não achando santo disponível e especializado, 
Maria Amélia resolveu apelar para Nossa Senhora do 
Bom Parto, mas esta ‒ até que foi gentil e apareceu para 
o eleitorado ‒ disse que o problema era o depois do 
depois, dar uma ajuda para as parteiras e outra para as 
parideiras, que tinham de fazer passar uma cabeçona 
onde mal cabia um pinto. Já quase desesperada, 
Maria Amélia, com muita vela e devoção, apelou para 
o Arcanjo São Gabriel. Ele não poderia se recusar a 
aparecer no interior do Goiás, mais ainda porque 
tinha sido indicado por Santo Antônio. Afinal, anjo é 
uma espécie de santo sem carne; arcanjo é até melhor, 
um anjo promovido a sargento.

Mas o arcanjo da Anunciação se fez de rogado, 
e muito. Demorou a aparecer. Ele estava acostumado 
a tratar só com deuses e pessoas de sangue real, não ia 

querer se degradar com pobres. Já não se faziam mais 
pobres como antigamente, eles tinham começado 
a reclamar de tudo. Quando veio, foi só para dizer 
que tinha largado da profissão, que ele tinha fama 
de cantar donzelas, mas só tinha feito isso uma vez, 
e não tinha dado muito certo. Uma rola havia se 
aproveitado da donzela, acreditando na conversa de 
que, dando, daria a salvação à humanidade, mas a 
história só havia provado cada vez mais que se estava 
longe disso.

Maria Amélia sentiu-se abandonada por todos 
os anjos e santos. Sem saída, decidiu apelar para o 
capeta, que também se fez de rogado. Só apareceu de 
madrugada, numa noite de lua cheia, enquadrado pelo 
peitoril da janela, segurando e acariciando o rabo para 
lá e para cá com as mãos. O conselho dele foi simples, 
claro e rápido:

‒ Arranja um homem bonito, forte e 
inteligente. Vai pra cama com ele. Só precisa abrir as 
pernas e gritar um pouco...

‒ Mas eu não posso trair o meu marido!
‒ Ora, não traia então. Fica pensando nele 

na hora H, como a Virgem Maria pensava no sumo 
sacerdote Zacarias.

‒ Eu não sou tão velha assim, para saber essas 
coisas.

‒ Eu, que sou eterno e sempre ressurjo, estou, 
porém, afirmando.

O conselho deixou Maria Amélia mais 
sossegada. Quando via, ela se pegava cantando 
enquanto tirava a poeira dos móveis. Ela não iria se 
expor à língua suja do povo tendo um caso com um 
boiadeiro do interior. Para isso ela era professorinha 
demais. Procurou na capital, entre os colegas de 
faculdade. A maioria era feita de mulheres, dava até 
para falar: as colegas. Muitas queriam ser homens, 
e não gostavam de homens. Os rapazes queriam 
rapazes.

Estava difícil achar um homem com os 
predicados exigidos pelo capeta. Não se faziam mais 
homens prendados como antigamente. Os inteligentes 
não queriam compromisso com mulheres; bonitos 
eram mais raros do que santos; quanto à inteligência, 
era muito difícil ver algum brilho no olhar de alguém. 
Ela começou a ficar com raiva do diabo. O que ela 
havia dito para fazer era coisa mesmo do capeta.

Acabou sobrando mesmo só um: o professor. 
Ele foi devidamente cantado por ela, sem que ela 
explicasse o que queria: uma inseminação ao natural. 
Mas esse professor era cheio das éticas: não podia 
se envolver com aluna, tinha de guardar a grande 
respeitabilidade da profissão, se fosse pego com 
uma aluna podia perder o emprego ou outros alunos 
poderiam falar ou, pior ainda, querer o mesmo, etc. 
e tal. Maria Amélia teve de esperar pacientemente 
até o semestre acabar, por sorte coincidindo com seu 
período fértil. Já no terceiro encontro, ele disse que 
era melhor pararem, já que ela parecia uma múmia 
sem bandagens, para não dizer uma tábua com um 
buraco no meio.

Oito meses depois Maria Amélia deu à luz 
uma menininha de olhos verdes, que o marido jurava 
serem os olhos da bisavó dele. Assim se sentiram 
completos e felizes. A menina cresceu faceira e feliz. 
Se “matre sempre certa i patre sempre incerto”, pai 
é quem cria. O professor saiu do lugar, nunca mais 
ninguém ouviu falar dele. O doutor não entendeu nada 
do que havia se passado. O capeta sorriu satisfeito, 
sabendo que mais uma vez o único justo havia sido 
ele. Sabia também o preço que tinha a pagar por seu 
senso de justiça: ser amaldiçoado por todos. Talvez 
ele fosse, porém, mais santo que os santos.

FIeL a seU MOdO
Flávio R. Kothe
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aTa da sessÃO pLenÁrIa OrdInÁrIa da acadeMIa de 
LeTras dO brasIL, reaLIZada eM 9 de MaIO de 2012

Às vinte horas do dia nove de 
maio de dois mil e doze, rea-
lizou-se na sede da Associa-

ção Nacional de Escritores – ANE, uma 
Sessão Plenária Ordinária da Academia 
de Letras do Brasil, com a presença dos 
seguintes acadêmicos: Afonso Ligório, 
Fontes de Alencar, Danilo Gomes, Na-
poleão Valadares, João Carlos Taveira, 
Alaor Barbosa, José Maria Leitão, An-
tônio Temóteo, Anderson Braga Horta, 
Flávio Kothe e Romeu Jobim. Dando 
início aos trabalhos, o Presidente Fontes 
de Alencar, informou que, nos temos da 
convocação, a sessão se destina a elei-

ção, visando ao preenchimento da ca-
deira n° 10, que têm como patrono Ma-
nuel Bandeira; e da cadeira n° 19, que 
tem como patrono Dionélio Machado. 
Informou ainda que a cadeira n° 10 tem 
como único candidato Ático Vilas-Boas 
da Mota; e que a cadeira n° 19 tem como 
único candidato José Santiago Naud. 
Em seguida, procedeu-se à votação e ao 
escrutínio, constatando-se que ambos 
os candidatos foram eleitos por unani-
midade, tendo obtido cada um os onze 
votos dos acadêmicos presentes, mais 
um voto encaminhado por correspon-
dência, no total de 12 (doze) votos para 

cada candidato. Então, o Senhor  Presi-
dente solicitou ao acadêmico Anderson 
Braga Horta que informasse, por telefo-
ne, o escritor José Santiago Naud sobre 
sua  eleição; e solicitou também ao aca-
dêmico João Carlos Taveira que  fizesse 
o mesmo com relação ao escritor Ático 
Vilas-Boas da Mota, o que foi feito por 
ambos. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a 
sessão plenária. E eu, Napoleão Valada-
res, secretário “ad hoc”, lavrei a presente 
ata, que, lida e  aprovada, vai assinada 
por mim e pelo Presidente.

A resistência em estrear é fruto não apenas de sua obsessão pela 
qualidade, como também de um intrínseco senso de responsabilidade es-
tética, algo que somente os grandes estilistas conseguem administrar sem 
ser atropelados pela precocidade, que muitas vezes pode revelar um escri-
tor em estado latente, porém sem as bases que sustentem uma verdadeira 
construção literária.

Cioso de seu processo criativo, Bresciani vem trabalhando 
meticulosamente a sua poesia com a paciência de artesão e a consciência 
da necessidade catártica de que toda escritura não pode se transformar 
em repositório de emoções nem se reduzir a mero exercício de expansão 
do espírito ou ainda exorcismo de dilemas e passatempo frugal, senão é o 
terreno em que deve prosperar a (máxima) expressão pessoal e artística, 
aquela que incorpora substantivamente uma visão crítica e reflexiva do 
mundo e das próprias relações.  

“Incompleto movimento” é espelho de uma maturidade, tanto 
pessoal quanto criativa, que culminou numa poesia sofisticada, de 
profundidade temática, requintes estilísticos e economia de meios. Tais 
peculiaridades são enfeixadas por uma linguagem lapidada e contida, cuja 
força reside justamente na concentração textual, em que o seu olhar detido 
e cirúrgico é capaz de comunicar plenamente as suas idiossincrasias e 
perplexidades, com o mínimo de recursos.

A obra, dividida em três blocos – “Dos gestos que configuram”, 
“Dos gestos que atordoam” e “Dos gestos que paralisam” –, remete o 
leitor à sensação dos deslocamentos, sentidos e tensões que ensejam a 
própria vida, numa sucessão de projeções, imagens que impulsionam 
uma sintaxe própria, com uma intensa carga metafórica e semântica, 
enriquecida pelo ritmo e harmonia precisos. 

 A poesia de Bresciani transita do lírico ao filosófico, perpassada 
por um sutil erotismo a uma leve ironia e estabelece um diálogo íntimo 
com a alta literatura e com outros autores, o que pode ser sentido também 

MaTUrIdade pOéTIca de aLberTO brescIanI
 Ronaldo Cagiano

como uma ponte dialética e uma homenagem, como se percebem das 
epígrafes e dedicatórias. Em todo esse percurso poético há um mergulho 
existencial, com uma sondagem do desconforto individual e coletivo que 
se processa por meio de uma aguçada compreensão da nossa precariedade 
num mundo movido pelo pragmatismo e pela urgência, que instaura 
uma angústia que aparta o homem contemporâneo, deslocado nesse 
tempo mitificado pela tecnologia, em que sobra pouco espaço para a 
subjetividade e o sentimento.   

A poesia ou é fruto da intuição ou de uma apreensão intelectual. 
Em Alberto Bresciani conjugam-se o sentimento do mundo, de 
inclinação drummondiana – que floresce a partir da experiência 
individual e coletiva, caudatária de uma relação sensorial com o 
universo; e uma tendência cabralina, pelo elevado acento cerebral e 
intelectualizado, pois é um artista que persegue na técnica estruturante 
do seu trabalho o arremate de uma palavra que seja eco de uma 
dimensão interior, que faz uma contida, mas pungente, exegese de 
nossas contradições, traduzindo as “imperfeições dessa terra/ 
já tão antiga/ esquecida de ser outra.”  

No cenário da literatura contemporânea brasileira, tão exposta a piruetas, 
fraudes e repetições, a poesia de Alberto Bresciani é um alento renovador. Sua 
palavra inquieta e inquietante não fez concessões às trapaças estilísticas ou 
às exacerbações de qualquer natureza para realizar a simbiose perfeita entre 
tradição e a vanguarda, entre razão e sentimento, e, assim, tangenciar questões 
ancestrais que nos atormentam, com uma nova mirada conceitual. E com uma 
preocupação não apenas com o lugar do homem, mas também da arte, nesse 
tempo de fetiches e pragmatismo, seus versos nos alimentam, como já o fez 
José Saramago n’A jangada de pedra: “o que seria de todos nós se não viesse 
a poesia ajudar-nos a compreender quão pouca claridade têm as coisas a que 
chamamos claras.” A poesia de Alberto Bresciani é um farol – e uma redenção 
– nesse oceano proceloso que nos desafia.
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Em 2012, comemora-se o centenário de 
nascimento do escritor Jorge Amado 
(1912-2001).

Muito já se falou sobre ele e sobre a 
data. Serei breve.

Quero reportar-me às tradições baianas, 
que são o alimento principal das narrativas de 
Jorge.

Como observou Luna Almeida, o cul-
to dos orixás, a descrição das festas, danças, 
vestimentas e saudações do candomblé estão 
presentes nos seus livros, desde o instante em 
que ele foi iniciado na religião.

Detinha de Xangô acredita que Jorge 
foi um dos grandes representantes do can-
domblé em todo o mundo.

“O homem morre, mas não desapare-
ce completamente: ele é lembrado por suas 

obras edificantes. Foi o caso de Jorge Ama-
do”, afirmou.

O escritor Jorge Beniste acredita 
que os livros de Jorge Amado, juntamen-
te com as obras do artista plástico Carybé 
e do fotógrafo Pierre Verger, foram respon-
sáveis por revelar a grandeza do candomblé 
e construir a história das religiões no país. 
“Sua contribuição foi riquíssima e de grande 
importância para a cultura da Bahia”, afirmou 
o escritor.

Alguns de seu romances (principalmen-
te os da primeira fase), como Terras do Sem 
Fim, serão sempre lembrados.

Muitos não sabem, mas o Brasil deve 
ao escritor o direito de liberdade religiosa. 

Ele é o autor da lei (da liberdade reli-
giosa) aprovada em 1945, quando foi eleito 

o deputado federal mais votado no país, pelo 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) – partido 

depois colocado na ilegalidade.

No seu livro de memórias Navegação 

de Cabotagem – que está sendo reeditado 

pela Companhia das Letras, escreve: “Publico 

esses rascunhos pensando que, talvez, quem 

sabe, poderão dar ideia do como e do porquê. 

Trata-se, em verdade, da liquidação a preço 

reduzido do saldo das miudezas de uma vida 

bem vivida. Não quero erguer monumento 

nem posar para a história cavalgando a glória. 

Quero apenas contar algumas coisas, umas 

divertidas, outras melancólicas, iguais à vida. 

A vida, ai, quão breve navegação de cabota-

gem”. (Emanuel Medeiros Vieira, na Bahia, 

terra  do Amado Jorge...)

aMadO JOrge
Emanuel Medeiros Vieira

continuação da página 1

Um País repleto de histórias vividas 
intensamente e que merece ser vi-
sitado para podermos entender seu 

começo e desenvolvimento.
Há muitos dados interessantes como 

por exemplo, a valorização da palavra “ PA-
NAMÁ,” ou seja:

“País PANAMÁ,” “Cidade do PANA-
MÁ,” “Canal do PANAMÁ,” “Chapéu PA-
NAMÁ.”

Existem algumas ruínas que permane-
cem de pé, mesmo depois do saqueamento e 
destruição da cidade pelo pirata Morgan em 
janeiro de 1671; entre elas estão: O Conven-
to das Monjas de la Concepción, o Hospital 
de San Juan de Dios e La Catedral, que entre 
outras foram declaradas pela Unesco Patri-
mônio da Humanidade.

O moderno Centro de Visitantes tem 
uma exposição permanente sobre o Panamá 
Velho. O Convento de La Merced, que foi o 
primeiro fundado na cidade, e o Convento de 
Santo Domingo, que foi a terceira constru-
ção monacal. Há também a Casa de Alarcón, 
conhecida como a casa do Bispo. 

Após a destruição da Cidade pelas tro-
pas do pirata Morgan, Antônio Fernandez 
Córdoba, nomeado Governador fundou uma 
nova Cidade de Panamá, sobre uma penín-

sula natural a uns oito kilômetros a oeste da 
primeira, tendo ao centro a Plaza Mayor, e 
é o que hoje se chama Casco Velho do Pa-
namá também considerado pela Unesco Pa-
trimônio da Humanidade. Alguns edifícios 
religiosos merecem menção especial como 
La Catedral, situada na Plaza Mayor, com 
uma belíssima fachada e suas altas torres 
brancas, e a igreja de São José e seu famoso 
altar de ouro.

Entre os edifícios mais modernos estão 
o Museu Interoceânico, o Teatro Nacional e 
o Palácio Nacional, entre outros que estão 
sendo recuperados.

A Plaza Mayor de Casco Velho hoje é 
chamada de Plaza da Independência. Moder-
namente estão sendo construídos numerosos 
e belos prédios cada vez mais altos,  e como 
dizem os panamenhos:

“A Cidade do Panamá está crescendo 
em altura.”

O Santuário Nacional de el Sagrado 
Corazón de Maria é um dos templos católi-
cos mais visitados pelos panamenhos.

CANAL DO PANAMÁ

No século XVI surgiu a ideia de se 
construir uma rota que ligasse os oceanos 

Atlântico e Pacífico. A primeira tentativa 
coube aos franceses em 1880. Em 1903, 
quando o Panamá se tornou independente, 
fez um acordo com os Estados Unidos para 
construir o canal que estes concluíram e ge-
renciaram até 1999. A partir daí, o Panamá 
assumiu totalmente a operação. A moeda 
corrente na cidade é o dólar, da moeda local, 
Balboa, existem apenas moedas. 

O Canal do Panamá foi inaugurado em 
agosto de 1914; para isso foi necessário  criar 
um lago artificial, o lago Gatún, colocando 
em funcionamento três jogos de comportas: 
duas do Oceano Pacífico e uma do Oceano 
Atlântico. No momento está acontecendo a 
ampliação do Canal do Panamá, com a cria-
ção de novas e modernas comportas, garan-
tindo assim um futuro de transporte maríti-
mo internacional.

Diariamente, um grande número de 
pessoas vão ao Centro de Visitantes de Mi-
raflores. Inicialmente assistem a um filme 
onde se conta toda a história da construção 
do canal, para depois poder apreciar a pou-
cos metros de distância todo o procedimento 
das comportas e dos navios. É um espetáculo 
indescritível.

                

canaL dO panaMÁ, sUa HIsTórIa
Arlete Sylvia

Solilóquio
Ronaldo Costa Fernandes

Com quantos ferros 
se faz uma manhã? 

  Pernas mecânicas,
  bocas mecânicas,
  o mundo mecânico dos elevadores 
     e da depressão.

Os objetos pendem como frutas
  — os objetos também amadurecem —,
  A seiva dos ferros e madeiras.

A sala precisa ser podada
  — que jardineiro extirpará as ervas daninhas do sofá?

A tosse do motor de popa
  — onde estão os barcos
  na umidade dos prédios?

 Os peixes nadam na clorofila das venezianas.



11Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Junho/Julho – 2012
(continuação da página 1)

Alvorada
Humberto Gomes de Barros

Já Deu Cinco Horas
Levanta Cambada
Acorda mulher
Acenda o fogo
Vai fazer café

Da chaleira na tampa
Prepare um cuscuz
Nós iremos comer
Com leite quentinho
Da vaca turina
Que Artur Palmeira
Acabou de ordenhar
E já está na terrina

Na estrebaria
Mané Santana
Amarra as cangalhas
Arreia a burrama

Cadê Zé Alexandre
E os demais cambiteiros
Avexa essa gente
Mand’eles encherem 

Alvorada
Humberto Gomes de Barros

Tudo qu’é caçuá
Com roletes da cama 
Que servirão de semente

Vem cá Zé Inácio
Encarga a boiada
Meia-noite e Regente
Vão fi car no cambão
Para puxar o arado
Só presta na frente
Boi experiente

Você bota no fi m
Militar e Rajá
Trabalho no coice
é para boi guzerá

Despreza Orvalho
Que boi do cu branco
é ruim de trabalho
Preguiçoso e safado
Seu destino há de ser
Cutelo e machado

Solilóquio
Ronaldo Costa Fernandes

Com quantos ferros 
se faz uma manhã? 

  Pernas mecânicas,
  bocas mecânicas,
  o mundo mecânico dos elevadores 
     e da depressão.

Os objetos pendem como frutas
  — os objetos também amadurecem —,
  A seiva dos ferros e madeiras.

A sala precisa ser podada
  — que jardineiro extirpará as ervas daninhas do sofá?

A tosse do motor de popa
  — onde estão os barcos
  na umidade dos prédios?

 Os peixes nadam na clorofi la das venezianas.

Velório
Vermelho

Astrid Cabral

Os espatódios murchos
miúdos bólidos
no colo da grama.
Do precipício
das copas fl orescidas
quem impulsiona
o salto suicida
dos cálices?
A rotna das horas
rola:
os espatódios mortos
esperam
a chuva que sepula
a terra luva.
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rUI, TradUTOr de LeOpardI 
Fontes de Alencar

continuação da página 1
Da obra de Mangabeira repontam fatos significativos de lutas, sentimen-

tos e viver ruianos. 
Cuido que a celebração do seu jubileu cívico em 1918, tomado como  

termo primário o 13 de agosto de 1868, dia do seu pronunciamento em  homena-
gem a José Bonifácio, o Moço – (1827/1886) –, antigo   professor da Faculdade 
de Direito do Recife, donde igual partira Rui, ainda aluno, para a congênere  
paulista, merece realce nesse quadro.

João Mangabeira recorda que quando se quis marcar de jubileu literário 
aquele quinquagésimo aniversário de sua oração, Rui ripostou a Constâncio Al-
ves, que discursara ali na Biblioteca Nacional: Mas qual, na minha existência, 
o ato de sua consagração essencial às letras, onde o trabalho que assegure à 
minha vida o caráter de predominante ou evidentemente literário? Não conhe-
ço. Traços literários  lhe não mínguam, mas em produtos  ligeiros e acidentais, 
como o “Elogio do Poeta”, a respeito de  Castro Alves; ... umas duas tentativas 
de versão homométrica da poesia inimitável de Leopardi; ... (RB – Escritos e 
Discursos Seletos, RJ, Ed. Jose Aguilar Ltda, 1960). Mangabeira faz a propósito 
um paralelo entre o brasileiro e o francês que à barra do Juri, era assim que se 
qualificava: ”Seu nome? – Augusto Francisco, Visconde de Chateaubriand – 
Sua profissão? – jornalista”. Memora  incidente a que aludira Rui em fala de 
1895, e acresce o que dissera  Melchior de Vogüe (1829-1916), da Academia 
Francesa :  Mais justa para com ele do que ele próprio, [a História] replica-lhe: 
Não sacrifiqueis a vossa glória, nem a vossa popularidade, nem a vossa vaida-
de. Vós vos chamais Renato, e sois poeta. A alusão de Rui naquela ocasião fora 
a Giacomo Leopardi (Recanati-1798 / Nápoles-1837). O maior poeta do tempo, 
em verdade  um dos maiores da Itália de todas as épocas, no sentir de Manuel 
Bandeira.

 A Estante Clássica da Revista de Língua Portuguesa, do Rio de Janeiro, 
dirigida por Laudelino Freire, editou em 1920 o vol. I – Rui Barbosa,  que divulgou 
a versão ruibarbosiana  do poema leopardino Canto Notturno  di un pastore 
errante dell’Asia. Terríbil gralha macula essa publicação que põe o pastore errante 
na África ...Tal imbróglio  traz à lembrança o texto de Eduardo Frieiro “O Diabo 
nas tipografias” , capítulo de sua obra “Os livros,  nossos amigos”.

  O vol I, tomo II, de “Obras Completas de Rui Barbosa – Poesias” ( 
Rio,  MEC, 1971), com proêmio de A. Jacobina Lacombe, contém versos próprios 
e os que Rui vernaculizou, entre eles o mencionado Canto xxiii de I Canti  de 
Leopardi; e contém a informação de que o poema traduzido fora publicado em 
1918 pelo periódico O Imparcial, com  nota atribuída ao tradutor – apontamento 
que  também se acha naquela edição da Revista de Língua Portuguesa –,  reveladora 
do pensamento do trasladador sobre o poeta recanatiano: ... o célebre pessimista 
...  prosador de uma pureza helênica, incomparável entre os seus conterrâneos, 
é, ao mesmo tempo, o cantor de quem os mais competentes críticos têm dito que 
a poesia italiana, depois de expirar nos lábios de  Dante, renasceu nos destes 
gênio...
       Ao caro leitor, a tradução efetuada por Rui Barbosa do poema de G. Leopardi: 

CANTO NOTURNO DE UM PASTOR 
ERRANTE DA ÁSIA

Que fazes, e em que é que o céu te apraz,
 Silenciosa lua?  
 Ergues-te à noite, e vais 
 Mirando os ermos. De manhã  repousas.
 Inda te não enfadas 
 Desse eterno volver eternas vias?
 De rever-te por vales e quebradas
 Já te não entedias?
 Semelha a tua vida
 À vida do pastor.
 Surge ao primeiro alvor.
 Leva o tardo rebanho, e pelos campos
 Só fontes vê e prados e rebanhos.
À noite cerra os olhos, e descansa:
Não tem outra esperança.
Dize, lua, que val
Ao pastor sua vida,
A tua vida a ti? dize: a que tende
Este vaguear meu breve,
E o teu curso imortal?
      Velhinho branco, enfermo,
De andrajos, pés descalços
Pesadíssimo fardo posto aos ombros, 
Por algares e combros,
Agudas fragas, areais, silvedos
Ao vento, à tempestade, e quando abrasa
E logo quando gela,
Corre, moireja, anela,
Transpõe torrentes, vinga tremedais,
Cai, ressurge, e se  esfalfa a mais e mais,
Sem poiso, nem reparo;
Dilacerado, em sangue; e quando o termo,
Acenar lhe parece
Do caminho e das longas agonias
Abismo hórrido, imenso, 
O despenha, o devora, e tudo esquece.
Ó virgem lua, tal
É a vida mortal.
      Nasce o homem entre dor,
E é já risco de morte o nascimento.
São penas e tormento
Estréia do viver; mal principia,
Já mãe e genitor
De ter nascido lidam consolá-lo.
Enquanto vem crescendo
Sustentam-no extremosos dia a dia
Co’a palavra e o carinho,
Dando ânimo ao mesquinho,
A confortá-lo contra o humano estado:
Ofício mais amado
Não há de pais à prole bem querida.
Mas por que à luz trazê-la,
Por que suster na vida
A quem consolar tendes de vivê-la?
Se a vida é desventura, 
Por que por nós perdura?
Intacta lua, tal
A condição mortal.
Mas, pois mortal não és,
Que tens com os meus gemidos neste val?
       Sozinha, entanto, eterna peregrina,
Tão pensativa sempre, acaso entendes
Este viver terreno,
O sofrer nosso, o prantear que nos crucia
Este morrer contínuo, este supremo
Descorar do semblante
E  perecer da terra e o lancinante
Apartar-se da amiga companhia?
De certo compreendes
Das coisas o porquê, e vês o fruto

Da manhã e da noite,
Do tácito, infinito andar do tempo,
O doce amor descobres a quem, rindo,
A primavera anima,
A quem afaga o estio, a quem requestra
A gelidez do inverno, a nós funesta.
Mil coisas sabes tu, mil descortinas,
Veladas ao pastor como divinas.
A miúdo contemplando-te
Muda sobre a planura do deserto
Cuja curva remota o céu confina, 
Ou o meu pastorear calado, incerto,
Seguires, viajando, perto, perto,
Enquanto em astros arde  o céu inteiro,
Digo entre mim, cismando:
Por que tanto luzeiro?
Que faz o ar sem limites e o profundo
Infinito sereno? E essa imensa
Solidão que nos diz? Que sou eu mesmo?
Penso, penso: e da estância imensurável,
Soberba, do universo
De toda esta família inumerável,
De tanto voltear, de tanta lida,
Em que, no céu, na terra, tudo gira
Sem pausa, sem remanso,
Por tornar sempre adonde se partira,
Proveito não alcanço,
Adivinhar não sei. Mas bem pressinto,
Ó jovem imortal, que sabes tudo.
Bem me preluz, e sinto,
Que dos giros do eterno firmamento
E do meu ser terreal
Bem, ou contentamento,
Outrem colhe talvez. Mas eu, só mal.
Rebanho meu, feliz no teu repoiso,
Que nem tua miséria sonharás,
Que invejo não te tenho!
Já  porque de cuidares
Tão livre aí te estás, 
Que mágoas e penares
E o mais vivo terror logo te esquece;
Já porque nunca o tédio tu bebeste.
Quando à sombra descansas, no relvado,
Sossego és e ventura;
E assim, nessa doçura,
Vai-te o ano quase todo sem enfado:
Recline eu da várzea à fresca alfombra:
Logo a mente me assombra
O fastio; um pungir me morde n’alma
Queda o corpo; mas nunca estou mais longe
Da paz, de  íntima calma,
Entanto, nada anelo,
Nem tive até aqui hora de pranto.
O que desfrutes, quanto,
Dizer não sei; mas bem-ditoso és.
Nem só do escasso gozo me lamento,
Rebanho meu, bem vês.
Se falasses, dir-te-ia em meigo acento:
Por que é que, preguiçando,
Estendido em suave desfogo,
Se recreia o animal,
E eu me fino de tédio no relval?
       Tivesse eu livres asas
Com que as nuvens vencer, e cada estrela
Contar, que além flutua,
Ou qual trovão errar de cimo em cimo,
Mais venturoso, ovelhas do meu mimo,
Mais feliz fora então, cândida lua,
Mas, quem sabe? Talvez que a sorte alheia
No julgar, minha mente devaneia,
Talvez da vida a forma nada val,
E, berço ou antro embora a origem sua,
Funesto a todos seja o seu natal.

Rui Barbosa


