
CONVERSAS 
COM O
AUTOR
M. Paulo Nunes

Jorge Luís Borges, que era ateu, imaginou o 
outro mundo como uma espécie de gran-
de biblioteca que pudesse deleitar aqueles 

que partem para uma vida melhor, melhoran-
do assim a eternidade da nossa pobre condição 
humana.
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POESIA DE LEDO IVO
Anderson Braga Horta

Aos 19 anos de idade, Ledo Ivo desce das 
Alagoas, da natal Maceió, e do Recife, onde 
se formou intelectualmente, para o Rio de 

Janeiro, terra de sua adoção defi nitiva. Na bagagem, 
um livro de poemas –As Imaginações–  escritos a 
partir dos 16. Publicá-lo-ia no ano seguinte, ainda 
estudante da Faculdade Nacional de Direito. Brilha-
ria também como contista, novelista, romancista, 
cronista, memorialista, ensaísta e tradutor, tendo 
feito, ainda, poemas dramáticos e literatura infantil. 
Propomo-nos, hoje, tão-só alguns enfoques de sua 
poesia.

Apesar do curso específi co, não seguiu a car-
reira jurídica; jornalista era, jornalista continuou. 
Pertenceu à Academia Brasileira de Letras e, em Bra-
sília, à Academia de Letras do Brasil, fundada por 
Almeida Fischer e José Geraldo Pires de Mello. Nas-
cido em 18 de fevereiro de 1924, faleceu em Sevilha, 
Espanha, em 23 de dezembro de 2012, às vésperas, 
pois, de completar 89 anos. Ganhador de inúmeros 
prêmios, no Brasil e no exterior, foi traduzido para o 
dinamarquês, o espanhol, o francês, o grego, o holan-
dês, o inglês, o italiano.

Continua na página 3

ARQUITETURA DA SOLIDÃO
Ronaldo Cagiano

Lutos diários, terceiro livro na carreira 
do paraibano Leo Barbosa, que estreou 
aos dezoito anos com Lembrança per-

severante (Ed. Sal da Terra, 2008), seguido de 
Versos versáteis (Ed. Ideia, 2010), confirma a 
inflexão lírica do poeta num meticuloso ma-
peamento das dores e potencial exorcismo dos 
lutos, em que se nota uma pluralidade de evo-
cações, além de uma provocante meditação a 
partir dos passivos psicológicos e afetivos de 
um ser dilacerado.

A invocação das perdas, que culminam 
num sofrimento apriorístico que enluta e forja 
atávicas batalhas, não é novo na literatura, mas 
nesse conjunto de poemas Leo Barbosa trabalha 
com uma margem elástica de percepções, em 
que o recurso de um único poema, não seccio-
nado por títulos, é utilizado para percorrer as 
diversas estações de um calvário, tutelado por 
um olhar detido, que expõe e nomeia seus dile-
mas e angústias com uma propensão catártica.

Continua na página 5

EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ
(O primeiro centenário de Vinícius de Moraes)

Fabio de Sousa Coutinho

Uma das grandes injustiças que se cometem contra Vinícius de Moraes, 
talvez a maior, é referir-se a ele como «poetinha». Por mais que se lhe 
pretenda atribuir conotação afetuosa, o tratamento fi ca muito aquém de 

refl etir a dimensão intelectual, humana e cultural do formidável escritor carioca.
Nascido na Rua Lopes Quintas nº 114 (casa já demolida), na então Fregue-

sia da Gávea, em meio a forte temporal, na madrugada de 19 de outubro de 1913, 

Vinícius teve seus contatos iniciais com a poesia e com a música no seio 
da própria família. Seu pai, Clodoaldo, era poeta e sua mãe, Lydia, toca-
va piano, circunstâncias que encontraram, no primogênito dos Moraes, 
território fértil e inesgotável potencial.

Continua na página 10
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Soneto
do Mês

ONTEM À NOITE

Casimiro de Abreu

Ontem – sozinhos – eu e tu, sentados,
Nos contemplamos, quando a noite veio:
Queixosa e mansa a viração dos prados
Beijava o rosto e te afagava o seio,

Que palpitava como – ao longe – o mar,
E lá no céu esses rubins pregados
Brilhavam menos que teu vivo olhar!
Co’a mão nas minhas, no silêncio augusto,

Tu me falavas sem mentido susto,
E nunca a virgem, que a paixão revela,
Passou-me em sonhos tão formosa assim!

Vendo a noite tão pura, e a ti tão bela,
Eu disse aos astros: – dai o céu a ela!
Disse a teus olhos: – dai amor pra mim!

(Seleção de Napoleão Valadares)

67 ANOS DA  
CONSTITUIÇÃO DE 1946

Jarbas Maranhão

Querido amigo de sempre Dorany Sam-
paio, escritor, advogado e ex-presidente 
da OAB-PE.

Recebi e agradeço seu e-mail cumprimentando-
-me pelo aniversário da Constituição de 1946, de 
cuja Constituinte sou, por força do destino, o úni-
co sobrevivente.

Relembro a memorável Assembleia, que 
promulgou aquela Carta Magna a 18 de setembro 
de 1946.

Você teve a bondade de elogiar a minha 
contribuição, que eu considero modesta.

Realmente colaborei, porque eleito deveria 
dar como dei a minha participação àquele Texto 
Supremo.

Participei com emendas e com uma longa 
análise do anteprojeto organizado pela chamada 
Grande Comissão. Comissão eleita pela própria 
Constituinte.

Esse trabalho foi publicado nos anais e de-
pois pela Imprensa Oficial.

Foi uma contribuição crítica e ao mesmo 
tempo defensora do texto que desceu ao Plenário.

A Constituição de 1946 foi relevante. Pro-
curou traduzir os anseios democráticos existentes 
em várias partes do mundo e entre nós também.

Sem xenofobia defendeu, acima de tudo, os 
interesses nacionais.

Avançou democraticamente no entendi-
mento de que a liberdade é princípio básico e es-
sencial à democracia; mas não é o suficiente para 
traduzir o verdadeiro ideal democrático, se não 
considerar também fundamental o que consta na 
legenda da Revolução Francesa e na Declaração 
de Direitos do Homem de 1789: os princípios da 
igualdade e fraternidade.

Lembro-me agora do pensamento de Bér-
gson “a fraternidade também é essencial porque 
muitas vezes a liberdade e a igualdade se desen-
tendem e a fraternidade é o meio poderoso para 
uni-las”; enfim a Constituição de 1946 buscou 
realizar a democracia em toda a sua extensão e 
profundidade porque buscou unir dois princípios 
básicos: a liberdade e a justiça social.

Sempre entendi que a democracia não se 
resume na liberdade de pensamento e de expres-
são e no direito de votar e ser votado. A demo-
cracia não é e nem pode ter apenas como conte-
údo um puro liberalismo; é preciso impregná-la, 
enriquecê-la da solidariedade social.

Por isso foi dito e repetido tantas vezes que 
o homem é um animal social. Todos eles precisam 
sempre uns dos outros.

O ideal é que todas as construções políticas 
dos dias de hoje e no futuro se enriqueçam e eno-
breçam do sentimento e da ideia da solidariedade 
social.

Creio que esse propósito prevaleceu e 
orientou os Constituintes de 46 não obstante as 
ideologias e tendências diferentes de cada um de 
nós Constituintes. E também com bancadas de 
ideologias diferentes e rivais.

A Constituição de 1946 marcou uma mu-
dança político-jurídica no Brasil; marcou um 
avanço.

Houve conciliações, mas conciliações para 
avançar, jamais para regredir.

Criou fatos jurídicos novos a exemplo do 
Tribunal Federal de Recursos, da inclusão da Jus-
tiça do Trabalho no âmbito do Poder Judiciário; e 
tantas outras providências, como por exemplo, a 
Contribuição de Melhorias e a desapropriação por 
interesse social.

Numa palavra, o fato mais expressivo 
da Constituição de 46 foi o Capítulo da Or-
dem Econômica e Social, redigido e defendido 
pelo Constituinte Pernambucano Agamemnom  
Magalhães.

Conservou e ampliou os Direitos Sociais 
e Culturais para aproximar a nossa democracia 
de uma democracia de essência socialista, como 
se tivesse por inspiração, entre outras ideias, as 
de um pensador da estatura de um Norberto 
Bobbio.

Desculpe, caro amigo Dorany, essa ligeira 
digressão, que saiu espontaneamente ao pensar na 
Constituinte e na Constituição de 1946.

Um forte abraço do amigo de sempre.
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Com As Imaginações, abriu-se ao poeta pou-
co mais que adolescente uma porta de ouro. 
Sua “estréia deslumbrante” (Mário de Andra-

de) foi vibrantemente saudada pela fina-flor de nossa 
intelectualidade. Depois vieram a lume Ode e Elegia, 
Acontecimento do Soneto, Ode ao Crepúsculo, A Jau-
la, Ode à Noite, Cântico, Ode Equatorial, Linguagem, 
Um Brasileiro em Paris, O Rei da Europa. Então surge 
Magias. Faço esta pausa porque divido a obra poéti-
ca de Ledo Ivo em antes e depois de Magias. Mas a 
obra continua: Os Amantes Sonoros, Estação Central, 
Finisterra, O Soldado Raso, A Noite Misteriosa, Cala-
bar, Mar Oceano, Crepúsculo Civil, Curral de Peixe, O 
Rumor da Noite, Plenilúnio, reunidos pela Topbooks 
numa brochura de mais de mil páginas – Poesia Com-
pleta (1940-2004). Enfim, como fecho provisório, Ré-
quiem (Contra Capa, Rio de Janeiro, 2008). Provisório 
porque já surgem novidades, a exemplo de Mormaço, 
lançado por essa editora em começos de 2013, mas 
primeiro conhecido na versão espanhola, Calima, de 
2011. Registro a homenagem de Antonio Miranda, 
que publicou em 2012, em Brasília, com o selo Poe-
xílio, por ele criado, o livro Poesia Breve, e-book e edi-
ção impressa de trinta exemplares, com ilustrações de 
Zenilton de Jesus Gayoso Miranda e estudo crítico de 
Antonio Carlos Secchin.

Os livros da primeira parte estadeiam uma po-
ética do excesso e banham-se em águas de um certo 
surrealismo. (Bem o disse Ivan Junqueira no excelente 
antelóquio a Poesia Completa.) Não, decerto, de um 
surrealismo ortodoxo (se é lícito o sintagma, que chei-
ra a oximoro...). O Autor não pratica a escrita automá-
tica pura e simples: o espontaneísmo agita nesse barco 
os seus estandartes, mas o consciente não deixa de aí 
exercer, ao fim e ao cabo, a sua vigilância, diria mesmo 
o seu comando.

Com excesso, no caso, quer-se aludir à desen-
freada volúpia verbal, à riqueza polissemântica, não 
apenas à extensão, ao volume dos versos. Ronaldo 
Costa Fernandes, em ensaio, na Revista Brasileira (n.º 
56, 2008), salienta, referindo-se à acusação de prolixi-
dade, que “o problema não é a extensão do verso, mas 
sua vacuidade ou não”, e que,  neste “poeta caudaloso”, 
isso “que poderia ser defeito é virtude”. 

Excesso e automatismo são mais compatíveis 
com o verso livre do que com o medido. A isometria, 
contudo, não significa abolição do excesso nem do au-
tomatismo. O senso métrico torna-se no poeta uma 
segunda natureza; ao metrificar, não faz ele uma opera-
ção mental laboriosa, nem sequer, às vezes, consciente; 
mas deixa fluir naturalmente canalizada a sua fonte. O 
mesmo digo da rima. Ledo, em seus inícios, dá nítida 
preferência à liberdade versífica, mas o metro não está 
ausente. Assim é que, ainda em Acontecimento do Sone-
to, o excessivo e o surreal continuam presentes. 

Diga-se, de passagem, que o Poeta não é infle-
xível quanto à regularidade métrica. Com freqüência 
inicia o poema em verso de medida determinada e de 
repente quebra-o. Não que tivesse alguma dificuldade 
em manter o metro, ele tudo sabia dos elementos de 
sua arte. Parece que era de seu temperamento contra-
riar os padrões, desrespeitar as medidas, sair dos tri-
lhos. Semelhante prática, além do gosto do excesso e 
do apelo ao surreal, o afasta léguas do parnasianismo 
que se lhe queira imputar, como a outros arrolados 
entre os da Geração de 45.

A característica primeiro referida, o excesso, o 
Poeta mesmo a reconhecia, como no fragmento final 
de “O Desembarque”, poema em prosa de Mar Oce-
ano: “Meu reino é o excesso, esse rival incomparável 
do rigor e da medida.” Ou como nos versos iniciais de 
“Promontório” (Curral de Peixe): “Sempre busquei a 
profusão das chuvas / e celebrei o excesso.”

É esse um traço mais perceptível nos poemas 
da primeira fase; a partir de Linguagem, mais acen-
tuadamente a partir de Um Brasileiro em Paris, que 
lhe é como um prolongamento, começa ele a infletir 
para um controle maior do jorro poético; em Magias, 
o grande divisor de águas (e, para mim, o seu livro 
maior, o que apresenta o mais numeroso e consistente 
bloco de poemas notáveis), atinge o equilíbrio ideal 
entre fluxo e contenção. O poeta amadurece. É uma 
sensível mudança, mas não lhe desfigura a essência. 
O jorro continua.

Ledo é um enamorado da linguagem (que no-
mina um de seus livros), o que fica de logo patente 
na já assinalada relação volúpica entre o poeta e as 
palavras. Adora uma vagabundagem pelos seus cam-
pos, chegando a tematizar no poema acidentes como 
a metáfora, o anacoluto, a diérese (título de poema em 
Curral de Peixe). Senhor de grande vocabulário, apre-
cia a combinação de palavras díspares, nisso incluída 
a adjetivação improvável. Assim como domina as téc-
nicas, domina o idioma em que se move, a ponto de 
dizer Wilson Martins que “possui como poucos em 
nossa literatura contemporânea a faculdade de reunir 
estranhamente suas palavras, despertando efeitos no-
vos, revelando belezas desconhecidas, enriquecendo a 
capacidade de expressão da língua”. Na mesma linha 
de pensamento, Sérgio Buarque de Holanda enfatiza 
que, em sua poesia, “as palavras, através de combina-
ções por vezes insólitas, adquirem uma ductilidade e, 
ao mesmo tempo, uma tensão emotiva ainda raras em 
nossa literatura”. (Transcritos das orelhas de Finister-
ra, José Olympio, 1972.) 

Tempo e eternidade –para usar o binômio de 
Jorge de Lima e Murilo Mendes, poetas com os quais 
Ledo Ivo tem afinidades– freqüentam do início ao fim 
esta poesia inquieta, de envolta com sua grande obses-
são: Deus. O silêncio de Deus. Os caminhos de Deus. 
A desnecessidade de Deus. A necessidade de Deus. O 
incômodo de Deus. A procura de Deus. Vale a pena 
uma olhada nalguns pontos desse caminho tortuoso.

Nos primeiros livros Deus é apenas um co-
adjuvante bem-comportado, quase um figurante. De 
repente, em Finisterra, dá sinal de si e “é como os 
morcegos: / voando à noite entre os espaços estrela-
dos / procura chupar o sangue dos homens / que ene-
grecem os dias com os seus pecados” (“Nossa Senho-
ra das Correntes”). Adiante, em “Os Anjos da Igreja 
do Rosário”, “uma luz vermelha / no sacrário escuro 
/ guarda o coração / do Deus invisível / que suspen-
de os anjos / e deforma os homens”. Já surge, então, 
como um personagem incômodo, mas ainda não se 
tornou protagonista. Em A Noite Misteriosa, torna-se 
objeto de dúvida na boca de um “Soneto Erradio”: 
“Não sei se sou a caça ou o caçador. / .... / Não sei se 
Deus existe ou se é, na tarde, /como o barco que pas-
sa sob a ponte, / e seja apenas um rumor de fonte / a 
água da sede que em meus lábios arde.” E é nesse livro 
que assume o primeiro plano: toda a seção terceira,   
“Vida de Sempre”, lhe pertence. São 32 poemas se-
guidos em que lhe cabe a parte principal. E Ele aí, 
multíplice, é “algo cintilante / como a cauda de um 

cometa”, “o esquilo que atravessa a estrada / o musgo 
que esverdeia o portão / a flor aberta antes do tempo 
/ no jardim onde as cobras se esconderam”. Torna-
-se dramático e é “O Intruso” que se esconde “no 
estábulo” ou “no porão junto aos ratos”; ou assume, 
antiteticamente, desde o papel do “galpão onde nos 
abrigamos” até o do “animal que avança sobre nós / 
no pesadelo”. Vive entre bichos repugnantes ou pe-
çonhentos, rasteja como um verme e “anda na lama 
como um goiamum”, oculta-se “no pântano, / entre 
os borrachudos”: protesto do Poeta ante os abismos 
da Vida, que não pode compreender? E “está em 
nada” e “está em tudo”. Liricamente, “Deus e dois são 
cinco / na tabuada / do mais puro amor”; e só Ele 
“limpa e lava / tudo com a água / da límpida cisterna 
/ que é a vida eterna”; mas “não cheira a incenso. / É 
no estrume fresco / e na alga viscosa / que devemos 
ver / os sinais divinos / com os olhos de quando / 
éramos meninos”. Mesmo tratando de Autor/Ator de 
tão majestoso porte, não deixa de fazer piada: Em 
“O Pecado Original”, por terem Adão e Eva comido 
o fruto proibido é que hoje “pagamos os motéis com 
o suor do nosso rosto”. Entre aceitação e recusa, en-
tre sinceridade absoluta e algo de pose, entre pureza 
e humor, Deus é o fio de seu drama, num conjunto 
poemático de grande força.

Nos livros seguintes, Deus continuará de-
sempenhando um impressionante papel. Em Mar 
Oceano, assusta-o um “Deus cruel que envenena os 
fungos” e cujos embaixadores “são formigas, coru-
jas, ratos e morcegos”. O Poeta, que em “O Turis-
ta” (Deus é o “grande turista”) declarava invejar “as 
gaivotas / que bicam a água cinzenta / – as gaivotas 
que não precisam de Deus”, em Rumor da Noite dirá: 
“Não preciso de nada. / Só preciso de Deus” (“A Ne-
cessidade”). Esse Deus que “é o silêncio / que habi-
ta as galáxias” (“O Refém”, de Crepúsculo Civil). Em 
“Interpelação”, de Crepúsculo Civil, Deus diz: “Eu sou 
a Linguagem.” 

A procura de Deus é o mergulho ontológico. 
Indagar do divino é perquirir o sentido da vida. É esse 
o caminho de angústia do poeta Ledo Ivo. E é um dos 
veios mais opulentos de sua cornucópica poesia. 

Em 2004 falece a esposa do Poeta, Maria Leda. 
Dessa perda resulta o Réquiem, belo volume ricamente 
ilustrado com pinturas de Gonçalo Ivo, filho do casal, 
e um desenho de Gianguido Bonfanti. Nesse poema 
quase final, a dor impera. Desarvoradamente o come-
ça: “Aqui estou, à espera do silêncio.” Sob o alude da 
dor como que cessa a busca: “Nada sabemos, a não ser 
que há uma noite / pura e vazia à nossa espera. Uma 
noite intocável / além do fogo e do gelo, e de qualquer 
esperança.” E prossegue, em fundo lamento: “Somente 
a morte ensina que os anjos não existem. // Tudo o 
que perdi, perdi para sempre”, até chegar ao termo de-
samparado de seu “longo caminho entre dois nadas”. 
Reivindico, porém, para fecho entre dúbio e luminoso 
da jornada –a do Poeta e a nossa– estas palavras de 
nauta que insiste em manter os olhos descerrados ante 
o Encoberto Mar:

.... e agora, diante do oceano exato e visível, 
diante do

grande mar prosódico,
nada sei sobre a travessia.
Após tantas viagens, esta é a última fronteira
que me cabe transpor.

Continuação da página 1
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ANE E 31a. FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA

A ANE será uma das apoiadoras institucionais da 31a. 
Feira do Livro de Brasília, que será realizada de 22 
de novembro a 1 de dezembro, nas áreas interna e 

externa do Teatro Nacional Claudio Santoro. A feira é uma 
realização conjunta das Secretarias de Estado da Cultura e 
da Educação do DF em parceria com a Câmara do Livro 
de Brasília. À ANE foi oferecido um estande na área de es-
tantes institucionais no Mezanino do Teatro Nacional, as-
sim como um dos membros da instituição, Anderson Braga 
Horta, será o escritor local homenageado. Além disso, serão 
realizados lançamentos de livros e palestras de associados.  

Recebemos:

Ao senhor Presidente, demais membros da Diretoria 
e sócios da ANE
Mais uma vez, ao longo dos anos, o Jornal da ANE 

entra em minha casa, silencioso, amigo, introduzido pela 
associada Branca Bakaj, ilustre “Defensora do Patrimônio”, 
a trazer notícias sobre o andamento das Letras de nosso 
país.

Quero cumprimentar pelos 50 Anos gloriosos que o 
Jornal da ANE ora completa, desejando que a caminhada 
continue com sucesso crescente por outro tanto de prazo.

Estou feliz, também, por ver, nesta edição, uma aten-
ção para com as mulheres sócias, que tão bem representam 
o lado feminino. Vejo que quase todas as conheço através 
do Dicionário de Mulheres  de minha autoria, no qual cons-
tam como verbetes.

A propósito, pergunto: a ANE dispõe de Biblioteca? 
Gostaria de enviar um exemplar do Dicionário de Mulhe-
res, contendo milhares de verbetes de escritoras do país,  
umas tantas residentes em  Brasília.

Cordialmente
Hilda A. Hübner Flores

M

Em 1918 Gilberto  Freyre concluiu o curso médio 
no Colégio Americano Batista, no Recife.  Ano se-
guinte, embarca no navio Curvelo para os Estados 

Unidos de onde só  retorna em 1923 com o diploma de 
sociólogo.

Nesse ano registra no seu diário: “Deixei o Brasil 
ainda menino e venho revê-lo homem feito”.

Em 1919 escreveu:  “... Já posso resumir minha im-
pressão da Universidade de Baylon. É terrivelmente pro-
vinciana. Mas é universidade (que pena não termos uma 
só universidade no Brasil).

QUINTAS LITERÁRIAS 

26.9.2013
Palestrante: Alaor Barbosa
Tema: Rui Barbosa,  o homem e a palavra.

Escritores: Jacinto Guerra, Alaor Barbosa,  
Kori Bolivia  (presidente da ANE) e Terezy Godoi.

10.10.13
Palestrante: Lina Tâmega Peixoto
Tema: A palavra e o silêncio na poesia de Astrid Cabral

Escritoras: Astrid Cabral, Kori Bolívia e Lina Tâmega Peixoto.

24.10.2013
Título: Vinícius de Moraes: o poeta da paixão faz cem anos
Organização e apresentação de Fabio de Sousa Coutinho
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ARQUITETURA DA SOLIDÃO
Ronaldo Cagiano

Ainda que homogênea a construção poé-
tica, como um longo novelo do qual vai 
sendo desfiado – qual Ariadne no labi-

rinto do Minotauro – o fio condutor de um mer-
gulho profundo nos desconfortos interiores para 
dali escapar, cada página subsiste autônoma, sem 
interdição da temática predominante.

A exploração metafórica e metafísica dos 
vazios existenciais de um “eu” acuado em sua re-
alidade pretérita; a necessidade de empreender 
uma travessia – ainda que traumática – pelas la-
cunas amorosas, pelos silêncios (ou prisões) das, 
às vezes abjetas, re(l)ações familiares, sofre uma 
abordagem sem qualquer afetação confessional, 
sem aquele espírito requentado de revanche ou 
acerto de contas, muitas vezes encontradiço em 
algumas poéticas do desabafo. Ao deparar-se com 
esses versos candentes e pungentes, o leitor per-
ceberá o estranhamento logo de saída, quando a 
própria linguagem, despojada de qualquer arti-
ficialismo ou apelação, se impõe justamente pela 
contenção, falando mais pelo que oculta do que 
pelo que expõe ou revela. Aí a habilidade do autor 
que, apesar do acento pessoal, não faz concessões 
ao mínimo derramamento nem à verborragia, 
conduz seu projeto na busca de um conceito para 
seus lutos, esses que são tão antigos e universais, 
mas que a cada vivência suscita outras maneiras 
de (de)cantá-los, atualizando as questões abissais 
que tanto atormentam e desestabilizam.

Sintomaticamente dividido em duas par-
tes, “Luto” e “Luta”, que em sua diária configu-
ração não se contrapõem nem se excluem, antes 
se relacionam simbioticamente,  o livro de Leo 
Barbosa é um (in)tenso diálogo com a escuri-
dão que nos habita, com a solidão intransponí-
vel, com os fossos da alma, com o degredo da 
utopia, com a miserabilidade íntima que não é 
medida em cifras, mas em sofrências. Nessa pe-
regrinação íntima, dolorida e desconcertante, o 
autor penetra os escaninhos de um desespero 
ancestral, uterino e dele não se exime, mas avul-
ta em indignação, porque imperiosa a necessi-
dade de desvelar as pequenas (mas avassalado-

ras) mortes quotidianas: do afeto, do sonho, do 
amor, da esperança, da consaguinidade, enfim, 
de todos os mitos que, pouco a pouco, vão sen-
do derrubados pela força demolidora de seu pu-
nhal crítico. 

Vale ressaltar a unidade da obra, permea-
da por um constante equilíbrio e por uma bem 
cuidada simplicidade no tratamento de temas 
tão agudos, quando se percebe que o poeta não 
lança mão de nenhuma pirueta de linguagem 
para falar de dramas e atropelos, manejando um 
comedido jogo de palavras que não é brincadei-
ra gratuita de emparelhamento de expressões ou 
rimas soantes e toantes. Antes, circunscreve-se 
como opção consciente por uma atitude estéti-
ca que revela uma ética do sujeito preocupado 
com suas dicotomias e as do mundo, além de 
uma singular propensão de unir os extremos, em 
meio à acidez dos universos e atmosferas revela-
dos. Essa característica foi ressaltada pelo profes-
sor, crítico e ensaísta Chico Viana, que anteviu 
no uso dos homônimos e aliterações recurso que 
impõe “um ritmo espasmódico ao fluxo verbal”. 
Tais reiterações fônicas, sem dúvida, mais que 
impacto melódico ou harmônico, conferem ao 
texto outra plasticidade. Exemplos abundantes 
peculiarizam essa liberalidade do autor, além de 
outras tantas aproximações fonéticas: “Resido 
sem lar/ Resíduo de crescimento...”. “Agora sou 
eu/ Eu sou só/ Só sou eu.”, “Sou eu sem ti, senti/ 
Não senti/ Sem ti”/, “O dito pelo adito/ Que não 
é o desdito/ Que não é a desdita/ Esse silêncio 
é um grito”, “Como ser sem teu ser?/ Como ser 
sem teu seio?/ Sei-o com receio/ Mas não ceio 
sem tê-la/ Atrela o mofo desse amor amorfo/ Na 
tela do teu esgoto”/, “Um útero oco./ Um abraço-
-soco./ Um beijo-neutro.”/, “A gente se adota/ E 
sente dotado/ De força”, “Tenho sedes e sedes/ 
Cedo na estrada,/ Cedo nos atalhos.”/, “O que em 
mim me moldura?/ O que em mim dura?/ O que 
em mim urra?/ O que em mim?”/ etc.

As estrofes de “Lutos diários”, como rever-
beração de uma consciência congestionada por 
múltiplas inquirições, seguem num crescendo, 

como rio fluindo num leito acidentado, corrente 
torrencial que vai se nutrindo da seiva de uma 
inquietação superlativa, porém não se exaure no 
ponto final, porque deixa ao leitor outras camadas 
no seu rol de ressonâncias, no seu inventário de 
abismos, nesse arrolamento de melancolias pre-
gressas e nostalgias futuras, nas reticências que fa-
lam. É um exercício de leitura comovente, porque 
estamos diante de palimpsestos poéticos, porque 
quanto mais se (es)cava, mais de descobre, uma 
folha abre-se à outra, um gomo desvela o conteú-
do do fruto amargo de uma experiência individu-
al que, entre “tumulto e solidão”, sinaliza o um pa-
norama tão “profundo”, tão “imundo”, tão “mudo”, 
tão “indigente”, mas que apesar de toda a solidez 
(ou sordidez?) da realidade vivida, guarda a úni-
ca e possível dimensão, a humanizadora, que é da 
própria vida e seu entorno. E se aos olhos do poeta 
“esse rio de ódio/ corre por dentro”, porém essas 
águas não irão derrotá-lo, porque nessa batalha, 
ainda que insana, para sobreviver ao exílio psico-
lógico ou vencer as mesquinhas contingências de 
seus desertos e a condição insular de um desterro 
quase irremovível ele resgata o grito submerso e 
acena com a possibilidade de apaziguamento (ou 
redenção), cerrando as cortinas com senha profé-
tica: “Meu nocaute/ Não será o fim/ O fim será o 
nocaute”.

Mais que um percurso pela babel de senti-
mentos revisitados, Lutos diários consiste na tenta-
tiva do escritor de saltar pelos próprios escombros 
ou renascer das cinzas, de inverter a lógica de Sísi-
fo ou mitigar o destino de um Prometeu acorren-
tado. No mesmo diapasão de Mário de Andrade, 
para quem “a arte se faz com carne, sangue, espí-
rito e tumulto de amor”, Leo não usa a sua criação 
para dourar a pílula ou minimizar seus tormentos, 
mas para dissecá-los. Na trincheira dos desespe-
ros ou no campo das feridas expostas, o soldado 
aguerrido foi à luta para, hermeneuticamente, es-
creviver um sincero testemunho nesses versos de 
inesgotável humanidade. E é com eles que desfere 
o golpe de misericórdia, ou lança a derradeira pá 
de cal nos lutos acumulados. 

CARTAS
Emanuel Tadeu Medeiros Vieira

(Para todos aqueles que ainda escrevem cartas)

Quem escreve cartas hoje? Não, não falo de meras mensagens 
eletrônicas. Estou falando de cartas escritas com paixão. Cartas car-
regadas de afeição. Refiro-me àquelas que são postadas nos correios. 
Quando enfrentamos filas, compramos e colamos selos. Quem escre-
ve e recebe respostas destas cartas, sabe como é bom chegar às nossas 
casas no crepúsculo de cada dia e encontrar uma dessas missivas de 
amigo. Não, não falo de convites, cartas institucionais, propagandas de 
cursinhos, de prospectos impessoais oferecendo remédios para calvície, 
gorduras e todos os infortúnios da alma e do espírito. Falo de cartas 
de amigos e de amadas. Carta, para mim, é aquela que contém pele, 

carne, sentimentos. Nesta crônica queria defender, como um Mário de 
Andrade reencarnado, a restauração do hábito de redigir cartas. Mesmo 
que fragmentárias, trôpegas, curtas. Carta onde a gente leva algo de nós 
próprios. Nos tempos da impessoalidade, da tecnologia, da obsessão do 
lucro, onde o Deus mercado impera escrever cartas pode não ser algo 
napoleônico, mas faz muito bem à alma. VIVA A EPISTOLOGRAFIA! 
Deixemos o pessimismo para tempos melhores... Os indivíduos morrem, 
porém a sabedoria que conquistaram ao longo de suas vidas não. A hu-
manidade guarda toda a sua sabedoria, e cada um faz uso da sabedoria 
daqueles que o precederam, como salientou Leon Tolstoi. Amigo: escreva 
cartas! Termino com a iluminada Clarice Lispector, que também amava 
as cartas: “Até chegar à rosa foi um século de coração batendo”.

Continuação da página 1
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DIPLOMATA E HERÓI
Marco Aurélio de Alcântara

O Itamarati, que sempre foi, na República do Estado Novo, re-
duto de itamaratices e itamaratacas, redimiu-se com a atitude 
recente do embaixador Eduardo Saboia ao levar no seu car-

ro com placa diplomática, ao lado de dois fuzileiros navais brasileiros, 
o Senador Roger Pinto Molina até à fronteira da Bolívia com o Brasil, 
livrando o político boliviano da sanha desse  provocador que é o Presi-
dente Evo Morales. O gesto do diplomata brasileiro é dos que marcam 
a nossa diplomacia mais autêntica e tradicional, lembrando os tempos 
de Rio Branco, Joaquim Nabuco, Visconde do Cabo Frio, Oliveira Lima, 
Ouro Preto e, mais proximamente, Guimarães Rosa, Souza Dantas e o 
pernambucanissimo Álvaro Lins que asilou em nossa Embaixada em 
Lisboa o General Humberto Delgado perseguido por Salazar e a PIDE. 
Lembra o episódio do bravo Cônsul português Aristides de Souza Men-
des, que, apesar das determinações contrárias de Salazar e do Palácio das 
Necessidades (Ministério do Exterior português) concedeu milhares de 
vistos na França ocupada de Vichy aos judeus, permitindo-lhes escapar 
do Holocausto e ganhar a liberdade. A política externa do atual governo 
do Brasil, desde Lula, é uma sucessão de atropelos e erros, com a incon-
gruência de ter dois coordenadores da diplomacia: o titular da Pasta e o 

assessor internacional do Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia. E 
mais ainda: abandonando as alianças estratégicas com o Ocidente, em 
questões de segurança e defesa internacional, volta-se para países-pro-
blemas do Oriente Médio e alguns outros de nítido perfil terrorista como 
o Irão num jogo de neutralismo inconseqüente que não consulta os gran-
des interesses nacionais brasileiros no campo político e econômico. Mais 
incongruente é a política brasileira em relação à ditadura dos irmãos 
Castro em Cuba, país onde estive três vezes e no qual o que resta da “In-
telligentzia” cubana está silenciosa na sua maior parte, lembrando-me a 
saga de Reinaldo Arenas que fugiu pelo Porto de Mariel (ironicamente 
sendo agora reconstruído por empresa brasileira) e cujo livro “Antes Que 
Anoiteça” é um libelo sobre a perseguição aos intelectuais homossexuais 
que vivem em Cuba e também a todos os dissidentes políticos que não 
rezam pela cartilha do partido. O povo cubano é maravilhoso, cordial, 
cooperativo, mas não tem o governo que merece. Foi enganado e frauda-
do pela Revolução Castrista e teve o seu patrimônio cultural dilapidado. 
Que o exemplo do diplomata brasileiro Eduardo Saboia fique na História 
como modelo para as futuras gerações de diplomatas em honra da Casa 
de Rio Branco, hoje tão aviltada.

JK: PRIMAVERA EM SERENATA
Sonia Ferreira

Procissões silenciosas de bancos e postes 
coloniais, em filas duplas, pisando o tapete de gra-
ma e flores, rendendo graças aos anos sessenta da 
Avenida Goiás; caminhada de muitas luas cheias, 
no céu de Goiânia; encantamento de ipês rosa, 
roxo, branco, amarelo e de mágicos caramanchões 
de cipós de São João, de buganvílias e de outros 
matizes... Tudo é chuva de cores, luzes e emoções 
nos olhos das almas seresteiras.

Sinto arrepios, ao contemplar no tempo 
esse cenário bucólico, ao ouvir noite adentro a 
afinação dos violões, da Praça Cívica à Estação 
Rodoviária, emocionados, anos após anos, nos 
banquinhos de madeira da romântica Avenida, e 
imantados pelas mãos e almas escolhidas de ines-
quecíveis seresteiros da história de tantas gera-
ções: Delcides, Jácomo, Geraldo e Wolnei Amaral, 
Josaphat Nascimento, Lindomar Castilho, Ivan 
Matos, Ostecrino Lacerda, Lico; e a Família Veiga 
Jardim; e a Família Barra; e a Família Almeida; e o 
Grupo de Cultura Popular João-de-Barro.

1960 a 2013. Em toda lua cheia de setem-
bro, confirmam seu compromisso com a poesia e 
a canção seresteiros do Brasil inteiro. Em setem-
bro nasceu JK. Lá em sua Diamantina das Minas 
Gerais, afinam suas vozes e seus instrumentos os 
fiéis amigos do Presidente “Bossa Nova”, do Pre-
sidente “pé de valsa”, nas festas de Família e no 
Itamarati; do Presidente das canções, às janelas 
da namorada, às janelas do amigo, às janelas da 
Pátria amada. É da alma de JK a lírica afirmação:

“Uma serenata em Diamantina é mais bela 
que uma noite de trovadores em Nápoles. A cidade 
toda canta, despreocupada, diluindo na beleza dos 
sons as angústias comuns da vida.”

Goiás foi escolhido pela História e confir-
mado por JK e seus parceiros útero para plantar 

e florescer a Capital dos Brasileiros. Por isso, há 
muitas décadas, em setembro, o Grupo de Cultu-
ra Popular João-de-Barro do Centro de Cultura 
da Região Centro-Oeste/CECULCO faz Serenata 
para JK. A Rua 75 de meus pais, a 55 do Professor 
Costinha, no Bairro Popular; as portas e janelas 
do Zé Mendonça e do Bariani Ortencio, no Setor 
Sul; do Zé Fernandes, no Jaó; sempre as Casas de 
Manuelita e da Família Bernardino Gomes, no Se-
tor Universitário: todas eram e continuam sendo 
endereços inspiradores de Serenatas.

Lá em Brasília/DF, o bandolim do Coquei-
ro, os violinos do Toninho Costa e do Josélio; a 
viola do Nei, os violões do Anselmo, do Nestor, 
do Lindomar Carneiro; o teclado do Rubem Gus-
tavo, a percussão do Carlos; a lealdade do João-
-de-Barro, a harmonia do Coral Alegria; todos já 
acordaram JK no Lago Paranoá/DF, já aplaudiram 
sua memória na Associação Nacional de Escrito-
res/ANE, no Instituto Histórico e Geográfico/DF 
e no Memorial JK . 

Às véspera da primavera de 2013, o João-
-de-Barro em Goiás, representado pelos seres-
teiros Augustinho e Diná, Maurício e Liquinha, 
Divino e Sônia, Luis Carlos, Vera Lúcia e Paola, 
Sílvia, Mareli e Rosa rodou pelo Setor Oeste, pelo 
Centro e foi parar no Setor Universitário. A noi-
te era de lua; a brisa, suave; o vento, franciscano. 
Com mimos nas mãos, poesia no peito, alma nas 
vozes, o grupo afinou os violões, no comecinho da 
rua quatro e parou no número cinquenta, portão 
da Casa de Manuelita e Décio. Cantou lindamente 
o Violão em Seresta e o Peixe Vivo, brindando JK, 
os Donos da Casa e Família.

Uma parreira imensa, carregada de cachos, 
muitos retratos e relógios nas paredes, dois papa-
gaios caladinhos, aconchegados ao forte tronco de 

uma frondosa mangueira aplaudiam as guarânias 
e os abraços acolhedores de Mônica, Ingrid, Luzia, 
Manoelita e Décio ao João-de-Barro: tornamo-nos 
“Os Seresteiros de JK”. Cantando pela varanda aden-
tro, quebramos à esquerda, onde uma cozinha muito 
especial, como sempre, nos aguardava. A chegada de 
Keila, esposo e filhos enriquece o momento musical.

Labaredas bailarinas do poético fogão cai-
pira, 24 horas aceso naquele ninho de querer-
-bem, anunciavam caldo à moda, com cebolinha, 
torresmo e pimenta; conchas e tachos de cobre, 
misturados a réstias de alho, caçarolas e bules es-
maltados, saíam do telhado, e descreviam o perfil 
da dona da casa. Como ofertório, uma mesa rústi-
ca com farta cesta de pães, patês e picles, uma ape-
titosa torta de chocolate somavam-se a compotas 
de laranja, ameixas, aos pães de queijo, broas de 
fubá, salgadinhos e bebidas, brinde dos seresteiros 
a JK e aos aniversariantes de setembro.

Como Juscelino, como a primavera, ilumi-
naram setembro os aniversariantes: os seresteiros 
e instrumentistas, Maurício de Castro e Augus-
tinho; as seresteiras Keila e Vera Lúcia. Houve o 
carinhoso “Parabéns a Você”. Em seguida, O Hino 
de Goiás, de José Mendonça e do Maestro Joa-
quim Jaime, o Peixe Vivo, repertório popular. Pelo 
CECULCO, falou sua Presidente, Sonia Ferreira, 
homenageando o cantor Augustinho com o Tro-
féu “Serenata” e os seresteiros Maurício de Castro, 
Keila e Vera Lúcia com o mais recente livro de sua 
autoria: Acontece no Brasil Central.

Como Minas Gerais, Goiás reforça a pro-
posta mineira: que o dia 12 de setembro seja o 
Dia Nacional da Serenata, aplaudindo JK, sorri-
so e atitudes pela democracia no Brasil. Assim, as 
“angústias comuns da vida” se diluirão na beleza 
da poesia e da canção.
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REABILITAÇÃO
Alberto Bresciani

Havia terminado o café e me levantava 
com a velocidade do atraso para o tra-
balho. O som desagradável do arrastar 

da cadeira jamais me preveniria para tudo isto. 
Ao inclinar-me para lhe beijar a testa, ela disse: 
vou embora! Não conhecia aquela pessoa. Caí 
sentado e lhe perguntei um porquê com a lín-
gua dura de pavor. As coisas não estão bem há 
muito tempo. Encontrei outra pessoa. Abriu a 
porta dos fundos e saiu. Eu fiquei ali. O sus-
to crescendo em mim até libertar-se em choro 
compulsivo. Não sei quanto tempo permaneci 
na cena congelada. Agora eu havia conseguido. 

Estava só. Coerência. A solidão sempre rumi-
nou em mim. O despertencimento rondando. A 
inadequação. A inutilidade de uma coruja que 
não aprende a caçar e não come beterraba. Fi-
cava no escuro. Tudo era ainda mais estranho. 
Uma tarde eu os vi. Estavam saindo de um ban-
co. Estanquei. Parei de respirar. Senti vergonha. 
Não era raiva nem ciúme. Eu a decepcionei e 
deixei partir. Ela era única. Estar ao lado dela 
era ser quase alguém. Tão bom ver nela todo 
aquele brilho, os seus desenhos e cores, o cheiro. 
O rosto dela adolescente, o rosto dela muito de-
pois em cada quadro. Que coisa estranha viver. 

Nunca se sabe o que vem. E vem bala.  Eu sei 
que ela me amava. Foi por isso que esperei. Era 
para ser assim. Hoje, quando entrei no vagão 
do metrô, ela estava lá. Sozinha. Alguma coisa 
me empurrou até ela. Não pensei em nada. Mi-
nutos. Quatro passos. O cara gritou e o barulho 
começou. Gritos. Eu olhei para ele. Olhei para 
ela. Linda. O terror nas pessoas desesperadas, 
terror em câmera lenta, ratos presos no forno li-
gado. Nossas mãos se entrelaçaram e a vida toda 
veio repassada no sangue que escorria. O cara 
matou quase todos. Nós dois. Não erro mais. 
Agora o meu amor é para sempre.

O POETA NÃO VEIO PARA RESPONDER
Joanyr de Oliveira

Ao Fernando Mendes Vianna 

O poeta não veio para responder.
Nem para fazer: a água, o prado,
o pranto, o sonho, o susto, o grito,
o muro, a crença, a lança, o mundo...
O que existe já moldou sua própria fisionomia.
O que pulsa já mediu seus rumos,
sua intensidade real.
O que paira já estabeleceu sua correta cronologia.

O poeta não veio para responder,
senão para a tessitura das dúvidas e incógnitas.
Para a antevéspera, para a eternidade sem aplauso,
para o anverso da matéria, das normas, das teorias.
A exatidão jamais se casou
com a alma da poesia.
Nos meios-tons, reside a verdade perfeita.
No indivisível, tudo está sem turbação alguma.
No irrevelado, pontifica o coração do mistério.

Se quereis saber, indagai aos magos,
aos iluminados em seus montes e transfigurações,

aos espíritos salpicados de estrelas,
aos físicos, às dialéticas, à meteorologia, às aves,
à lucidez das loucuras.
Indagai a vós mesmos.

O poeta não veio para responder:
palavras deslizam em sua boca,
conceitos se ampliam mas, lívidos, desfalecem.
Os liames com o cosmo diluem-se num átimo
ante o verbo e a eloquência.
Os tribunos (sim) estão para os transbordamentos.
Os pregadores, em seus santos delírios,
se espargem nas alturas.
(Colhei nos dilúvios de suas bocas.)  

O poeta se oculta (e se revela)
no cerne dos entes e das coisas.
Seu domicilio é o inefável, o inviolado silêncio.
(Seus lábios pertencem aos deuses.)

O poeta não veio para responder.

CANÇÃO DO CORAÇÃO
Fernando Mendes Vianna

Coração, cavalo verde 
com espumas, vento e mar.
Coraçao, cavalo verde,
teu galope é navegar.

Da esmeralda, este cavalo
me conduz até o gral.
Meu destino é galopá-lo
e desvendar o animal.

Ó cavalo da esperança,
que ânsias na sua crina!
Que importa se ele me cansa:
galopá-lo é minha sina.

Coração, cavalo verde
com espumas, vento e mar.
Coração, cavalo verde,
teu galope é navegar.

Com a publicação destes poemas homenageamos a memória do poeta de O Grito Submerso (Aimorés, 6-12-1933 / Brasília, 5-12-2009)  
e do poeta de Proclamação do Barro (Rio de Janeiro,  9-2-1933 / Brasília, 10-9-2006).  
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CONVERSAS COM O AUTOR 
M. Paulo Nunes

Nós outros, que suportamos o seu peso e as agruras da pobre condição de 
mortais, procuramos, na companhia dos livros, uma espécie de consolo 
aos desencantos e atribulações que a vida nos traz. Para mim, que cultivo 

a doce paixão da leitura, os livros constituem a melhor companhia possível. E dese-
jaria, também como Borges que, na outra vida, que admito provável, com eles me re-
encontrasse, senão para relê-los, já que não mais posso fazê-lo nesta vida, ao menos 
para comentá-los, como habitualmente costumo fazer com o caro Celso Barros, que 
disse coisas tão bonitas a meu respeito, levado talvez pela grandeza de seu generoso 
coração. Meu caro Celso, muito grato por tudo de bem que disse a meu respeito.

O meu reencontro com Celso, porquanto já antes o conhecia de nome e 
de fama, ocorreu no Colégio “Demóstenes Avelino”, nos idos de março de 1945, 
para ali iniciar, sob a batuta do Prof. Felismino Freitas Weser, o nosso trabalho de 
professores: Celso, tão bem aparelhado com os vastos conhecimentos hauridos em 
seus anos de seminário e eu, talvez, no mesmo nível de preparo dos alunos a quem 
iria ensinar português.

O que releva salientar, nesta breve evocação, é que ali iniciamos, Celso e eu, 
uma aprendizagem que até hoje continua, quando discutimos literatura, filosofia e 
outras formas de expressão que a cultura nos pode proporcionar, através dos livros 
de nossa predileção.

Era aquele um período rico de construção e de reafirmação de ideias e valores, 
o período que coincidia com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a humani-
dade reafirmava os seus princípios fundamentais de 
preservação da dignidade humana, através dos ideais 
que dignificam a vida na terra e transformam o ho-
mem num ser dotado de razão. Bendito aquele ins-
tante em que a espécie humana se redimia de tanta 
miséria e procurava distinguir o homem da condição 
de fera.

Lembro-me de que, naquele momento, sob 
a inspiração de Celso e de outros grandes espíritos, 
como meu parente, Dr. Amandino Nunes, e os meus 
colegas de turma, os plumitivos da Arcádia Teresi-
nense, a maioria deles, já estudando a geologia do 
Campo Santo, iniciávamos a primeira abordagem do 
fenômeno literário.

Com Celso, o mundo das ideias se tornava 
mais visível: Ortega y Gasset, D. Miguel de Unamuno, 
Bernanos, Jacques e Raíssa Maritain, Charles Peguy, 
“o peregrino do absoluto”, enterrado nas trincheiras 
da 1ª Grande Guerra, Chesterton e a sua Ortodoxia... Era um mundo policolor que se 
entranhava profundamente em nossas mentes e passava a fazer parte essencial de nossas 
vidas e de nossas volições. Por minha conta e risco descobri outros caminhos, como 
Romain Rolland e o seu Jean Christophe que compeli toda a turma a lê-lo também; Mar-
cel Proust, o maior romancista de todos os tempos, com o seu admirável Em busca do 
tempo perdido, que no original tem um nome poético – A la recherche du temps perdu; 
Charles Morgan, com a recriação do mito platônico na obra-prima que é  Sparkenbroke e 
ainda, do mesmo autor, A Fonte, A Viagem, Retrato no Espelho; André Gide, de A Escola 
de Mulheres, O Imoralista, Os frutos da terra, Os moedeiros falsos e A sinfonia pastoral, 
a obra perfeita que resultou no belo filme estrelado por Michele Morgan, no papel de 
Gertrudes; Virgínia Woolf e Joyce, este, com Retrato do Artista quando jovem, Ulisses e os 
contos de Dublinenses. Quanto a Virgínia Woolf, cuja morte trágica, em plena 2ª Guerra, 
atirando-se nas águas geladas do Tâmisa, comoveu o mundo literário, deixou-nos obras 
renovadoras como Mrs. Dalloway, Orlando e As ondas, através das quais se empreendeu a 
reforma do romance moderno. A paixão pelo Eça, que teve início ainda na adolescência, 
como aluno do Liceu, duraria a vida inteira e os estudos sobre o autor do Primo Basílio 
se contêm, principalmente, na série inicial do meu Modernismo & Vanguarda. Machado 
de Assis constituiria preocupação dominante, já na maturidade, de modo especial o da 
segunda fase, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando comecei a estudá-lo 
com mais profundidade.

Por último, há que referir, neste longo percurso, meu e do Celso, pelos caminhos 
de nossa formação literária, a visão exata da realidade social do país, um país que come-
çaria a ser recriado, a partir da chamada Revolução de 30, abalando velhas estruturas 

arcaicas de um país, essencialmente agrícola, para uma nova moldura social e política 
que pudesse conter o surto de transformações que a nova ordem social vinha promover.

Tivemos assim, ao mesmo tempo, as antenas ligadas nas obras definitivas que 
trataram do assunto, quais sejam, Os Sertões, que considero a bíblia do nosso patrio-
tismo e, como costumo dizer, todo brasileiro deveria ler. Ler apenas não: ler, reler, 
tresler e sobre ela meditar e, quanto possível, exaltar a genialidade do grande Eucli-
des da Cunha. No particular, a minha identificação com Celso Barros é tão perfeita 
que, nas notas comemorativas do centenário dos Sertões, em 2002, ao reportar-nos 
àquele celebrado escritor o fizemos com idêntica citação, o que denota uma mesma 
leitura do genial escritor.

Na mesma linha de considerações, posso seguramente afirmar que o mesmo 
fenômeno ocorreria com autores que igualmente lemos e tratam do mesmo tema, ou 
seja, a origem e formação da sociedade brasileira sob o regime patriarcal, como Gil-
berto Freyre, com Casa Grande & Senzala e Sobrados & Mucambos, Oliveira Viana, 
com Populações Meridionais do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do 
Brasil, e Caio Prado Jr, com Evolução Política do Brasil.

Incluiríamos ainda neste capítulo autores como o grande Anísio Teixeira, 
com toda uma obra dedicada à educação brasileira e cuja influência permearia nossa 
educação por todo o século passado.

Para concluir, uma breve referência ao romance de 30 ou de documentação so-
cial da vida brasileira que, após o êxito de A Bagaceira, de José Américo de Almeida, 

em 1928, ensejaria o aparecimento de uma nova 
romancística no país, com Jorge Amado, Gracilia-
no Ramos, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, 
Amando Fontes, Érico Veríssimo e uma numerosa 
plêiade de escritores que mudariam o perfil de nos-
sa literatura, mudando, assim, a face do Brasil.

É de Goethe a observação de que “todas as 
obras que escrevi até hoje nada mais são do que 
fragmentos sucessivos de uma grande confissão”. 
Ao que acrescenta Josué Montello: “Sobretudo 
quando nos escondemos em nosso texto”.

Tratando-se de um livro de confissões 
como este, não é difícil descobrir-se o autor, de 
maneira íntegra, em suas páginas.

O livro, que já está praticamente esgotado, 
nesta sua lª edição, dele restando apenas a quan-
tidade reservada ao lançamento na Academia, co-
-responsável pela edição, está assim entregue ao 
exame e discussão dos leitores a que se destina, ou 

seja, os caros leitores piauienses. Espero que dele retirem o melhor proveito possível.
Concluo citando ainda Borges, valendo-me aqui de uma frase de Carlos Al-

berto Sepúlveda, na homenagem a Eduardo Portela, na Academia Brasileira, pela 
passagem dos 80 anos dessa figura ilustre de nossas letras: 

“Não por acaso, Jorge Luis Borges, que também realiza uma crítica despu-
doradamente impressionista, no sentido positivo do prazer de ler, escreveu que um 
livro é mais que uma estrutura verbal, ou que uma série de estruturas verbais: é o 
diálogo que trava com seu leitor, e a entonação que impõe à sua voz, e as mutáveis 
e duradouras imagens que lhe deixam na memória. Para completar, mais tarde, di-
zendo que se orgulhava dos livros que leu, e não propriamente dos livros que escre-
veu, julgava-se um excepcional leitor e um escritor sofrível, com todas as vênias da 
modéstia. (Eduardo Portella, o crítico literário, in Quatro vezes vinte – depoimentos 
– Academia Brasileira de Letras, pp. 31-49).

Dizem que um livro não é propriedade restrita de um só autor, mas de um 
conjunto de pessoas que se empenharam em sua publicação.

Este livro tem assim vários autores: a Profª. Teresinha Queiroz, que coorde-
nou o projeto e acompanhou a edição, Áurea Queiroz, que realizou as entrevistas, a 
professora Vanessa Soares de Negreiros Faria, que concordou em incluir nele um re-
sumo de sua tese de mestrado a respeito de quem escreve estas linhas. E finalmente, o 
Prof. Ricardo Alaggio Ribeiro, entusiasta da ideia de editá-lo e que o incluiu no plano 
editorial de que participam a Academia e a Universidade. Muito obrigado a todos.

(Discurso proferido na Academia Piauiense de Letras, na sessão solene do dia 
3 de agosto de 2013, no lançamento do livro Conversas com M.Paulo Nunes).

Dra. Teresinha Queiroz, M. Paulo Nunes e Prof. Ms.Vanessa Negreiros 
(autoras e o homenageado)
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A BIOGRAFIA DE CAETANO E 
O SONHO DE RUY CASTRO

Edmílson Caminha

Poema nº 8,  
op. 320

Luiz Carlos Cerqueira

E fez-se a tarde.
O crepúsculo foi apagando o dia
e a silente névoa da noite caía.
A primeira estrela a surgir fez-me guia.

Segui seu rastro.
Não sei a que destino me levaria:
Será pelas sendas da Láctea via?
... Talvez pelos negros véus da noite fria.

A noite é densa.
Caminho braços dados com a nostalgia;
quis cantar, buscar um pouco de alegria...
Qual nada! Acho que a noite não queria.

Pelo caminho.
Paro cansado. A minha estrela sorria:
– Poeta, não ponha dor na poesia,
canta a vida, a morte só nos arrepia!

Fim do caminho.
Ah, minha estrela! Doce estrelinha-guia!
Se eu fosse você a cintilar, vadia,
esta doída saudade eu não teria,
nem a noite seria assim tão sombria
e nem traria no peito esta agonia!

M

Os Orvalhos de 
Luiz

Antônio Temóteo 

Ao poeta amigo Luiz Carlos 
de Oliveira Cerqueira em sua recep-
ção na Academia de Letras do Brasil.

Em seu poema PRIMEIROS ORVALHOS
lança LUIZ CARLOS troncos e raízes
NA SOLIDÃO DAS HORAS mais felizes,
em terra humosa e fina, sem cascalho.
 
Na sementeira, mudas de carvalho
recobrem sonhos curtos, infelizes,
os maternais carinhos sem deslizes
e o desencanto em gotas, feito orvalho.
 
São versos tristes...  Que melancolia!
Botões abertos de apagadas flores
que nascem frágeis entre as rochas frias.
 
Versos de um dia que nasceu nublado,
aberto à inundação e aos dissabores
de um jovem coração amargurado.

No Brasil, os diálogos, mais ainda quan-
do públicos, frequentemente se trans-
formam em discussões, e as discussões 

em brigas, com ofensas à honra e insultos pes-
soais que, como as lâmpadas incandescentes, 
geram muito calor e pouca luz. É o que se dá, 
agora, quanto à questão das biografias, que al-
guns compositores e cantores querem submeter 
à prévia autorização dos biografados ou dos her-
deiros que lhes sucedam, no caso de obras para 
“uso comercial”, quando a eles também se desti-
naria parte dos lucros editoriais. Como cidadão, 
como leitor e como escritor gostaria de dizer o 
que penso, com a lembrança, aos que se dispuse-
rem a bater boca, que a opinião aqui apresentada 
será a minha, não a deles... Assim, ouçam-me, 
por favor, com a atenção e o respeito devidos a 
quem pede a palavra.

Isso posto, defendo a total, completa e ab-
soluta liberdade a ser garantida ao biógrafo na 
elaboração de um livro, direito a que correspon-
dem a responsabilidade legal, a inteireza ética e 
a correção profissional quanto ao que escrever, 
afirmar ou mesmo insinuar. Quem sentir-se in-
juriado, caluniado ou difamado recorra à Justiça. 
Nossas leis, diferentemente das de outros países, 
são frouxas ou benévolas? Pois que se mudem as 
leis, se endureçam os julgamentos, se agravem as 
penas. Sujeitar biografias à aprovação de persona-
gens ou parentes não as fará melhores, nem mais 
exatas, nem mais verdadeiras, mas apenas mais 
convenientes, mais parciais, mais comprometidas, 
mais de acordo com as exigências dos retratados 
ou com os interesses das famílias.

Em favor das biografias brasileiras, não há 
testemunho mais eloquente que o delas próprias: 
assinadas por escritores como Alberto Dines, José 
Louzeiro, Humberto Werneck, Fernando Morais 
e Ruy Castro – para não estender a relação aos 
mais antigos –, impõem-se pelo alcance da pes-
quisa, pela riqueza documental, pela fidelidade 
histórica, pelo rigor do texto, a par da elegância 
do estilo e do valor literário que as engrandecem. 
Tome-se, por exemplo, a monumental Chatô, o 
Rei do Brasil, em que, para narrar a história de As-
sis Chateaubriand, Fernando Morais compôs com 
maestria um gigantesco painel do tempo em que 
viveu o polêmico jornalista. Imaginemos que, por 
deliberação dos herdeiros, só encontrássemos no 
livro o mecenas criador do Masp, e não o chan-
tagista de empresários e o truculento homem de 
negócios que ele também o foi. Seria um meio re-
trato, uma reconstituição tendenciosa, um docu-
mento suspeito, com o que perderiam não apenas 
os leitores, mas também a literatura biográfica e 
até a história do Brasil.

Gosto de ler biografias, memórias, cartas, 
simplesmente porque toda vida me interessa, 

por mais despojada que pareça. Para Fernando 
Dídimo, saudoso amigo e conterrâneo cearense, 
é a prova de que tenho uma “porção comadre”, 
curiosa por saber da vida alheia... Em 2010, a 
convite da Academia Brasileira de Letras, pas-
sei de leitor a autor, ao escrever uma pequena 
biografia de Rachel de Queiroz, A Senhora do 
Não Me Deixes. Nela, jamais omitiria o apoio da 
romancista ao golpe de 1964, tantas vezes con-
firmado por ela própria. E Dom Hélder Câma-
ra, como biografá-lo sem dizer da ligação com 
o integralismo que experimentou na juventude? 
Será possível ignorar a simpatia e a admiração 
de Gilberto Freyre pelo ditador lusitano Olivei-
ra Salazar, tão fortemente expressa nos livros 
Conferências na Europa (depois intitulado O 
mundo que o português criou) e Aventura e ro-
tina? 

Há pouco, Daniela Mercury assumiu, hon-
rada e corajosamente, a homossexualidade, que 
diz respeito apenas a ela e àqueles a quem ama. Se 
no futuro, por hipótese, os filhos pudessem vetar 
referências ao fato, os biógrafos teriam de calar-
-se quanto a uma decisão que só dignifica e en-
grandece a cantora. A verdade é que não se pode 
reescrever a história, refazer o passado, rebobinar 
a vida, como se fora um filme do qual não quere-
mos rever algumas partes. Sobretudo quando se é 
artista, celebridade, que passou a vida inteira em 
busca da fama para depois, fingidamente, recla-
mar do assédio, do interesse dos fãs, como se pu-
desse usufruir o anonimato a que só tem direito o 
cidadão comum.

Declaradamente contra as biografias não 
autorizadas, Caetano Veloso escreve, com acerto 
mas algo contraditoriamente, em artigo para o 
jornal O Globo: “Tenho dito a meus amigos que 
os autores de biografias não podem ser desrespei-
tados em seus direitos de informar e enriquecer a 
imagem que podemos ter da nossa sociedade. (...) 
Não me sinto atraído pelo excesso de zelo com a 
vida privada e muito menos pela ideia de meus 
descendentes ficarem com a tarefa de manter meu 
nome ‘limpo’.”

Que prevaleça, pois, o bom senso no deba-
te em torno das biografias, que, no Brasil como 
no estrangeiro, não devem classificar-se em au-
torizadas e não autorizadas, mas em apenas dois 
tipos: as más e as boas, facilmente diferenciadas 
pelos apreciadores do gênero. Embora livres para 
escrevê-las, os biógrafos nunca estarão a salvo de 
problemas, como afirma, com o saber de experi-
ências feito, o grande Ruy Castro, doutor na maté-
ria: “Com as exceções de praxe, o biografado ideal 
não deveria ter pais, nem filhos, nem sobrinhos, 
nem netos, nem irmãos, nem mesmo cunhados. 
Para isso, precisaria ser órfão, filho único, soltei-
rão, estéril e brocha.”
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EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ 
(O primeiro centenário de Vinícius de Moraes)

Fabio de Sousa Coutinho

Aluno dos jesuítas, no Colégio Santo Inácio, Vinícius de Moraes ali 
desenvolveu sólida amizade com seus colegas Paulo e Haroldo Tapa-
jós. Com eles, ainda de calças curtas, compôs suas primeiras canções 

(«Loura ou morena» e «Canção da noite»), executadas em festas  e saraus 
familiares e de vizinhança.  

Em 1930, ingressou na célebre Faculdade de Direito da Rua do Ca-
tete, onde se associou ao CAJU, Centro Acadêmico de Estudos Jurídicos e 
Sociais, que reunia uma verdadeira plêiade de jovens futuros bacharéis, com 
destaque, além do próprio Vinícius, para San Tiago Dantas, Octávio de Fa-
ria, Thiers Martins Moreira e Plínio Doyle. Todos, sem exceção, viriam a 
ser, tempos depois, figuras de projeção nacional, nas respectivas esferas de 
atuação.

Data do ano da formatura de Vinícius, 1933, a edição de seu pri-
meiro livro de poesia, O CAMINHO PARA A DISTÂNCIA. A ele suce-
deram o premiado FORMA E EXEGESE (1935) e ARIANA, A MULHER 
(1936), que também estampavam a influência do pensamento transcen-
dental, místico e cristão na formação estética do poeta. Ao organizar sua 
ANTOLOGIA POÉTICA, em 1954, Vinícius de Moraes nela incluiu ape-
nas um poema do seminal O CAMINHO PARA A DISTÂNCIA, o belís-
simo «A uma mulher»:

 
(...)
Mas quando meus lábios tocaram teus lábios
Eu compreendi que a morte já estava no teu corpo
E que era preciso fugir para não perder o único instante
Em que foste realmente a ausência de sofrimento
Em que realmente foste a serenidade.
 
É de 1943, quando Vinícius completou 30 anos de idade, o livro 

CINCO ELEGIAS, amplamente considerado uma das mais relevantes obras 
da moderna poesia brasileira. Nessa época, ingressou, por concurso, na 
carreira diplomática, passando a viver longos períodos no exterior, em mis-
sões permanentes (Los Angeles, Paris, Montevidéu).

Em paralelo, intensificou a produção poética e tornou-se, sobretudo, 
um extraordinário letrista, compositor e autor teatral. Sua consagração nes-
se segmento das artes veio com a peça musical ORFEU DA CONCEIÇÃO, 

encenada em 1956, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para uma atenta, 
entusiasmada e sempre crescente plateia.

Com a implantação da ditadura miltar que se seguiu ao golpe de Es-
tado de 1º de abril de 1964, Vinícius de Moraes sofreu intensa perseguição 
política em sua repartição funcional, culminando com truculenta expulsão 
do serviço público, juntamente com outros colegas diplomatas, após a decre-
tação do famigerado AI-5, de 13 de dezembro de 1968.

Dedicou-se, a partir de  então, em regime integral, à vida artística, 
criando algumas das mais lindas pérolas da música brasileira, a exemplo da 
que serve de título deste artigo. Teve vários parceiros de enorme peso, sendo 
o principal deles o genial Tom Jobim, autor de um depoimento sobre Viní-
cius que encerra síntese lapidar, datado de abril de 1959  e publicado na con-
tracapa do disco POR TODA MINHA VIDA, de Lenita Bruno:

«Vinícius de Moraes é um grande poeta. No entanto, isto não é con-
dição para se fazer uma bela letra. Uma palavra, além do sentido verbal, tem 
uma sonoridade e um ritmo. Só um indivíduo como Vinícius, que conhece a 
música da palavra, que poderia ter sido um músico profissional, poderia ter 
feito as letras que fez.

Vinícius é o poeta que sabe comungar com um crioulo de morro e 
bater um samba com a faca na garrafa. Educado em Oxford, diplomata em 
Paris, triste em Strasburgo, escrevendo «Pátria Minha» em Los Angeles, fa-
lando muitas línguas e sem deixar que se perceba isto, é sempre o homem que 
vê o lado humano das coisas.

A versatilidade do meu amigo é espantosa: – tanto compõe um samba 
de morro («Eu e o meu amor») como uma valsa romântica e sinfônica («Eu-
rídice») ou ainda uma «Serenata do Adeus»; tanto escreve um soneto («de 
Fidelidade» ou «de Separação») como uma «História Passional, Hollywood, 
California»–; faz cinema, faz teatro e escreve crônicas deliciosas. Tem o sen-
timento nato da forma que transcende o que possa ser ou foi aprendido.

Estas são umas poucas facetas do poliedro cujo número de faces tende 
para o infinito e que se chama Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes.»

Na passagem do primeiro centenário de seu luminoso nascimento, Vi-
nícius de Moraes é sobejamente merecedor da admiração generalizada de 
seus patrícios e de milhões de estrangeiros, de múltiplas gerações. Sua obra 
se incorporou definitivamente à nossa fisionomia cultural. Vinícius não pas-
sará. Será, daqui a séculos, uma expressão do Brasil.

IMPRESSÕES DE UM AMADOR SOBRE A  
ÓPERA OLGA

João Carlos Taveira

O 3.º Festival de Ópera de Brasília apresentou, nos dias 3, 5 e 7 de 
julho de 2013, a ópera Olga, com texto do poeta Gerson Valle e 
música do maestro Jorge Antunes. O evento, que teve lugar no Te-

atro Nacional Cláudio Santoro, foi uma oportunidade única para os aman-
tes do gênero e para o público em geral conhecer um trabalho de tamanha 
envergadura.

A música de Jorge Antunes, como sempre, delineia as passagens do 
enredo com bastante clareza, dando a cada quadro seu poder evocativo e 
simbólico. Isso torna a audição prazerosa e, ao mesmo tempo, provocativa, 
pois a música parte de leituras populares nordestinas, com utilização de re-
cursos magnéticos, e vai até as referências wagnerianas (Tristão e Isolda no 
segundo ato), sem deixar de lado elementos genuinamente brasileiros. Uma 
perfeita simbiose entre popular e erudito.

Quanto ao libreto de Gerson Valle, pode-se dizer em poucas palavras. 
Simples e enxuto. Claro e  inteligível. Embora a história flua perfeitamente 

sintonizada com a música, facilitando o efeito cênico e teatral, percebe-se nas 
entrelinhas do texto certa benevolência com a figura de Olga Benário, que de 
Joana d’Arc não tem nada. E muitos sabem disso. Por outro lado, os retratos 
de Luiz Carlos Prestes e Filinto Müller estão muito bem caracterizados, na 
constituição do núcleo cênico da ópera. 

Olga é um espetáculo operístico rico e variado. Tanto o texto quanto a 
música, apoiados no trabalho de encenação e cenografia de William Pereira, 
funcionam à perfeição e propiciam momentos de verdadeiro deleite visual 
e auditivo. Tudo isso, sem falar na firmeza da Orquestra do Teatro Nacional 
Cláudio Santoro regida pelo maestro Mateus Araújo e na magia do canto de 
todo o elenco, com destaque para o barítono Homero Velho — estrela maior 
daquelas noites.

A montagem da ópera Olga em Brasília, sete anos depois da estreia em 
São Paulo, constitui certamente, com todos os méritos, um marco na história 
atual da cena lírica no Brasil.
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ESCOLHAS DE ENéAS ATHANÁzIO
Nilto Maciel

Vez por outra, converso (ou brigo) com Fá-
bio Lopes. Ou vem à minha casa ou vou ao 
apartamento dele. Somos quase amigos (e 

também quase inimigos), há alguns anos. Não alcan-
çamos o grau superior da amizade e talvez nunca isto 
aconteça. Também ainda não descemos ao pátio escuro 
da derradeira luta: o duelo. Divirjo de alguns conceitos 
políticos por ele defendidos. Na mais recente discus-
são, eu lhe dizia: “Os adolescentes discordam de seus 
pais e das pessoas da idade destes e, por isso, são ca-
pazes até de matá-los; assim mesmo, os amam, gostam 
(às escondidas) do que eles gostam (e os admiram) e 
serão seus imitadores nos próximos dez anos e pelo 
resto de suas vidas”. E dava exemplo: todo adolescen-
te brasileiro (normal) dos anos 1960/70 preferia rock, 
guitarra, Beatles, e detestava samba, pandeiro e Nelson 
Gonçalves. Dez anos depois, aqueles meninos (quase 
todos) transformaram o rock em samba, a guitarra em 
bandolim e passaram a escutar Nelson Gonçalves, Or-
lando Silva, Vicente Celestino.    

Na réplica, Fábio me chamou de idiota. Eu quis 
esmurrá-lo e tachá-lo de cretino, maria-vai-com-as-
-outras, ruminante, etc. Contive-me, fui ao banheiro, 
lavei o rosto e as mãos, com sofreguidão. Ouvi uns 
respingos de voz: “Desculpe, não quis ser grosseiro”. 
No regresso à sala, acolhi tentativas de substituição 
do substantivo “idiota” por palavreado quase sem 
sentido: “inventor contumaz de teorias absurdas, en-
tretanto dignas de análise, talvez até em simpósios de 
filosofia...”. E, enquanto discursava, apanhou a brochu-
ra por mim explorada havia pouco. Ao se acomodar 
no sofá, após a chegada, perguntara: “Que gênio você 
está tentando decifrar?” Eu respondera: “No momento, 
nenhum; acabei de me deliciar com uma seleta de fic-
ções”. E, assim, Enéas Athanázio serviu de pacificador 
e salvou meu quase-amigo de ser chamado de filho-da-
-puta e outros qualificativos desse tipo.

Enquanto folheava o volume, matraqueava, 
como se quisesse me impedir de usar a voz. E pare-
cia ter conhecimento anterior dele, tão desenvolto se 
mostrava: “Contos escolhidos? Aprecio esse tipo de pu-
blicação. Nem sempre os escolhidos são os melhores, 
mas, se o sujeito sabe redigir, toda antologia dele tem 
qualidade. O artefato está bem apresentado: boa fonte, 
abas em letras escuras sobre fundo branco. Quem será 
esse Mário Pereira?” Tomei-lhe a palavra: “Não sei. Só 
conheço o autor do texto da quarta capa, o singular 
Péricles Prade”. Deixei-o (meu quase amigo) a passar 
as folhas do impresso e me pus a comentar as estórias, 
para não lhe dar vez de se pavonear. Ele terminaria por 
falar de si mesmo, dos milhares de livros manuseados 
ao longo da vida, de nomes totalmente desconhecidos 
por mim. Quando me telefona ou encontra, vem com 
novidades: “Comprei umas preciosidades de Gjelle-
rup”. Eu me espanto: “Quem?” Ele ri, a zombar de mim: 
“Você não conhece Karl Adolph Gjellerup?” Abaixo a 
cabeça, derrotado. “Emprestarei um a você”. Deve se 
sentir vitorioso e superior a mim.

Entreguei-me a comentar meu patrício meio 
desconhecido aqui (como a maioria de nossos homens 
de letras): “Enéas é um artesão da palavra. Conheci-
-o desde os tempos da revista O Saco. Eu me inicia-

va como redator; e ele também”. Examinei de viés o 
convidado: risinho de deboche no canto da boca. Não 
me abati: “Você já o conhecia?” Na bucha, respondeu: 
“Não li nem lerei”. Tive ímpetos de lhe lançar, com for-
ça, o tomo de encontro às fuças. 

Esqueçamos Fábio Lopes, por um minutinho. 
Quero me referir ao amigo catarinense e seu “novo” 
pergaminho. 

O primeiro relato do compêndio é “São Simão”. 
Reproduzo um parágrafo, para dar ao leitor ideia de 
como escreve esse brasileiro: “A meio do campo, no 
topo de uma coxilha, a casa pintada de azul tinha as-
pecto solitário, com os vidros rebrilhando ao sol. Ao 
lado, um umbuzeiro enorme, de folhas verdes e cachos 
amarelos, espalhava sobre o solo vermelho a raizama 
grossa a oferecer assento há decênios a quem por ali 
andasse, já gasta pela fricção de corpos de várias gera-
ções”. É este o estilo de Enéas: uso frequente de termos 
e expressões regionais, o ambiente sulista, narração 
simples e linear. Vejamos este trecho: “Todas as tardes 
vinha o Major Lica matear na varanda fronteira, es-
praiando o olhar carrancudo pelos seus domínios, en-
quanto sugava pachorrento o bocal dourado da bomba 
castelhana”.

Enéas Athanázio projetou descrever sua terra, 
narrar histórias de sua gente e reproduzir a linguagem 
dela. Sem se fechar como caracol, sem deixar de co-
nhecer o universo da literatura e das culturas. E não se 
fechou: conhece o Brasil (viajor de alta rotatividade) e 
os costumes e as literaturas dos diversos povos de nossa 
pátria. Não quis, todavia, ser urbano ou metropolitano, 
em sua arte. Por isso, permaneceu em sua terra. Nasceu 
em Campos Novos, Santa Catarina, viveu em outras ci-
dades de sua região (na capital também), sem se tran-
cafiar em si, sem desconhecer os outros. E assim nos 
fizemos amigos, eu em Fortaleza e, depois, em Brasília, 
e ele no Sul. Esse modelo de vida e de fazer literário 
é mostrado, às claras, em seus escritos, sem medo de 
ser chamado de bairrista ou regionalista. Mário Perei-
ra, nas abas destes “contos escolhidos”, afirma: “a obra 
ficcional de Enéas brota da terra. Suas raízes estão en-
tranhadas nos campos do Planalto Catarinense, com 
suas gentes, costumes e falares característicos, o que a 
encaixaria na moldura do regionalismo sulino”. 

As narrativas de Enéas não são espichadas de-
mais, feito novelas. Pelo contrário, são curtas. Porém, 
não podem ser ditas curtinhas, minúsculas. São de ta-
manho comum ou médio. “Formiga correição”, divul-
gada n’O saco, é antológica. Fazer leitura desta coletâ-
nea é conhecer Santa Catarina e seu povo. E também 
esse narrador meticuloso, cuidadoso, quase perfeito. 
Equivale a realizar passeios demorados pelos campos 
do Sul: “A matrona, numa tarde chuvosa, avistou da va-
randa o compadre Zé Pedro que chegava a cavalo. Abria 
o portão com o cabo da soiteira, a chuva escorrendo do 
chapéu desabado”. Parece-nos estar a ver aquilo.

Contos escolhidos servem para marcar os 40 anos 
da trajetória literária de Enéas Athanázio e é composto 
de “62 histórias curtas produzidas ao longo de quatro 
décadas de dedicação ao ofício de escritor” (esclarece 
Mário Pereira). O contista se iniciou com Peão negro, 
em 1973. Seguiram-se outros opúsculos de ficção cur-

ta. Contudo, não se limitou a inventar ou reinventar o 
seu mundo rural: aprofundou-se também na pesquisa 
de outras literaturas, como a de Monteiro Lobato (de 
quem é admirador infatigável) e expôs, aos olhos dos 
leitores, ensaios, além de crônicas, contos juvenis, per-
fis biográficos (Gilberto Amado, Joaquim Inojosa, Go-
dofredo Rangel e outros ficcionistas brasileiros). 

Fábio Lopes ainda quis voltar ao assunto pre-
dileto dele: literatos estrangeiros, sobretudo aqueles 
mais desconhecidos por mim. “Tenho uma edição de 
Karl Gjellerup, em espanhol: ‘El peregrino Kamanita’. 
Se você tiver interesse...”

Transparencia
Kori Bolivia

Zumba el aire
en las orejas dormidas.
Se asoma el sueño
con sus raíces de siglos
y la esperanza en copas
empapadas de llanto,
devoradas por el frío,
se estanca en la transparencia
de un grito niño.

M

Soneto da Verve 
Encobrindo a Crise

Rita Moutinho 

Que respostas explicam ossos moles,
que mistérios escondem mãos com luvas,
que remédios anulam a dor de choques,
que vitórias precedem a hora da luta?

Que arrumação perfuma uma desordem,
que soluções dissolvem a loucura,
que decretos detêm a mão que bole,
que mágica viaja um pombo à Lua?

Que saudade conduz a estreia à volta,
que alegria é mais rubra que a proibida,
que limite refreia o pé na borda?

Que lucidez desfralda a poesia,
que ansiedade o papel escrito embrulha,
que olhos meus podem ler a alma às escuras?
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COROA DE SONETOS
Fontes de Alencar

O inglês John Donne (1572-1631) 
foi poeta e sermonista anglicano. 
Em sua História da Literatura Oci-

dental (3ª ed., Senado Federal, vol. II, pp. 
784/785) Otto Maria Carpeaux diz que a 
crítica do nosso tempo o vê como maior po-
eta barroco, ao lado de seu contemporâneo 
Góngora; e assinala ter sido ele homem de 
transição entre duas épocas, imbuído de es-
colástica e erudição medievais, e fortemente 
impregnado dos conceitos da  nova geografia, 
astronomia e filosofia.

Geir Campos (1924-1999), de 
multifacetado labor cultural, letrou 
o Hino a Brasilia, que tem música de 
Neuza França. De sua bibliografia 
destaco nesta ocasião Coroa de Sone-
tos, obra de 1953.  

Augusto Meyer, incumbido da 
prefação correspondente, aí falou 
de um monstruoso soneto de quin-
ze cabeças; e logo  acresceu: apenas 
por gosto, o poeta Geir Campos, com 
a serena perícia de um domador de 
feras, acaba de mostrar que a hidra 
existe, cautelosa e retorcida, coisa 
para olho dos nossos gulosos de poe-
sia. Hidra não me parece má compa-
ração no caso: a cada golpe que lhe 
atiramos, renasce vitorioso o soneto. 
O prefaciador  definiu  essa figura: 
Compõe-se a coroa de quinze sone-
tos, repetindo obrigatoriamente o úl-
timo verso, que serve de verso inicial 
ao soneto seguinte; o último da série, 
coroação do poema, recapitulando 
as repetições, compõe-se dos versos 
que passaram de soneto a soneto, fe-
chando assim com legítima chave de 
ouro o encadeamento. E ofereceu 
ao legente a seguinte conclusão: Trata-se, 
portanto, de uma façanha, verdadeiro salto 
mortal encadeado (...)                      

Outros também cuidaram dessa ou-
rivesaria. Desse rol, Afonso Felix de Sousa 
(1925-2002) que traduziu La Corona e,ainda, 
os Holy Sonets de John Donne; conjugados,  
sob o título de Sonetos de Meditação foram 
publicados (Rio de Janeiro: Philoblion, 1985. 
Edição bilíngüe). O próprio interpretante 
preambulou sua produção, e disse que a 
Encyclopedia  of Poetry and Poetics, da Uni-
versidade de Princeton, dá como estalão da 
forma poética de que me ocupo,   o conjunto 

de sete poemas – La Corona – do autor inglês 
referido. E aduziu que o surpreendera a cir-
cunstância de o britânico, que se inspirara nos 
mistérios consubstanciados no conhecido Ro-
sário, não ter composto uma coroa completa, 
visto serem exatamente quinze as passagens 
relacionadas com Cristo e a Virgem Maria 
que constituem os mistérios gozosos, gloriosos 
e dolorosos. E ajuntou: O próprio verbete in-
formava, porém, que Donne escreveu a coroa 
nos moldes do que se fazia na Itália na origem 
do desenvolvimento do soneto. 

Do texto introdutivo é ainda esta obser-
vação: Depois de pedir, no soneto de abertura, 
que seja coroado com a coroa de espinhos de 
Cristo,  “coroa de glória” (assim mesmo, valen-
do-se várias vezes   da palavra coroa e do verbo 
coroar), agrupa seis outros sobre os mistérios a 
serem meditados na oração do Rosário: Anun-
ciação, Nascimento de Jesus e Visita ao Tem-
plo  (mistérios gozosos); Crucificação (mistério 
doloroso); Ressurreição e Assunção (mistérios  
gloriosos).  

O tradutor e também poeta Afonso 
Felix de Sousa desta forma encerra seu es-
crito preludial:  A força da poesia de John 

Donne, nestes sonetos, comprova mais uma 
vez a eficácia do gênero como veículo de co-
municação poética (...) Afinal, com esta cha-
ve, ainda no dizer de Wordsworth, Shakes-
peare abriu o coração e Camões suavizou a 
amargura do exílio.

Eis a tradução afonsina do primeiro e 
do último soneto de La Corona:

1. LA CORONA 

Concede-me a coroa de prece e de louvor
Tecida em minha humilde e devota tristeza,
Tu que tens, ou melhor, és a própria riqueza,
E mudas o passado imutável, Senhor; 
Mas não uma coroa de louros sobre a testa,
Que eu leve como prêmio por meu estro 
sincero,
Mas a tua, a de espinhos, que me coroe eu 
quero,
Pois sendo ela de Glória, sempre a florir, não 
cresta.
Se o fim coroa as obras, coroas nosso fim,
Porque no fim começa nosso eterno repouso;
O fim primeiro e extremo, tu o guardas zeloso,
Com grande sede o espero, para ele ao mundo 
vim.
Agora que a alma e a voz sobem ao céu é certo:
A salvação de quem a deseja está perto.           

7. ASCENSÃO 

Saudando o derradeiro e imorredouro dia
Alegrai-vos por este Sol e Filho subindo,
Vós cujas justas lágrimas de um sofrimento 
infindo
Lavaram ou queimaram vosso corpo, alegria!

E contemplai o Altíssimo, partindo para a altura
Ele ilumina as nuvens enquanto as vai singrando;
Não vai, ao ascender, sozinho se mostrando,
Mas  é quem vai primeiro ao céu, e lá fulgura.
Áries, golpeaste o céu para que eu o conquiste,
Cordeiro, com teu sangue mostraste o que a alma 
aspira,
Tocha, ao te acenderes que o meu caminho aviste.
Oh, com teu próprio sangue extingue a justa ira,
E se teu sacro Espírito foi meu inspirador,
Concede-me a coroa de prece e de louvor.

Afonso Felix de Sousa foi um dos cofun-
dadores da ANE.

John Donne


