
zer oposição à ditadura de Salazar, que se estendeu de 
1932 a 1968 e chegou a suspender o periódico por seis 
meses, em 1965. Sucedeu-o na direção o fi lho, Fernando 
Paulouro Neves, editor responsável até 2012, quando se 
afasta sob a alegação de interferência do poder fi nancei-
ro no rumo editorial da folha, administrada por um dos 
acionistas, o grupo Controlinveste.

Na revista que comemorou, em 2011, os 65 anos da 
publicação, Fernando evoca os primeiros tempos: “O Fun-
dão era, então, uma pequena vila provinciana, e o jornal 
deu-lhe expressão nacional, colocou a urbe originária no 
mapa nacional da cultura, centro de acontecimentos, onde 
avulta sempre, como maior, a visita de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, em 1963 (...)”, a que se somam outros brasilei-
ros importantes que lá estiveram: Erico Verissimo, João Ca-
bral de Melo Neto, Marques Rebelo e Odylo Costa, fi lho.

Continua na página 9
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AS CRÔNICAS “PORTUGUESAS” 
DE DRUMMOND

Edmílson Caminha

Em 2014, Martha Mousinho, fraterna amiga itabirana, 
pergunta-me pelo telefone:
— Você sabia que, entre as décadas de 1970 e 1980, 

Drummond publicou crônicas em um semanário português, 
o Jornal do Fundão...?

Novidade para mim, que conheço razoavelmente a 
vida e a obra do poeta-cronista. Ocorreu-me logo: “Já pen-
sou, se essas crônicas forem inéditas no Brasil?! Valem ouro 
para nós!” E Martha:

— Quem me deu a informação foi um amigo portu-
guês, Mário Alves, da ONG Etnia, que atua no âmbito da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Anote o e-
-mail dele...

Soube, assim, que Fundão é uma pequena cidade 
com 8.750 habitantes, pertencente ao distrito de Castelo 
Branco, na região Centro, sub-região da Cova da Beira. O 
jornal foi fundado por António Paulouro em 1946, para fa-

MÉDICO, DIPLOMATA E ESCRITOR
Fabio de Sousa Coutinho

Na janela
do palácio arruinado,
rosto de lua cheia.
— Drago Stambuk
 
Para os leitores familiarizados com as bio-

grafi as de nossos grandes escritores, o título deste 
artigo remete, automaticamente, ao colossal João 
Guimarães Rosa. Nascido em Cordisburgo, o au-
tor de Corpo de Baile de lá saiu para cursar Medi-

cina em Belo Horizonte; depois de formado, tornou-se médico da Força Pública 
de Minas Gerais, e, vitorioso em concurso direto, ingressou no Itamarati, em 1934.

Em paralelo às carreiras médica e diplomática, Rosa já desenvolvia a 
de escritor: em 1936, aos 28 anos, ganhou o prêmio da Academia Brasilei-
ra de Letras com o volume de poesias Magma, editado postumamente. No 
ano seguinte, escreve os contos de Sagarana e obtém segundo lugar no prêmio 
Humberto de Campos, da Livraria José Olympio. A partir daí, uma trajetória 
de consagração literária, culminando com a publicação, em maio de 1956, do 
extraordinário, inigualável Grande Sertão: Veredas. 

Continua na página 7

KAFKA E A CULPA
Flávio R. Kothe

Vou retomar textos curtos de Kafk a, que traduzi há mais de trinta anos e que foram 
publicados em parte alguns anos depois com o título de Nas galerias pela Edi-
tora Estação Liberdade. Tinham sido rejeitados em outra 

editora, que os encomendara, a pretexto de que minha tradução 
era dura (exemplo citado: um parágrafo longo só com um ponto 
fi nal, mas várias vírgulas e pontos e vírgulas, exatamente como fez 
Kafk a, por boas razões estilísticas, o que em alemão é tão anômalo 
quanto em português). Perseguido pela ditadura e por grupos de 
direita, com sérias difi culdades de sobreviver, ao traduzir Kafk a eu 
me traduzia.  

     Continua na página 4 

Proclamação do Barro
Fernando Mendes Vianna

Proclamar a cor da terra, proclamá-la,
conclamando o barro desta estrela,
sitiado pelo sangue e pelo escarro.

Levantar o brilho deste astro,
rolado como lixo numa vala.

Clamar! Somos argila, argila,
nunca estátuas prontas de alabastro.

Guimarães Rosa

Carlos Drummond de Andrade

Kafk a
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VELHO TEMA

Osório Duque-Estrada

Fatigado viajor, que do deserto,
Ledo, percorre o areal que o sol castiga,
Busca um pouso na terra, onde se abriga,
Vendo as sombras da noite que vem perto.

Assim também – ó minha doce amiga! –
Em meio ainda do percurso incerto,
No teu regaço, para mim aberto,
Fui repousar, exausto de fadiga...

De uma planta fatal, que em meio à trilha
Em flores perfumadas se desata,
Bebe a morte o viajor que o sono pilha...

Assim teu beijo a vida me arrebata 
– Beijo que guarda como a mancenilha
O mesmo aroma que envenena e mata!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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PRÊMIO CAMÕES PARA 
HÉLIA CORREIA,  

INÉDITA NO BRASIL
Danilo Gomes

O famoso e cobiçado Prêmio Camões foi insti-
tuído em 1988. Sabemos que se trata da mais 
importante láurea atribuída a autores de lín-

gua portuguesa pelo conjunto da obra. É concedido, 
em anos alternados, a escritores brasileiros e de países 
lusófonos.

No ano passado, o agraciado foi o poeta, histo-
riador e memorialista Alberto da Costa e Silva, embai-
xador e membro da Academia Brasileira de Letras, de 
que foi Presidente.

Receberam também o prestigioso troféu, en-
tre os brasileiros, Ferreira Gullar, João Ubaldo Ribei-
ro, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Lygia Fagundes  
Telles, João Cabral de Melo Neto, Rachel de Queiroz, 
Antônio Cândido de Mello e Souza, Jorge Amado e Au-
tran Dourado.

O primeiro a receber o prêmio foi o poeta, me-
morialista e contista português Miguel Torga. Era o 
pseudônimo de um recluso, arredio, sistemático médi-
co de Coimbra, Dr. Adolfo Correia da Rocha, que mo-
rou no Brasil na adolescência, sofrendo muito.

O Prêmio Camões deste 2015 foi conferido a 
Hélia Correia. Merece ela que o Brasil a conheça. Aqui 
sua obra não é divulgada. Cá eu gostei do nome. Soa 
bem, é diferente esse Hélia.

O júri deliberou à unanimidade. Como se a 
nota, pelo conjunto da obra, fosse 10 cum laude. Foi 
essa comissão julgadora composta pelos portugueses 
Pedro Mexia e Rita Mamoto; pelos brasileiros Affonso 
Romano de Sant’Anna e Antônio Carlos Secchin (da 
Academia Brasileira de Letras e da Academia de Letras 
do Brasil, sediada em Brasília); e, representando países 
africanos de língua portuguesa, a santomense Inocên-
cia Mata e o moçambicano Mia Couto (que recebeu o 
laurel em 2013).

O anúncio foi feito no Palácio São Clemente, 
sede do Consulado de Portugal no Rio, dia 17 de junho 
último. Os jurados se reuniram na Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro.

A escritora agora premiada nasceu em Lis-
boa em 1949. Publica desde 1983. Escreveu livros de 
poemas, contos e novelas e também romances. É es-
pecialista em teatro clássico. Licenciada em Filologia 
Românica. Seu forte é a ficção. Casada com o escritor 
português Jaime Rocha.

O Camões foi a consagração, a chamada “cere-
ja do bolo”, mas não o primeiro galardão recebido por 
essa discretíssima, simpática e elegante cultora das le-

tras, que aprecia vestir-se com xales e mantos ne-
gros, memórias do fado.

Hélia Correia já foi contemplada com o 
Prêmio de Ficção do Pen Club 2001, com o Gran-
de Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco 2014, 
com o Prêmio Casino da Póvoa (Casino com um 
s só) e com o Prêmio Vergílio Ferreira. Portanto, 
sua obra merece todas as atenções.

Dentre seus livros, estão “O Separar das 
Águas”, “Vinte Degraus e Outros Contos”, “O Nú-
mero dos Vivos”, “Bastardia”, “A Ilha Encantada”, 
“Soma”, “Adoecer”, “A Terceira Miséria” e o ro-
mance histórico “Lilias Fraser”.

***

Com a nova premiação, Portugal e Brasil se 
igualam em número de vencedores, com 11 cada 
país. Angola tem dois agraciados, Moçambique, 
dois e Cabo Verde, um. 

Certa feita, José Luandino Vieira recusou 
a premiação, já não me lembra mais por que 
motivo: talvez política, excentricidade, um quê 
de narcisismo, de estrelismo, sei lá eu por que 
diabos...

O fato é que a escritora receberá polpudos 
100 mil euros (cerca de 350 mil reais) e mereceu 
da seleta comissão julgadora o seguinte belo elo-
gio: “A autora renova a tradição literária a partir 
das matrizes da Antiguidade Clássica e, ao mesmo 
tempo, dialoga com a literatura moderna e con-
temporânea. A escritora Hélia Correia é uma cele-
bração da sabedoria antiga, que resgata um senti-
mento poético que se perdeu no tempo.”

Por derradeiro, cumpre aduzir  as seguin-
tes expressões de Francisco Vale, editor do jornal 
“Público”, de Lisboa: “Hélia Correia é um dos es-
critores que melhor tratam a língua portuguesa, 
com uma obra muito diversificada. O português 
dela é muito fecundo. Tem um estilo próprio, com 
uma grande precisão de linguagem. Cada frase 
tem um número exato de sílabas. Ela leva o rigor 
da escrita a esse ponto.”

Aguardemos os livros de Hélia Correia no 
Brasil. O Prêmio Camões lhe abre, entre nós, o ar-
co-do-triunfo por onde entrará, seguindo o passo 
vitorioso de autoras portuguesas da heráldica im-
portância de Lídia Jorge, Sophia de Mello Breyner 
Andresen e Agustina Bessa-Luís, dentre outras.



3Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Junho / Julho – 2015

O LEGADO DE FRADIQUE 
MENDES 

M. Paulo Nunes

Ao tratar da “persona” de Jorge Luís Borges, ou seja, da face pública das personali-
dades literárias, e em que destacamos alguns pseudônimos ou heterônimos, espe-
cialmente o caso de Tristão de Athayde e Fernando Pessoa, deixamos de incluir, por 

falta de espaço, é claro, a figura de Carlos Fradique Mendes, criação do gênio incomparável 
de Eça de Queiroz e de quem a posteridade herdou apenas um perfil e um maço de cartas, 
pois os poemas das Lapidárias, como obra literária, deixariam muito a desejar.

Fradique Mendes representou como que a síntese espiritual do ideário da geração de 
70, em Portugal, a brilhante geração que nos daria figuras da maior expressão na literatura 
portuguesa, como Eça, Antero, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, para citar apenas os mais 
representativos. Em Fradique estavam presentes as qualidades e os defeitos daquela geração: 
as suas preferências literárias, o seu ideário político e filosófico, a sua predileção pelas via-
gens, o seu dandismo, o seu donjuanismo, em suma, tudo aquilo que para o homem do sécu-
lo XIX encarnava o que de melhor havia produzido aquela época, em que a cultura, o brilho 
intelectual, a “douceur de vivre” constituíam a sua razão de ser. Rico instante de beleza desta 
trágica e angustiada raça humana!

No caso particular de Eça, o seu criador, Fradique representava tudo aquilo que ele 
poderia ter sido, se possuísse a imensa fortuna do personagem e não houvesse realizado a 
obra admirável que nos deixou e significa o mais perfeito retrato da sociedade portuguesa 
da segunda metade do século XIX, em que ela aparece, para usar sua expressão, ao mesmo 
tempo nua e de casaca.

Através da Correspondência de Fradique Mendes dirigida aos seus amigos e às persona-
lidades de maior destaque de seu tempo, com a qual pôde o seu autor igualar-se, no gênero, 
aos grandes epistológrafos da história literária, como Cícero, como Sêneca e, na literatura 
portuguesa, como o famoso polígrafo do século XVI, Dom Francisco Manuel de Melo, são 
retratadas fielmente cenas e acontecimentos marcantes da vida portuguesa, como a descri-
ção, na carta a Madame de Jouarre, de um episódio da vida de uma quinta  do Minho, com 
o qual desde menino, por intermédio de uma das ricas antologias do passado, tomaríamos 
contacto com essa grande literatura.

Também não poderiam deixar de ser lembrados os admiráveis perfis, traçados com a 
sua fina ironia de mestre do humor ou do sarcasmo peninsular, se o quiserem, de grandes 
personalidades representativas da vida pública portuguesa, como o do conselheiro Pacheco 
– José Joaquim Alves Pacheco, e o do “horrendo Padre Salgueiro”, o primeiro, em carta ao Sr. 
Mollinet e o segundo, também a Madame Jouarre, em que o retrato da degradação da vida 
pública portuguesa é realizado com a ironia mais impiedosa. Precisaríamos hoje em dia de 
um Fradique entre nós para caracterizar, de forma contundente, as figuras caricaturais da 
nossa época, que aí pululam a cada passo, nessa apagada e vil tristeza em que se converteu a 
vida pública nacional.

A morte de Fradique é descrita numa das mais belas páginas de Eça que não resisti-
mos à tentação de transcrever, como fecho desta breve evocação: “Uma noite, saindo duma 
festa da condessa de La Ferté (velha amiga de Fradique, com quem fizera num “yacht” uma 
viagem à Islândia), achou no vestiário a sua peliça russa trocada por outra, confortável e rica 
também, que tinha no bolso uma carteira com o monograma e os bilhetes do general Terran-
-d’Azy. Fradique, que sofria de repugnâncias intolerantes, não se quis cobrir com o agasalho 
daquele oficial rabugento e catarroso, e atravessou a Praça da Concórdia a pé, de casaco, até 
ao clube da Rue Royale. A noite estava seca e clara, mas cortada por uma dessas brisas sutis, 
mais tênues que um hálito, que durante léguas se afiam sobre planícies nevadas do norte, e já 
eram comparadas pelo velho André Vasali a um punhal traiçoeiro. Ao outro dia acordou com 
uma tosse leve. Indiferente porém aos resguardos, seguro duma robustez que afrontara tan-
tos ares inclementes, foi a Fontainebleau com amigos ao alto dum “mail-coach”. Logo nessa 
noite, ao recolher, teve um longo e intenso arrepio; e trinta horas depois, sem sofrimento, tão 
serenamente que durante algum tempo Smith o julgou adormecido, Fradique, como diziam 
os amigos, tinha vivido. Não acaba mais docemente um belo dia de verão”.

Ao Mestre da Lei,
do Verso, do Amor

Jolimar Corrêa Pinto
Nasceu Jobim no Acre bem distante
Mas lá na terra não se acomodou:
Voou Brasil afora, itinerante,
Até que um dia Brasília o adotou.
Venceu concursos em todos os Poderes,
Emprestou seu saber ao magistério,
À Procuradoria e a outros misteres.
Mas sua vocação levou a sério:
Ingressou firme  na  magistratura
E conduziu-se ao topo da carreira.
O mérito laureou sua figura.
A poesia foi a companheira
Junto com a Ruth, esposa sempre amada.
E na verdade eterna namorada.

Audácia de 
Pioneiro

Joel de Medeiros

Quando o lago ainda era um poço
Vertente ao pé da rocha bruta,
A saciar a sede da fauna incomparável
Na paz da sombra da mata,
Eu subi a ladeira e cheguei aqui.

Vi a água transbordar e escorrer
Meio a um capinzal imenso,
Serpenteando por barrancas e várzeas,
Rumo ao leste quase sem fim,
Até ser aparada em um leito maior,
Povoado de tantas vidas
Quanto cheia de esperanças
Estava a minha mocidade.

Tudo ao meu redor era esmo,
Insegurança, carências, abismo!
E porque o relógio não parou,
Aprendi logo o valor do tempo;
Sempre acompanhado de mim,
Entre estepes e pedras polidas,
Audaz, inscrevi-me pioneiro.

Confiante na saga de um gigante,
Assisti à inauguração de um colosso,
Onde fiz inversões do meu destino,
Arremessando-o à luz vivente,
E, a fio prumo, os meus horizontes.
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Cerne da produção literária e jurídica de  
Kafka é a questão da culpa. Esse é um modo 
de apreender conceitualmente a conforma-

ção da coluna vertebral de sua obra, mas esta esconde 
em seu interior algo que é um enigma, que se apresen-
ta, mas não se expõe. Trata-se, portanto, de uma rede 
que se estende sobre a obra para enquadrá-la, mas ela 
escapa a esses fios, como que escorrega por dentro 
deles. Onde o discurso jurídico, preso ao direito posi-
tivo, tem seus limites, começa o espaço da ficção, que 
tende a ir tanto mais longe quanto melhor o escritor, 
podendo dizer e sugerir o que o jurista e o teólogo 
não ousam formular.

Para Kafka, o que prepondera não é, porém, 
o que se pressupõe no Estado de Direito, a letra es-
crita das leis promulgadas: há leis secretas, e toda lei 
permite mais de uma interpretação, há interpretações 
secretas de leis secretas. Estas são as que realmente 
valem. Não há transparência. Mais ainda quando se 
crê que ela impera. O transparente é o que menos se 
enxerga. A lei secreta dominante é a de manter e pre-
servar o que ele chama de “aristocracia”, uma oligar-
quia que domina a sociedade e cuja norma suprema é 
a autopreservação.

Quando Gregor Samsa acorda pela manhã, 
descobre que ele havia se convertido num bicho, 
num monstruoso inseto (Ungeziefer, não uma barata, 
Kakerlack). Quando se considera o modo como ele era 
tratado em casa e no emprego, vê-se que ele já era um 
inseto antes de se tornar um inseto. Ele assumir a for-
ma de um inseto com todo o discernimento humano 
‒ uma figura contrária à antropomorfização, uma ani-
malização, mas com o mesmo efeito de estranhamento 
‒ ele chega a um nível mais elevado de consciência de 
si mesmo e de sua circunstância. Ele é mais gente sendo 
inseto do que enquanto era gente. 

“Na colônia penal” há um aparelho singular, 
monstruoso, que inscreve na carne do condenado a 
sua sentença, para que ele nunca mais se esqueça do 
que fez. É uma variante da lei que mandava cortar a 
mão de quem roubasse e a cabeça de quem matasse. 
Não se discute mais se a sentença é correta ou não: 
apenas se cumpre a sentença oriunda de instância 
considerada mais alta. A culminância se dá no fim, 
quando o carrasco descobre que ele mesmo deveria 
ser punido. Ele próprio se executa. Nietzsche havia 
registrado que os penitentes que se autoflagelam pelos 
seus supostos pecados sentiam dor, o que os levava a 
querer parar, mas havia neles uma vontade mais forte 
que essa vontade de parar. Com a sensação de vitória, 
o sujeito se destrói. 

No conto “Das Urteil”, que eu traduzi como “O 
veredito”, mas também tem o sentido de juízo, julga-
mento, sentença, para acabar assumindo o sentido de 
Verurteilung, de condenação, de sentença condenató-
ria, o jovem comerciante Georg Bendemann escreve 
para um amigo que havia emigrado para a Rússia. O 
pai não gosta desse amigo e, por ele ter o apoio do filho, 
sentencia o filho à morte por afogamento. O filho sai, 
vai para cima da ponte e se joga do alto do parapeito. 
Parece que cai na rua, não no rio, mas lembra ao pular 
que amava os pais.

No romance mais famoso de Kafka, O Processo, 
o protagonista Joseph K tem de comparecer a um tri-
bunal, no qual ele é processado, sem que se saiba até o 
fim qual é efetivamente a sua culpa. Não se sabe do que 

ele é acusado, isso não tem importância, o que impor-
ta é a vontade da direção do tribunal, de que ele seja 
culpado. Não se enxerga o juiz, o processo é a própria 
formalização. A “prova” de sua culpa está em ele ser 
suspeito e, no fim, ser executado. Levado ao campo por 
dois carrascos, um o segura, o outro lhe enfia uma faca 
no coração. Suas últimas palavras são “Wie ein Hund”, 
ele morre “como um cachorro”, como se a vergonha de-
vesse sobreviver a ele.

Em O Castelo, o agrimensor K, que nem nome 
tem, tenta chegar às autoridades, mas não consegue. 
Ele apenas escapa de ser escorraçado porque se admite 
no castelo que ele tenha sido chamado. A lei continua 
escondida, sem publicidade, sem contestação. É uma 
luta perdida de antemão. Relatam-se derrotas, não vi-
tórias. O esforço de encontrar uma saída é apenas o jus 
sperneandi do enforcado.

No conto curto “Sobre a questão das leis” (p. 
93 de Nas Galerias), a questão legal é discutida. As leis 
que realmente imperam não são conhecidas por to-
dos. Nem suas interpretações seculares. Existe o povo, 
que não conhece as leis, e existe a aristocracia, que se 
supõe que as conheça, mas não se tem certeza disso. 
A única lei que existe é a aristocracia. Para o povo só 
restaria, portanto, acabar com a aristocracia. Isso nin-
guém ousa. A única lei indubitável, visível, imposta, é a 
própria aristocracia.

Isso requer uma exegese. Pode-se supor que ha-
veria dois tipos de lei: a pública, conhecida pelo povo, 
e a secreta, que é a que realmente vale e funciona. Seria 
possível supor então que há quatro tipos de interpreta-
ção: a interpretação pública da lei pública; a interpre-
tação secreta da lei pública; a interpretação pública da 
suposta lei secreta; e, finalmente, a que realmente vale, 
a interpretação secreta da lei secreta.

Esse percurso do pai que destrói ao filho que 
busca uma saída se reencontra em Kafka, preponde-
rando, porém, a figura do pai tirano e do tribunal sem 
piedade, que decidem pela extinção do filho ou do sú-
dito. Não há saída nem na emigração para a América 
nem na tentativa de decifrar e enfrentar o segredo do 
castelo. A pergunta que resta é saber se existe salvação 
pela arte.

Em “O canto das sereias”, Kafka introduz uma 
variante à variante da Odisseia. No mito, as sereias se-
duziam todos os que passavam por Silas e Caríbdis. 
Ninguém podia enfrentá-las. Ulisses tapa os ouvidos e 
manda que o amarrem ao mastro. Com isso, consegue 
resistir à regressão de pular dentro do mar e se tornar 
uno novamente com a natureza. Na variante de Kafka, 
esses truques não tinham como dar certo, diante do 
poderio do canto das sereias. Ulisses queria, porém, 
voltar para casa, se reencontrar com Penélope. Ele não 
era um santo. Tinha passado anos a fio, sete, com a 
deusa Calipso, tido até filhos com ela. As sereias viram, 
no entanto, que o olhar dele se perdia no horizonte, es-
tava além daquele império que elas exerciam. Apenas 
fingiram então cantar, movendo os lábios, para deixar 
que ele passasse e seguisse em busca de sua paixão. Se 
as sereias representam as artes, há algo mais do que 
a arte, que a torna secundante: um ideal. Esse ideal é 
concreto para ele: Penélope.

Em “O artista da fome” temos a história de um 
faquir que se apresentava num circo dentro de uma 
jaula. Primeiro ele tinha muito sucesso, aos poucos 
o gosto por esse tipo de espetáculo foi se arrefecen-

do. Para o faquir, exercer a sua arte, passar fome, não 
era um sacrifício. Era fácil para ele fazer o que fazia. 
Simplesmente não havia encontrado um alimento que 
lhe apetecesse. Essa é uma estranha ironia em relação 
ao que passa um artista enquanto tenta conseguir al-
gum dinheiro pelo que produz. Com o tempo, como 
não precisava ser alimentado, o faquir foi esquecido. 
Quando afinal o encontram, definhado, ele diz que 
não precisaria ser admirado em sua arte, pois não 
comia porque não tinha vontade de comer, nada lhe 
apetecia. Se apetecesse, comeria. Daí morre. Ele é en-
terrado com a palha.

Depois colocam um macho de pantera den-
tro da janela. Todos querem ver o animal, que se 
movimenta para lá e para cá. Servem-lhe as melho-
res comidas. Há um poema de Rilke que se chama 
“A Pantera” (Der Panther). O animal anda para lá e 
para cá, seus avanços são interrompidos pelas grades, 
mas seu olhar vai além das grades, como se elas não 
existissem. As grades são como as palavras que não 
permitem que se saiba como as coisas são nelas mes-
mas. Temos apenas a representação delas, mas é pelas 
palavras que podemos captar e indiciar algo que vai 
além de nós.

No leito de morte, Kafka escreveu ainda um 
conto com um estranho título duplo: “Josefina, a can-
tora, ou O povo dos ratos”. Seria como que o testa-
mento literário dele. Ela canta para um povo que não 
tem sensibilidade para o canto, embora tenha uma 
tradição de cantoria. Assim, embora o seu canto seja 
poderoso, não se pode saber se ela realmente canta 
bem. Josefina quer influenciar os outros, mas também 
disso se duvida. O artista não pode, portanto, preten-
der privilégios.

Em “A verdade sobre Sancho Pança” (Nas ga-
lerias, p. 140), Kafka inverte a tradição e a versão de 
Cervantes: não é Sancho quem acompanha simples-
mente como campônio as andanças de um aristocra-
ta maluco. Ele é que, tomado por muitas leituras, se 
inventa, no conforto de sua poltrona, um persona-
gem que sai andando pelo mundo. Para não deixá-
-lo sozinho, sai com ele, formando a dupla famosa. 
A leitura se torna, assim, uma compensação ao que 
não se vive. É tanto mais uma forma de acomodação 
quanto maior for a aventura a que ele se lança na 
fantasia.

Kafka não viveu do que escreveu como litera-
to. Sobreviveu do que escreveu como jurista. Se ti-
vesse sobrevivido, teria direito a uma fortuna em di-
reitos autorais, muito mais do que o seu pai ganhou 
com o comércio. Talvez assim o seu pai o respeitasse. 
Uma primeira edição de Kafka feita em vida, com 
800 exemplares, não vendeu nada. A nós resta um 
escritor de tal qualidade que, passados mais de 90 
anos de sua morte, ainda podemos retomar com 
imenso interesse uma obra que sobrevive, não por 
ser testemunho de um lugar ou de uma época, e sim 
por sua qualidade literária, por sua capacidade de 
configurar de modo concreto, em palavras, enigmas 
que continuam sendo significativos para nós e que 
escapam à tentativa de apreendê-los e resolvê-los nas 
malhas conceituais. O fracasso da teoria é o êxito da 
obra.

____________
* Palestra proferida na Associação Nacional de Escritores, em 
9/4/2015.

KAFKA E A CULPA
Flávio R. Kothe*

Continuação da página 1
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UM HOMEM DE HONRA
Daniel Barros

Não, não é a minha história que vou contar aqui, 
mas a de alguém que teimou em cruzar a minha 
vida. A primeira vez, ele devia ter não mais que 

15 anos. Eu estava em frente ao estádio Rei Pelé esperan-
do para assistir o clássico do futebol alagoano CSA x CRB. 
Quando o vi, caminhava só; e à frente dele um pai e uma 
mãe com o filho, que devia ter no máximo 10 anos. Três 
torcedores do CRB passaram por eles e bateram na cabeça 
do garoto derrubando o boné do pequeno torcedor azulino, 
pisando e rasgando-o. Nosso personagem, que mais adiante 
vim saber que se chamava Jerônimo, parou e aguardou a 
reação do pai. Mas nada, o homem puxou pelo braço o filho 
que chorava discretamente com um olhar de raiva para seus 
agressores. Jerônimo se aproximou dos três homens e lhes 
falou algo, e um deles o empurrou, Ah! Para que fez isso? 
Jerônimo deu-lhe um chute entre as pernas, e quando o ho-
mem se curvou de dor, levou uma joelhada na cara e caiu 
desmaiado. E muito rápido desferiu um gancho de esquer-
da no segundo e uma cotovelada no outro, que titubeou. 
Jerônimo o agarrou pelo pescoço e enfiou sua cara em uma 
grelha de churrasquinho de um ambulante que vendia ali 
seu produto. Voltou-se para o segundo homem que o olhou 
e correu. Enquanto o homem gritava de dor com as mãos 
no rosto queimado, Jerônimo foi ao primeiro ainda des-
maiado, mexeu nos bolsos, tirou-lhe a carteira e dela parte 
do dinheiro. Em seguida, foi até o garoto e disse: 

– Menino, pegue isto e compre outro boné – Jerô-
nimo entregou-lhe o dinheiro e se foi.

Para minha surpresa, nosso novo encontro foi mui-
tos anos depois, na academia de polícia, onde eu era diretor e 
ele, aluno. Estava em meu gabinete quando entrou Guilher-
me Lourenço, um instrutor de armamento e tiro, e com ele 
Jerônimo. O instrutor queria o imediato desligamento do 
aluno do curso de formação. Pedi que Jerônimo aguardasse 
na antessala. O professor informou que, não sabe como, Je-
rônimo ficou sabendo de uma brincadeira que ele faria em 
sala de aula, brincadeira que consistia em disparar uma arma 
com bala de festim para assustar os alunos. Na turma de Je-
rônimo havia uma colega que estava grávida. Ele procurou 
Guilherme Lourenço antes da aula e pediu que avisasse a alu-
na, para que ela não se surpreendesse, já que estava grávida. 
Entretanto Guilherme Lourenço foi enfático:

– Ela que se dane.
Jerônimo não se abalou. Foi até Cristina, a colega, 

e a avisou. No momento da brincadeira, todos se espanta-
ram, menos Jerônimo e Cristina. Irritado, o instrutor des-
confiou que ela tivesse sido avisada por Jerônimo e, por 
isso, queria puni-lo. 

– O que ele diz sobre isso? – perguntei-lhe.
– Não diz nada. Pergunto e ele fica calado – res-

pondeu Guilherme Lourenço e continuou: – É um abusa-
do esse Paraíba. 

Lembrando-se da minha origem, ao perceber a 
burrada deu um sorriso amarelo e só faltou se ajoelhar pe-
dindo desculpas. Dispensei o ignóbil instrutor e pedi que 
Jerônimo entrasse. Recebi-o com cordialidade e respeito, 
pedindo-lhe que se sentasse e me explicasse o acontecido. 

– Explicar-lhe-ei, senhor – disse ele. – Soube e não 
me pergunte como, que na instrução haveria um disparo 
com munição de festim, o objetivo era mostrar para os 
alunos que, sempre que receberem uma arma, devem ve-
rificar se está municiada. Como Cristina senta na primeira 
fileira na sala, achei que poderia se assustar e o susto fazer 
mal à criança. Não sei se o senhor sabe, ela está grávida. 

Eu assenti com a cabeça que sim. 
– Eu a avisei. Fiz o que achei correto – concluiu 

Jerônimo.
– Se incomodaria se eu o mudasse de turma? É 

óbvio que você não fez nada de mais, mas, para evitar que-
brar a autoridade do professor, coloco você em uma turma 
em que ele não esteja.

Jerônimo não se opôs e com um forte aperto de 
mão se despediu de mim. Jerônimo concluiu o curso com 
louvor e ficou em primeiro lugar na classificação final.

Certa manhã, anos depois, abri o jornal e vi a man-
chete: CORONEL É PRESO POR POLICIAIS CIVIS EM 
UMA RAVE. Li com curiosidade e reencontrei Jerônimo 
na reportagem. Havia sido ele e outro colega que prendera 
o tal coronel, que no momento trabalhava na folga como 
coordenador de segurança do evento. Na realidade, o co-
ronel era dono da empresa de segurança e foi preso por 
não permitir que o local fosse fiscalizado pelos policiais.

Na semana seguinte (não me recordo o que fui fa-
zer lá), estive numa delegacia de periferia e, para minha 
surpresa, encontrei Jerônimo no plantão. Perguntei o que 
ele fazia lá, já que eu sabia que ele havia sido lotado na en-
torpecente. Ele respondeu com um sorriso insosso que o 
delegado que era seu chefe na entorpecente era amigo do 
tal coronel. Saí dali triste. Jerônimo era um bom policial 
e não havia feito nada de mais para aquela transferência. 
Liguei para o diretor-geral e requisitei Jerônimo para tra-
balhar comigo. O diretor foi muito educado e ficou de me 
retornar, e estou esperando até hoje a sua ligação. Com a 
intenção de aproximá-lo de mim, convidei Jerônimo para 
participar de um curso de instrutor que realizaríamos na 
academia. Ele aceitou e foi um dos melhores alunos. Mas 
continuava lotado no mesmo lugar e só quando precisasse 
seria convocado para lecionar em outros cursos.

Finalmente surgiu a oportunidade. Em breve re-
ceberíamos um enorme número de candidatos para o 
curso de formação de agentes de polícia. E seriam neces-
sários todos os instrutores disponíveis, dentre eles estaria 
Jerônimo. Foram feitas as distribuições das turmas e ele 
assumiria duas turmas com mais outros professores. Foi 
acordado que no período do curso os professores seriam 
dispensados do ponto nas delegacias. Mas nada podia es-
tar funcionando bem para os agentes, que não tivesse um 
colega delegado para melar. E foi o que aconteceu.

Um delegado cismou que os agentes da delegacia 
dele – é, “delegacia dele”, muitos pensam que as unidades 
policiais são suas propriedades e os policiais, seus empre-
gados – não estariam dispensados do ponto. Ou seja, o 
policial trabalharia de 8h às 18h no sol quente dos estan-
des de tiro da academia e depois voltaria para a delegacia 
para cumprir o restante do plantão, que findava às 8h do 
dia seguinte, quando teriam que voltar para a academia. 
Pronto! O problema estava criado. Marcou-se uma reu-
nião para discutir o assunto, tomar uma posição e trazer  
a decisão até mim. A reunião começou com a explicação 
de um neófito agente, que era lotado na própria academia. 
Explicou que a decisão sobre o abono do ponto depende-
ria do bom senso dos delegados. Jerônimo pediu a palavra 
e interveio, afirmando que isso não ocorreria, a prova era 
já o ocorrido. O jovem agente, irritado com a interven-
ção de Jerônimo, respondeu que não fosse com esse papo 
para cima dele, e já que Jerônimo era antigo na polícia 
que tomasse as dores dos colegas e batesse o pé. Jerônimo 
disse já ter encampado a luta e que essa desculpa de que 
os antigos eram quem tinha de assumir a frente era pura 
desculpa.

– Se você não tem coragem para se posicionar en-
quanto é novo, quando for antigo é que não terá.

E propôs que todos se negassem a dar aulas, se não 
houvesse dispensa para todos. Só que ele esqueceu que 
muitos estavam ali, não só para ensinar, mas sim pelo pa-
gamento das aulas. E em sua retórica, Jerônimo perguntou: 

– Somos professores ou mercenários? 
É evidente que poucos apoiaram sua proposta. 

Um policial veterano propôs que os três colegas 
prejudicados, duas mulheres e um homem, pedissem para 
sair da delegacia e denunciassem o delegado por assédio 
moral. Uma das meninas disse que não faria nada, pois 
trabalhava no expediente e já estava morrendo de medo 
de ir para o plantão. A outra disse que não era bem assim, 
o delegado até que era uma cara legal, e que na realidade 
o problema delas já estava resolvido, e elas compensariam 
o tempo trabalhado na academia. Eu, como um bom de-
legado, tinha meus informantes dentro do grupo, nem 

preciso dizer que meu informante era o novato que abriu 
a reunião. Fiquei sabendo de tudo que se passava lá, quase 
que em tempo real, ele me informava tudo por mensa-
gens. Jerônimo estava indignado com a postura covarde 
das meninas, o colega ficaria só, já que elas se curvaram 
ao delegado-chefe. A coisa foi esfriando e, ao final, depois 
de muito custo conseguiram deliberar por uma reunião 
comigo, diretor da academia.

Na manhã seguinte fui informado oficialmente 
que um grupo de instrutores queria conversar comigo. 
Sabia, tinha certeza que poucos viriam, então fiz diferen-
te. Convoquei oficialmente todos os instrutores, pois sei 
que uma convocação de um delegado ninguém se nega a 
comparecer. Eu tinha uma surpresa para eles naquele dia.

Marquei só de sacanagem a reunião com o sol ao 
zênite. Todos chegaram no horário marcado, aliás, quase 
todos. Jerônimo chegou atrasado, pois fora almoçar antes. 
Começamos e o meu informante, que era também o che-
fe dos instrutores, explicava mais uma vez que acreditava 
que o bom senso prevaleceria... 

– Senhor diretor, com todo o respeito, não tenho 
o que conversar aqui. Apenas quero informá-lo que se o 
ponto nas delegacias não for abonado, eu, Jerônimo Ma-
rinho, renuncio a minha condição de instrutor na acade-
mia.

Foi um murmúrio geral. O veterano que propôs 
que o delegado fosse denunciado por assédio moral levan-
tou e disse que também renunciava... Meu informante-
-chefe dos instrutores esbravejou:

– Isto é um absurdo! Não podemos fazer isso com 
nosso diretor.

Jerônimo aguardou um pouco, mais um ou dois 
colegas foram solidários. Ele levantou e saiu do auditório. 
Pedi que o meu diretor-substituto assumisse e saí atrás 
dele. 

– Jerônimo! 
Ele parou e olhou para trás. 
– Pois não, senhor.
Ele tinha o olhar triste, e não me pareceu irritado, 

mas sim envergonhado. Como alguém que sente asco por 
alguma coisa. Uma repulsa por ver seus pares em posição 
tão deprimente e covarde. Sem dúvida, para ele o dinheiro 
e o medo de uma transferência eram o verdadeiro motivo 
de tanta subserviência.

– Por que você faz isso? – perguntei.
– Não acho justo que o colega tenha que trabalhar 

no plantão e no expediente ao mesmo tempo. Simples-
mente porque o delegado quer.

– Não é disso que estou falando. É da sua vida... 
Você não sabe, mas te conheço faz muito tempo. Eu estava 
naquele jogo de futebol em que você brigou com os três 
homens por causa do garoto.

Jerônimo parou por um tempo, tentando lembrar-
-se do evento. E respondeu:

– Doutor, tenho verdadeira ojeriza por pessoas 
medrosas, corruptas e subservientes. Elas reclamam dos 
governos, dos políticos, mas no dia a dia se comportam 
como os que criticam.

– Mas você só se deu mal com suas atitudes. As 
pessoas que você defende não se importam com você, e 
acho que nem mesmo gostam de você.

– Olhe doutor, eu faço porque acredito, não por 
eles, e mais, meu pai e meus irmãos com certeza se or-
gulham de mim. Acho impressionante como as pessoas 
dificultam a vida. A vida é simples. A única obrigação do 
homem é ser homem e da mulher é ser mulher.

Não era difícil entendê-lo, o difícil era saber que 
aquele menino, que eu vi há muitos anos, havia se trans-
formado em um homem, com o mesmo espírito guerreiro 
e humano dos grandes líderes. O triste era perceber que os 
seus pares não tinham a mesma visão que eu tinha dele. 
A minha ideia quando marquei a reunião era convidá-lo 
para assumir a chefia dos instrutores, mas, confesso, fiquei 
na dúvida se eles mereciam ter um líder como Jerônimo.  
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Reinvenção
Antonio Carlos Osorio

Resisto ao inimigo feroz que me assedia
e me reconstruo
em metáforas de sonho.
Em bandeiras escarlates
continuo a desfraldar minhas manhãs
e quando a noite-feiticeira chega
mimetizo-me.

Teço-me no meu sangue delirante
e recosturo as minhas entranhas.

Chamo à luta em campo aberto os inimigos 
da minha carne.

Resisto-me, refaço-me, reinvento-me
em metáforas de sonho.

Nuvens
Anderson Braga Horta

Ei-las brancas e jovens
mugindo ao vento os sonhos plácidos.
Invisível Pastor as tange pelos
puros campos azuis.
Ei-las, em cujos olhos inda não
habita o calmo filosófico
de longa tradição.
Passeiam pelo azul pastando azul.
Transparentes, na etérea digestão,
seus tenros celioníricos estômagos
vemos no espaço: ruminando azul.
Nédias da azul altiorvalhada grama,
ei-las depois roliças, gordas, grávidas,
roxas, pandas dos germinandos pomos
— iracundos incestuosos filhos
do Sol, esposo e pai: trovões, relâmpagos.
Alguém
depois do parto aparta-os —mães e filhos—
e as pacíficas vacas a curral
devassado, sem cercas,
tange-as, recolhe-as. Inda
não retornado o Sol,
o Invisível Pastor ordenha as nuvens.
Das plumbazúleas tetas
suga a seiva nutriz a natureza.

PAREI DE CHUPAR
Raimundo Floriano

Já nasci chupando! O dedo, evidentemente! A 
cada ano que se passava, meu polegar esquer-
do se tornava mais gostoso, mais saboroso, 

mais apetitoso.

Dedinho gostoso tava aí!

Minha família, minhas professoras e meus 
colegas de infância fizeram de tudo para que eu 
largasse o vício.

Em casa, Dona Maria Bezerra, minha sau-
dosa mãezinha, começou passando sumos de ba-
bosa e de losna, depois molho de pimenta em mi-
nha chupeta natural. Não deu resultado! Minto, 
deu sim! Dali pra frente, a pimenta se tornou meu 
tempero preferido.

Na escola, as professoras partiram para o 
oito ou oitenta, usando a velha técnica educacio-
nal da ferulaterapia – e a palmatória trabalhava 
dia sim, o outro também, o que só aumentava 
meu prazer, ao chupar aquele dedo morninho, es-
quentado pela ação de cada palmatoada, também 
conhecida como bolo. Mas isso não foi assim de 
supetão: começaram com puxões de orelha, va-
riando depois para reguadas, castigo de joelhos 
sobre milho, e, por fim, ao verem-me na prática 
do maravilhoso chupismo, vinham em riba de 
mim com a palmatória, e o bolo comia no centro.

No recreio, colegas muito dos felas chega-
ram até a passar bosta de galinha em meu sinistro 
polegar. Debalde! Em vão! O Rio Balsas ficava a 
dois quarteirões e, como se sabe, a água lava tudo. 
Com o dedo bem areado, nem de sabão carecia.

Perto de nossa casa, descendo da Praça de 
São Sebastião e seguindo pela Rua Tenente Joca 
rumo ao Bairro Cajueiro, havia, atrás de onde 
hoje é a Escola Normal, um grande e frondoso 
mangueiral, embaixo do qual morava uma se-
nhora bem velhinha mas durona, em sua casinha 
de adobo e coberta de palha. Em seu amplo ter-
reiro, vez em quando, se realizavam rezas, segui-
das de leilão e arrasta-pés, aos quais a criançada 
não podia comparecer, por tratar-se de coisa de 
adulto.

Chamava-se ela Leucádia Barbosa, mais 
conhecida por Velha Lucádia, Dona Lucádia ou 
DonLucádia. Vinha a ser avó de meu amigo Rai-
mundo Guarda, naquele tempo menino de meu 
tope. DonLucádia fazia umas bonecas artesanais 
de canarana – tipo de capim cujo grosso caule 
fornece um miolo muito parecido com o isopor. 
Naquele sertão, as bonecas de pano feitas em casa 
eram chamadas de bruxas. As bruxas de Don-
Lucádia – quem sabe, por ser necessário lascar o 

caule da canarana para extrair-lhe o miolo – eram 
conhecidas como bruxas lascanetas.

DonLucádia era uma senhora boníssima, 
alegre, prestativa Zeladora do Sagrado Coração de 
Jesus e comadre de minha mãe. Muitas vezes, vi 
as duas na cozinha lá de casa em animada prosa. 
Mas esses predicados só eram reconhecidos pe-
los adultos. Para nós, os moleques das cercanias, 
ela era outra coisa muito diferente. Caminhan-
do com seu bastão e a cabeça encoberta por um 
manto preto, era, sem tirar nem pôr, uma perfeita 
feiticeira das histórias de Trancoso. Sua boca des-
dentada – visual comum nos nordestinos idosos 
e desaquinhoados – acentuava em muito o medo 
que tínhamos dela. Piorando tudo, havia o fato de 
não podermos comparecer aos animados leilões e 
danças em seu terreiro. Por tudo isso, a chamáva-
mos de Lucádia Lascaneta.

Quando eu estava regulando uns oito anos 
de idade, e já estabilizado na chupação, eis que me 
aconteceu inesperada desgraça.

Uma tarde, ia eu pra nosso quintal comer 
umas atas e, ao passar pela cozinha, vi minha mãe 
conversando baixinho com Dona Lucádia, a Don-
Lucádia, a Velha Lucádia, a Lucádia Lascaneta. 
Quase estaquei de pavor! Havia dois homens ra-
chando lenha ali por perto, o que me deu certa 
segurança se a “feiticeira” quisesse me “encantar”. 
De repente, minha mãe se virou para esses dois e 
gritou bem alto:

– Peguem ele!
Eu, sem saber o que estava acontecendo, fi-

quei ali paralisado, sem reação, nem me lembrei de 
correr, de me safar. Os cabras avançaram pra mim, 
me pegaram e levaram pra onde as duas se encon-
travam. Quando estavam bem pertinho, um deles 
pegou meu braço esquerdo, abarcou a mão, segurou 
todos os dedos, deixando apenas o polegar livre, e 
o enfiou na boca de DonLucádia. Esta, conforme 
haviam combinado, chupou meu querido dedo por 
quase dois minutos, passando-lhe a língua, enquan-
to eu esperneava e gritava de revolta e nojo.

Infalível terapia

Foi um santo remédio!
Nunca mais botei esse polegar na boca. 

Daí pra frente, descobri coisas mais interessan-
tes para se chupar, como rolete de cana, manga 
madura e laranja de embigo. Ou mamar – dá na 
mesma.

Como mais adiante lhes contarei!
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Muito longe de nossas plagas, na milenar e fascinante Croácia, um 
médico de formação e diplomata de carreira veio, por igual, a des-
pontar nas letras, mais especificamente como um dos principais 

poetas de seu país. Refiro-me a Drago Stambuk, cujo livro Céu no Poço foi 
lançado, no ano passado, em caprichada edição bilíngue, pela editora da 
PUC do Rio Grande do Sul. Desde 2011, Drago é o Embaixador de sua terra 
no Brasil (simultaneamente ao exercício das mesmas funções na Colômbia e 
na Venezuela).

Prefaciada pelo crítico e professor gaúcho Luiz Antonio de Assis Bra-
sil, Céu no Poço é obra que contempla, entre outros temas, o forte impacto 
que a cultura e os costumes brasileiros causaram no diplomata e poeta que 
aqui aportara em missão oficial.

Com efeito, no virtuoso poema intitulado Rio de Janeiro, o vate croa-
ta evidencia a solidez de sua maturidade artística, proclamando, em arguta 
observação:

Crescimento ou decadência,
canto ou grito. 
 
Umidade ou dispneia,
melancolia ou preguiça.

Fermentação mineral
parada no esforço da podridão.
 
Coberta verde carnuda para as batalhas concluídas
e paisagens torturadas.
 
Cidades são tuas, terra do Cruzeiro do Sul,
como uma planta que sobrevive e cresce,
 

apesar de tudo, nos deslizamentos da terra íngreme;
com o regar – mas também sem ele.

Mestre do haikai, o Autor dedica parte significativa de seu livro brasi-
leiro à clássica forma do terceto, elevada à sua mais conhecida potência pelo 
nipônico Matsuo Bashô (1644-1694). Como apontado com precisão cirúrgi-
ca por Assis Brasil, no elegante prefácio, o poema em três linhas de Stambuk 
é, porém, autônomo em relação a modelos, oferecendo, invariavelmente, um 
segundo verso de natureza substancial, a exemplo do que ocorre no precioso

Nascido em 20 de setembro.
Poeta,
no tempo da colheita.

Ou no premonitório

Quando os mesquinhos
partirem,
os completos chegarão.

E, também, filosoficamente,

Segundo a imagem de Deus
foi criado. Ovo fresco,
sujo de excremento.

Médico, diplomata e poeta, a presença, entre nós, de Drago Stambuk, 
inda que temporária, constitui privilégio intelectual a ser usufruído ao ex-
tremo, louvando-se, com estrépito, a iniciativa da ediPUCRS de editar, em 
tradução da língua croata, o arrebatador Céu no Poço.

MÉDICO, DIPLOMATA E ESCRITOR
Fabio de Sousa Coutinho

UM AUTOR APAIXONADO
Vera Lúcia de Oliveira

Disse Stendhal que “A vocação é a fe-
licidade de ter como ofício a paixão”. 
Como toda máxima, essa encer-

ra uma grande verdade. Pelo menos é o que 
transparece na leitura de Crônicas de um lei-
tor apaixonado (Thesaurus Editora, 2015), li-
vro de Fabio de Sousa Coutinho, carioca/bra-
siliense, escritor e acadêmico que dedica seu 
tempo e entusiasmo à literatura. E, pela quan-
tidade e qualidade de relatos em seu livro, po-
demos imaginar a grande viagem do autor: de 
Shakespeare a Vinicius de Moraes, passeando 
pelos talentos de vários séculos e lugares, sua 
acuidade e sensibilidade mostram um leitor 
que não só é apaixonado como também é um 
crítico perspicaz.

São crônicas literárias, homenagens e 
saudações a seus pares, na melhor tradição da 
Academia como lugar do saber e do encon-
tro entre aqueles que, muitas vezes, vindos de 
universos diferentes, comungam o espírito da 
inteligência e se ocupam da palavra-arte. Ain-
da bem. Os textos curtos, enxutos/caudalosos, 

numa linguagem fluente e bem articulada, 
com a palavra (que parece) fácil e o estilo alto 
e claro como as estrelas, para lembrar quem 
entende do assunto, o padre Vieira. Tudo de 
que necessita essa narrativa chamada crônica, 
tão brasileira!

Pelos seus olhos apaixonados, os gran-
des se agigantam e se tornam apaixonantes. E, 
como um Virgílio moderno, ele nos conduz  
com a experiência de leitor culto e refinado 
num longo percurso no tempo e no espaço, 
rememorando fatos emocionantes como o 
discurso de Rui Barbosa no adeus a Machado 
de Assis, que são “passagens extraordinárias 
da vida nacional, verdadeiros marcos da nos-
sa civilização tropical” (Pág. 100). É também 
um passeio no museu de tudo onde vemos 
o que há de belo na literatura brasileira, aí 
considerando de modo especial a brilhante 
prosa dos jornalistas que se destacaram en-
tre nós. Nesse museu, inspirado pelas musas 
da Eloquência, da História e da Poesia, Fabio 
Coutinho nos leva ao salão em que perfilam 

prosadores, poetas, contistas, cronistas e bió-
grafos – todos merecedores da fama que os 
eleva e da nossa admiração pelo muito que 
fizeram pela língua e cultura do país. Temos 
o mestre Rubem Braga, o incrível Otto Lara 
Resende, a genial Lucia Miguel Pereira, a 
doce Ana Miranda, o poeta e amigo Antonio 
Carlos Secchin, mais os que em Brasília vi-
veram e produziram, como Cyro dos Anjos, 
Almeida Fischer, e os que vivem, escrevem e 
distinguem a cidade com obra significativa, 
como Edmílson Caminha. E muitos, muitos 
mais. Aqui santo de casa faz milagres.

Ler Crônicas de um leitor apaixonado  é, 
sobretudo, apaixonar-se pelo encanto das letras 
nacionais e lembrar que temos uma literatura 
sofisticada, imensa, que nos orgulha, com um 
rico passado que só um autor apaixonado pode 
presentificar. Essas Crônicas são um presente. 
Se lhe fosse perguntado quanto tempo levou 
para escrever o livro, Fabio Coutinho poderia 
parafrasear uma de suas musas, Lygia Fagundes 
Telles, e responder: a vida inteira!
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Carta Para Kori 
Antônio Temóteo dos  

Anjos Sobrinho

Kori
Gostei de ter você na augusta casa,
inteira, a consumir-se neste espaço,
cuidando dos meus filhos sob as asas,
agasalhada inteira em cada abraço.

Bem sei que os seus cuidados, seus encantos
em grandes cestos transbordando em flores,
às vezes disfarçavam leves prantos,
lágrimas tristes de sentidas dores.
 
É que em seu lar está seu coração
perdido em brancos flocos de neblina,
com a energia materna em cerração,
mal chega a aurora e o orvalho da campina.
 
E mesmo assim ferida, em dor pungente,
você não me deixou, não fiquei só,
antes vivi dois anos consistentes
vendo seus dedos desatando nós.
 
Por isso Kori, seguirei seus passos,
ganhei lugar cativo no seu peito,
nos lábios quentes, nos quentes abraços
dos quais me orgulho com tanto respeito,
 
lerei seu verso afável que desperta,
abrasa fogo quente, solta a brisa
deixa a cabeça limpa, descoberta
e acalma a tempestade, mi’ha poetisa.

Com carinho
ANE.

Um Sonho de 
Amor!

Teodoro Ramos

Estávamos um ao lado do outro
Participando de uma competição;
Tocando levemente um n’outro,
Surgia uma ardente e louca paixão.

Nervosamente puxei seu braço
E suavemente peguei em sua mão;
Desejando ardentemente um abraço,
Mas, com medo de levar um não.

O coração batia muito rápido e forte,
Por ter sido surpreendido pela sorte,
Daquele momento impregnado de ardor.

Porém, para minha tristeza, logo acordei.
Dela só lembrança e nem seu nome eu sei.
Percebi que foi apenas, um sonho de amor!

ACRÍLICOS
Terezy Fleuri de Godoi

Hoje os pássaros estão mais afoitos. Cru-
zam os ares numa rapidez que é quase 
impossível acompanhá-los. Voam em 

direção certa, fugindo do temporal que se apro-
xima.

São sábios.
Por que ficar estagnados, romanticamente 

parados nos postes ou nos parapeitos das casas, 
alheios aos avisos da natureza?

Trovões, raios, coriscos, súbitos apagões...
Eles sabem que a vida é luta, luta constante, 

lembrada nos versos da Canção do Tamoio, ma-
gistral poema de Gonçalves Dias: “Não chores, 
meu filho/Não chores, que a vida/ É luta renhida/ 
Viver é lutar./ A vida é combate/ Que os fracos 
abate/ Que os fortes, os bravos,/Só pode exaltar.../
Domina, se vive;/Se morre, descansa/Dos seus na 
lembrança,/Na voz do porvir./Não cures da vida!/
Sê bravo, sê forte!/Não fujas da morte/Que a mor-
te há de vir!/As armas ensaia/Penetra na vida/Pe-
sada ou querida/Viver é lutar./Se o duro combate/
Aos fracos abate/Aos fortes, aos bravos/Só pode 
exaltar...”

Este poema tem sido a minha estrela guia 
nesta jornada que já se torna longa, plena de ale-
grias e de tristezas.

A natureza nos ensina. Tudo passa: a infân-
cia e a mocidade, a velhice e a morte, a noite e o 
dia, as festas e os funerais...

Tudo passa: o amor e o ódio, o frio e o calor, 
a ventura e a desesperança.

A cada raiar do sol, a vida recomeça.
“A semeadura é aleatória, mas a colheita é 

obrigatória”, pois tudo neste mundo tem um pre-
ço. E temos que pagá-lo, à vista ou em suaves pres-
tações...

Viver... morrer...
Mas a morte é ilusão.
Quando dormimos, quando ansiosos nos 

entregamos ao deus Morfeu, estamos treinando a 
morte. É uma doce entrega, sem receios ou afli-
ções. Só de manhã saberemos que a nossa hora 
não chegou.

 Mais um belo dia a ser vivido.
E nos vem a palavra de gratidão ao Criador 

deste e de todos os mundos: Obrigada, Senhor!

Soledad
 Emma Alina Ballón*

Anhelo inútil de sentirme fuerte
es esta soledad que me aprisiona.
Vecindad de la rosa y la paloma
a cambio de soñarte y no tenerte.
 
Soledad bien cercana de la muerte
es esta soledad de mi persona.
¡Todo rumor terrestre se desploma
cuando vivo mirándote sin verte!
 
Soledad de mi lágrima llorada
en la oquedad del corazón inerte,
que de tanto esperar no espera nada.
 
Gozosa pena es ésta de perderte,
para luego al morir de la jornada
en amorosa soledad quererte.  
 

_________
*Poetisa boliviana

Solidão
Tradução de  
Kori Bolivia

Anseio inútil de sentir-me forte
é esta solidão que me aprisiona.
Vizinhança de rosas e de pombas
em vez de te sonhar e não te ter.
 
Solidão muito próxima da morte
é a solidão que de meu ser se apossa.
Todo rumor terrestre esvai-se e tomba                                  
quando fico te olhando sem te ver!
 
Solidão desta lágrima chorada
no meu vazio coração inerte,
que de tanto esperar só espera o nada.
 
Gozosa pena é esta de perder-te, 
para depois, à morte da jornada,
em amorosa solidão querer-te.

M
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AS CRÔNICAS “PORTUGUESAS” DE 
DRUMMOND

Edmílson Caminha

Por e-mail, quero saber do jornalista como se 
deu a aproximação com Drummond:
— Quem o contactou foi um irmão diplo-

mata, José César Paulouro das Neves, primeiro se-
cretário e conselheiro da Embaixada de Portugal no 
Brasil, entre 1974 e 1977.

A colaboração do cronista se manteve de 
1979 a 1986, como nos conta Fernando Paulouro no 
seu blogue Notícias do Bloqueio: “Nesse tempo, que 
ainda recordo com um frémito no coração, Carlos 
Drummond de Andrade publicava uma crónica no 
Jornal do Fundão, em exclusivo para Portugal, e esse 
território do jornal, que o grande poeta assinava, 
era um espaço de palavras luminosas que nos en-
sinavam a olhar o cotidiano como matéria sublime 
de literatura (...). Todas as semanas, um envelope 
grande era colocado na minha mesa de trabalho. O 

sobrescrito, com os carimbos da praxe, atravessara o 
Atlântico e poisava no Jornal do Fundão.”

Aí, o balde de água fria que se despejou na mi-
nha cabeça: “Lá dentro, vinham três crónicas de Carlos 
Drummond de Andrade, com a chancela do Jornal do 
Brasil, que ele publicava no diário brasileiro. Eu esco-
lhia uma para a semana em curso, e guardava as duas 
outras, como património imperdível, para depois.” 
Então, a prosa “portuguesa” de Drummond não era 
inédita, mas já publicada no JB...! Certamente devia 
render-lhe algum pró-labore (ainda mais porque “em 
exclusivo”), pois lá, diferentemente do que acontece 
por aqui, o escritor costuma receber pelo que faz. En-
tre 1964 e 1974, Millôr Fernandes colaborou no Diário 
Popular, de Lisboa: ofereceram-lhe US$ 1.000,00 men-
sais, ele contrapropôs US$ 5.000,00 e acabaram por 
acertar-se em US$ 3.000,00. No Brasil, iriam querer 

que trabalhasse de graça, sob o argumento afrontoso 
de que já era muito divulgar-lhe o nome...

Não bastasse pôr-me em comunicação com 
Fernando Paulouro, o gentil Mário Alves deu-me, 
ainda, cópia das 292 páginas de A presença de Carlos 
Drummond de Andrade em Portugal, tese de douto-
ramento apresentada pela Profª Marlise Sapiecinski, 
em 2004, ao Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, 
que vez por outra penso conhecer toda a bibliografia 
drummondiana já publicada no Brasil, tomo conhe-
cimento, por um português, de outro bom estudo 
sobre o nosso autor... e escrito por uma brasileira! 

Por entre a excitação e o desengano, valeu 
pelo menos um artigo a história das crônicas “por-
tuguesas” de Drummond, essas “viúvas Porcinas li-
terárias”, as que foram sem nunca ter sido...

Continuação da página 1

INFÂNCIA E MEMÓRIA COMO  
FONTE DA POESIA

Ronaldo Cagiano
É o menino em nós
 ou fora de nós
recolhendo o mito. 

Carlos Drummond de Andrade 

Desde sua estreia poética com o volume O salto 
sem trapézio (Coleção Lima Barreto, Edição 
Senado, DF, 1984), Paulo José Cunha (carioca 

de nascença, piauiense de alma e brasiliense de coração 
e adoção) vem trabalhando com a memória e o passa-
do como fontes para sua peculiar construção literária.

O mergulho no coloquial, nas fontes da cultura 
popular, imaginário social e do inconsciente (pessoal e 
coletivo) constitui toda uma práxis poética em que  a pa-
lavra é repositório das lembranças da infância, capturan-
do a memória do tempo, das coisas, das pessoas & dos 
acontecimentos para instauração de um olhar ao mesmo 
nostálgico e reflexivo sobre sua trajetória existencial.

Não há segredos formais ou contorcionismos 
de linguagem para explicitar essa ancestralidade que 
acompanha P. J. Cunha, porque a poesia nasce sem es-
forço e sem mistificação, porque emerge das suas mais 
caras raízes, do mais (pro)fundo das sensações e expe-
riências que o poeta tangenciou, com delicadeza, har-
monia e ritmo próprios. 

Não há melhor definição para a sua escritura, 
como a que (re)colhemos num dos versos de sua pri-
meira lavratura: “toda palavra se explica/ no próprio 
verso em que habita”  e essa sensação se comunica ple-
namente na mais recente safra, “Perfume de resedá” 
(Ed. Oficina da Palavra, Teresina). Nessa obra de único 
fôlego,  em que o poeta dá continuidade ao seu mapea-
mento afetivo, sentimental, histórico e mitológico da 
infância, lança, por meio de uma garimpagem no tem-
po & no espaço (geográfico, íntimo, psicológico)  novas 
luzes sobre as andanças e peripécias do ser.

Em seu percurso poético, ressurgem emblemá-
ticos, da fumaça difusa de um tempo não tão remoto, 

personagens, lendas, acontecimentos, imagens e tantos 
referenciais humanos, históricos e folclóricos, com sua 
carga mí(s)tica e sensorial. Nota-se toda uma eloqüên-
cia de detalhes (em que memória e invenção se consor-
ciam) que vão num território catártico, como bem de-
finiu Edmilson Caminha na apreciação de seus versos.

O Piauí –  seu cadinho e a instância a partir da 
qual transcende seu diálogo e faz suas incisões – oferece 
todo um potencial semântico e humaníssimo (para ser 
universal basta cantar o próprio quintal, advertiu Tols-
toi)  a essa poesia recolhida nos ermos da própria vida, 
aquela que pulsa e atrai os olhos do poeta, nos contornos 
de um lirismo não piegas, mas afirmativo de uma identi-
dade com as raízes; na esteira de um espanto, porém sem 
tintas escatológicas, diante de uma paisagem povoada de 
seres & sombras; escandindo, numa cartografia onírica 
e fabular, a alma máter do interior. Nesse aluvião hete-
rogêneo e cosmopolita, o homem cavalga na crina das 
lembranças e o poeta extrai dos modos, jeitos, costumes, 
falares, hábitos, cheiros, gestos, gostos, culinária e na 
cultura própria de uma região, matéria e circunstância 
para seu inventário particular. Verdadeiros flagrantes 
de uma infância alada e imagética, que nos remete aos 
ambientes e universos retratados por um Juan Rulfo e 
um Gabriel García Márquez, cujos sertões se equiva-
lem e são retratados com a mesma potência narrativa 
e a mesma riqueza plástica e metafórica, com idêntica 
e apurada artesania, harmonizando forma e conteúdo, 
numa dicção singular que confere a cada poema uma 
multifacética descrição de cenários e atmosferas. Cada 
objeto, situação, fato quotidiano deflagra uma recompo-
sição emotiva; e é no caudal de cada emoção que o poeta 
se reencontra, nesse tempo e nesse mundo perdidos, po-
rém transcriados.   

Com sutileza estilística, Paulo José Cunha ins-
trumentaliza esse longo poemário de “Perfume de 
resedá” com o mais genuíno dos artefatos: sua inten-
sa vivência, e  com ela suscita uma louvação crítica 

do passado transmutado em presente. E sob a pele do 
jornalista e no fundo d’alma do escritor descobrimos 
“o menino/ que veio beijar as pedras/ e resgatar/ das 
ampulhetas/ a areia do tempo”.  Esses versos de rica 
plasticidade e simbologia reverberam aquele íntimo e 
nostálgico nadar na terceira margem da própria vida: 
o passado que nunca sossega. Feito as águas de um 
rio que vai ao mar, mas carrega consigo vestígios de 
onde passou, a palavra de PJCunha transmitem aquela 
sensação de que somos eternamente alimentados pela 
seiva desse passado, como já mesmo nos alertou o sau-
doso poeta mineiro Cacaso: “minha pátria é minha in-
fância/ por isso vivo sempre no exílio.”

Sua poesia, testemunho de tensa e densa me-
lancolia, de Pacatuba ao Distrito Federal, das encostas 
do Paranaíba às margens do Paranoá,  é um delicioso 
encontro de contas. Ela irrompe vulcânica e suas lavas 
trazem notícias de antanho, “vem lá do fundo/ fundo/ 
do mais profundo/ do oco do mundo/” para provocar o 
leitor com o que viu e sentiu: “sou/ o que viveu numa ci-
dade/ adormecida na lembrança.../ condenado à sina/ de 
estar sempre voltando sobre os próprios passos...”. A lei-
tura genealógica de Paulo José Cunha nos remete àquela 
percepção de Augusto Meyer, para quem “a memória da 
infância é uma ilha perdida”, mas só passível de ser des-
coberta pela navegação poética, cuja única bússola é o 
verdadeiro sentimento do mundo.

O autor é jornalista, professor e documentarista, 
publicou também  dois livros de arte sobre a festa dos 
bois-bumbás de Parintins, “Vermelho – Um Pessoal Ga-
rantido” e “Caprichoso – A Terra do Azul”, “Grande Enci-
clopédia Internacional de Piauiês” e “A Noite das Reformas” 
(1978), livro-reportagem sobre os bastidores da votação 
da emenda que extinguiu o AI-5. Como jornalista, foi re-
pórter das sucursais da TV Globo e de O Globo, Rádio Na-
cional e Jornal do Brasil, em Brasília. Atualmente é âncora 
de três programas na TV Câmara e leciona na Faculdade 
de Comunicação da Universidade de Brasília. 
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No túmulo de Kafka, em Praga, eu pedi: “Orai, por nós”!
Foi súplica, imprecação.
Antes, agora. Sempre.

No cemitério “Père Lachaise”, em Paris, escrevi no (túmulo) de Proust: 
“Merci, Marcel”.

(Não, não fui apenas a cemitérios.)
E bati perna por Paris, fique contemplando o movimento nas escadarias 

da “Opéra”. 
Ir e vir de gentes.
(No metrô – contemplando a mocinha com boina e meias  grandes – 

ela lia, não mexia  em celular – pensei: não verei nunca mais esse rosto, nem os 
outros,  pessoas que vão e que vêm.

Andar – e andar mais ainda – é um dos prazeres maiores que sinto em 
Paris.

(Mas em relação às viagens da década de 70 – na época, com escasso 
dinheiro e fugindo da ditadura brasileira –, havia agora turista demais – chi-
neses, japoneses, brasileiros etc., todo mundo querendo comprar e não VER. 
Os  lugares cheios de gente.

Registrar: não ver. O viajante vê – o turista registra.
E fugia dos locais mais turísticos – por exemplo, andando e andando 

pela beira do Sena.
Não, desta vez nada do Louvre, Palácio de Versalhes (só andei pela ci-

dade e pelo seu mercado).
No Portão de Brandemburgo, em Berlim, “ouvia” o som de paradas – vi 

pedaços do Muro.
E revi, numa longa e iluminada conversa, o meu velho amigo Flávio 

Aguiar.
E lembrei que – num inverno europeu há tantos anos (1971) – eu o 

atravessara, e passara um dia em Berlim Oriental, com o meu saudoso amigo 
Alberto Albuquerque e, à noite, Luiz Travassos nos esperava  para tomar um 
vinho. 

Lembrança de tanto sangue derramado: mas havia também Beethoven 
e Goethe.

Violência e beleza.
Um concerto: era Mozart em Viena.
Em Bruges, senti mais beleza. Era uma cidade revisitada.
(Na primeira vez, década de 70, senti as pessoas menos estressadas e 

mais simpáticas, como aconteceu em Madri e Roma – no geral, elas – em al-
guns países – estavam mais irritadas e antipáticas.)

Tantos outros lugares não citados: como Santiago de Compostela. O 
que dizer? Já disseram tanto. Restam-me qualificativos que são lugares-co-
muns: linda, impactante. Mais que isso: cheia de uma energia que não sei 
definir.

E revisitei o Porto – cidade que muito amei, e fiquei na casa de um 
querido casal amigo, revendo a queria Manaíra, conhecendo o André – ambos 
tão sensíveis e cultos, além de dialogar de novo com o combativo e humanista 
Carlos Mota.

Como Lisboa – conhecendo o cotidiano da cidade, as pessoas, a vida 
real –, parando no apartamento alugado pelo querido Fábio, sobrinho sen-
sível, preparado, tão amigo e generoso que lá estudava. Ele já está de volta a 
Porto Alegre.

Queria “segurar” a vida. Um instante. Uma eternidade. O rio que flui.
Driblamos a morte, “esquecendo” que – sem prorrogação, sem recursos, 

sem embargos – ela, inelutavelmente, nos alcançará na soleira da morte.
(Eu sei: só capto fragmentos, andando às pressas, numa narrativa que-

brada – sempre em busca intensa de uma verdade humana. Consigo captar algo, 
não a totalidade. É da humana lida.)

Viajamos para o esquecimento. Mas “precisamos” viajar.

Em Dresden, sentei num banco à beira do rio –, e parecia inacredi-
tável que a bela cidade barroca alemã tivesse sido completamente destruída 
na Segunda Guerra.

É preciso escutar um fado, e contemplo o Tejo.
Ah, Lisboa revisitada de Pessoa!
Viajamos para encontrar o que já sabemos?
Chovia muito em Veneza, e fazia frio.
Em Londres, caminhei por parques.
E “enxergar”, ir além é fundamental (navegar é preciso –: ver (e apren-

der) é sempre necessário.
Se você está sempre preocupado em ensinar, nunca vai aprender.
–Na Piccadillyy Circus (junção de estrada e de espaço público da 

Londres’s West na cidade de Westminster), num sábado à noite (acho que 
nunca vi tanta gente junta e de tantas nacionalidades,  um casal indagou-me 
se sabia o endereço de certa rua.

Em Amsterdã andei por canais, contemplando tantas pessoas andan-
do de bicicleta, e (re)visitei o Museu Van Gogh.

Em Pompéia, pensei novamente na História (será ele sempre um 
pesadelo?), na vida e em todos os impérios que sempre passarão – apesar 
de considerarem-se eternos. 

Onde estou? No quintal da minha casa? Atravesso mares para des-
cobrir o que um menino, lá atrás, já sabia – encanto, finitude, sangue, es-
perança. A vida como um breve sopro que precisa ser vivido, a cada dia, 
sempre. Até.

VIAGEM
Emanuel Medeiros Vieira

(Para Célia – que foi comigo)
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A CIVILIZAÇÃO DO 
MEDO

Valfredo Melo e Souza

A coisa tem raízes bem anteriores, mas tomo como esteira o ma-
cabro atentado ao Charlie Hebdo em Paris, Jan 2015. O lápis 
se transformou em símbolo (Je suis Charlie) da luta contra 

o terrorismo. A liberdade de expressão não incluiria a liberdade de 
blasfemar. Há um misto de surrealismo nesta argumentação de Deus 
e Religião mesmo sabendo que estão sempre “juntos e misturados”. 

É preciso, entretanto, não perder de vista o papel do medo cósmico. 
Medo de tudo que é incomensuravelmente grande e forte; o firmamen-
to, o mar, perturbações cósmicas, calamidades naturais e até atrocidades 
(enforcamento, decapitação, fuzilamento, imolação de seres vivos), tudo 
a preencher espaços na TV e Internet.

Na base desse temor que não é absolutamente mítico, místico, mas 
poderoso, busca o sistema religioso oprimir o homem e dominar sua 
consciência.  Sabe-se que o corpo do indivíduo tem uma única direção: a 
morte. Morte que marca o começo e o fim absoluto.

Os atos de vingança contra crenças e religiosidades aumentam e 
se diversificam com violência: crianças sequestradas na Nigéria; criança-
-bomba a se imolar e destruir semelhantes; bombardeios aéreos contra 
civis no Iraque e Palestina. A isto se juntem os pavores do aquecimento 
global, da seca nas grandes bacias hidrográficas, do desemprego, das dro-
gas, da desigualdade social crescente... Medo... medo...medo... de tudo. 
Como dormir tranquilo? Estranho é que pessoas tenham tanto prazer em 
lutar pela religião e tenham tão pouco interesse em viver pelos seus pre-
ceitos. Daí as ilusões mercadológicas! O Balcão de Emprego! O homem 
insiste na busca de novos níveis de consciência e de vida. Há até um mé-
dico e cientista francês, Dr. Laurent Alexander, que admite o declínio da 
morte com a imortalidade alcançada num futuro próximo (La Mort de la 
Mort, JCLattès, 2011).

Afinal quem somos? O emblemático lepidóptero do poema taois-
ta de Chuang Tzu (396-286 a.C) que sonhara ser uma borboleta e quan-
do acorda, em dúvida, se questiona: “Chuang sonha ser borboleta ou a 
borboleta sonha ser Chuang”? De fato era Chuang Tzu, o ser humano 
que sonhara.Pois é. A vida nada mais é que um sonho. Quem somos? 
Chuang Tzu que admite ser um homem que se preocupa em tornar in-
teressante a vida de todo dia? Viver plenamente usufruindo do “sal da 
vida”? Perceber todos os encantos da existência (teatro, cinema, leitura, 
música, concertos, exposições e, desculpem-me, mais algumas centenas 
de atividades desse chamado “sal da vida”)? Para o poeta chinês devería-
mos ser uma borboleta que estende suas belíssimas asas e alça voo para 
desfrutar da brisa e do colorido das flores.

Em tempos de Maçonaria atuante não vou citar suas clássicas de-
finições, mas sim, um conceito pragmático dela: procurar sair de si e ir 
para dentro do outro (a falta de interesse pelo outro é o que nos pode 
acontecer de pior). O adepto deve ter um corpo preparado e predispos-
to ao bem, além de um cérebro capaz de absorver conhecimentos em 
história, literatura, filosofia, psicologia, behaviorismo (comportamento 
humano), arquitetura (do Templo de Salomão e dos demais), geometria, 
direito, administração, enfim, de teatro que engloba, a meu ver, esse mun-
do mágico dos saberes. Eureca! Escrevo em palavras sutis, silenciosas e 
atentas: Maçonaria é um teatro que engloba o mundo mágico dos saberes 
entrelaçados num Ritual bem executado. 

Dois poemas de Antônio Carlos Santini

A QUEDA

Se a palavra cair, palavra nua,
Como a fruta madura ao solo cai,
A inesperada queda logo vai
Espalhar as sementes pela rua.

Quando a palavra cai, antes flutua
Como a vela suspensa em seu estai,
Ou como a folha morta de um haicai,
Ou perfume de rosa à luz da lua.

Se a palavra caiu, selou a aposta!
Não posso mais calar uma resposta
Diante da luz serena que me abraça...

Imerecida e grátis, a semente
Pulsa em meu ser definitivamente
No súbito espetáculo da Graça!

M

GARIMPO

Uma palavra. Uma palavra apenas
Nesse caudal imenso – o dicionário –,
Uma gota a salvar do estuário
Das falas corrompidas de gangrenas...

Uma palavra – dessas bem pequenas –,
Palavra antiga como o estradivário,
Um termo leve, mais que um relicário,
Um grão quase perdido nas arenas...

Onde acharia essa Palavra? Onde
Posso encontrar a gema que se esconde
A recusar espaço em minha voz?

Sonhada por Horácio, por Terêncio,
A Palavra subsiste no silêncio
Que pulsa, humilde, no âmago de nós...

Madre de Deus, MG, 16/5/2015
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UM BRASILEIRO NAS ABAS  
DO MAR DE ATLAS II

Fontes de Alencar 

1 – Era ainda a primeira metade do 
Século do Descobrimento quando 
o aglomerado humano num ponto 
do litoral atlântico surgira. Daí, a 

vila; depois, bem depois, a cidade de San-
tos, que afronta o brasílio mar. Acolá nas-
cera José Bonifacio de Andrada e Silva, já 
no Setecentos. Na década de oitenta dessa 
centúria singrou o oceano destinando-se a 
Portugal. Antes de ultimar-se o decênio em 
que ali chegara o moço santista findaria na 
vetusta instituição de ensino co-
nimbricense o curso jurídico e ain-
da os de matemática e de filosofia. 
Egresso do estabelecimento coim-
brão, o Duque de Lafões fê-lo por 
integrar-se à Real Academia das 
Ciências de Lisboa. 

Em relação a essa conjuntu-
ra diria Latino Coelho – o tradutor 
da celebérrima oração demostênica, 
alhures mencionada – em seu Elogio 
Histórico de José Bonifacio de Andra-
da e Silva* lido na sessão pública do 
instituto lisbonino em 17 de maio de 
1877: 

“Para que Portugal partici-
passe na energia científica do seu 
tempo, se fundara a Academia das 
Ciências de Lisboa, igualmente 
devotada ao progresso da ciência 
especulativa e às suas frutuosas 
aplicações à vida social. Nesta 
nascente instituição haviam tido 
ingresso todos os talentos, que 
podiam eficazmente colaborar na obra de-
lineada pelo duque de Lafões e pelo egré-
gio naturalista Corrêa da Serra. Não é pois 
para estranhar que os dois instituidores da 
Academia, ao saber que uma provada vo-
cação se anunciava, buscassem desde logo 
recebê-la no seu grêmio e associá-la à sua 
empresa. 

Ao sair da universidade, generosa-
mente acolhido pelo duque entrou José 
Bonifacio na Academia, como sócio livre, 
em anos tão verdes e juvenis que o viço da 
mocidade parecia contradizer a grave com-
postura da academia.” 

Em passo pouco adiante o orador mostrou 
o ambívio com que em dado momento da Histó-
ria se defrontou o nosso País: 

“Quando se ia aproximando o termo 
improrrogável dessa longa gestação, em que 
Portugal, o povo descobridor, haveria de bro-
tar do seio a sua maior e derradeira criação 
– um império florente além do Oceano – os 
homens eminentes começavam a nascer na 
terra destinada a quebrar as algemas de colô-
nia para cingir o diadema de nação”. 

2 – Napoleão Bonaparte em 1804 fora 
proclamado Imperador dos Franceses. Curto 
foi o lapso de tempo até a decretação, pelo 
imperante, do bloqueio continental contra a 
Inglaterra. Sobreviria em breve a invasão de 
Portugal, com o General Junot a frente das 
tropas franceses. Antes desse grave fato ope-
rou-se a transmigração da família real portu-
guesa para o Brasil. Corria já o ano de 1808. 

Na lusíada terra adveio resistência 
ao invasivo gesto napoleônico. A propósito 
narrou o insigne encomiasta: 

“Torna-se Portugal um acampamento. 
Não podia o brioso professor ficar-se reman-

sado estudando os seus diletos minerais ou 
pensando em desentranhar do solo os tesou-
ros que revela a natureza à ciência e ao traba-
lho. Apercebem-se para a guerra os escolares, 
que não faltam jamais na ordem de batalha, 
quando as grandes ideias ou sentimentos ge-
nerosos intimam à ciência que, à semelhança 
de Bellona antiga, vista as armas reluzentes 
sobre as insígnias do saber. José Bonifácio 
é major, logo depois tenente coronel e co-
mandante do animoso e devotado batalhão. 
A ciência abre o seu tesouro a improvisados 

armamentos. Os laboratórios das escolas 
são agora ativos arsenais. Não há estado 
nem condição que exima das refregas. 
Os prelados ajustam sobre o roquete a ar-
madura, os sábios lançam o sago belicoso 
sobre capelo doutoral.”  

E mais disse o assinalado 
orador:  

“Anda José Bonifacio briosa-
mente empenhado na resistência aos 
invasores. Tempera o ânimo para va-
ronis empresas, que o terão ainda por 
ilustre paladino no fronteiro litoral 
do Oceano...” 

Atente o benévolo leitor para a in-
tensidade deste tópico da peça oratória: 

“Em públicos testemunhos fi-
cou assinalada a galhardia e o primor 
do grande naturalista como soldado 
e como chefe. Ele próprio, depois que 
terminada a campanha contra Soult – 

[Trata-se do general francês Nicolas Jean 
de Dieu Soult (1769-1851) que se retirou do 
Porto para a Espanha em 1809] – volvera a 
prosseguir as fainas científicas, ao dirigir-
-se como secretário à nossa corporação 
num seu discurso histórico, seguro de que 
a fama o não desmentiria, exclamava ainda 
respirando glórias militares: Em tão arris-
cadas circunstâncias mostrei, senhores, que 
o estudo das letras não desponta as armas, 
nem embotou um momento aquela valentia, 
que sempre circulava em nossas veias, quer 
nascêssemos aquém ou além do Atlântico.”

__________
(*) Brasiliana Digital.

José Bonifacio de Andrada e Silva


