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Aspecto pouco estudado da obra de Eça de Queiroz é o da sua produção 
jornalística. Tendo-se iniciado no jornalismo ainda moço, recém-saído 
da Universidade, na direção do bissemanário Distrito de Évora, ali edita-
do, em que se manteve por algum tempo, enquanto acerava a sua pena 

para os altos cometimentos do estilo, que o tornariam um dos maiores romancistas 
da língua portuguesa, a ele associaria o melhor de sua produção literária.

Sua produção jornalística, de publicação póstuma, está contida nos volumes 
Ecos de Paris (1905) e Notas Contemporâneas (1909) que estive há pouco relendo na 
edição de suas Obras Completas, por Lello & Irmão – editores, do Porto – 1951. Este 
é constituído da colaboração de Eça nos seguintes jornais e publicações: Diário de 
Notícias, Renascença, Atlântico, Ilustração, Repórter, Gazeta de Notícias, do Rio de 
Janeiro, Revista Moderna, In Memoriam e Almanaque Enciclopédico.

Continuação na página 9

À BEIRA DA 
INSANIDADE

Valfredo Melo e Souza

Está aberta em Amsterdã, no Museu Van Gogh, uma mostra, “À Beira da 
Insanidade”, apresentando documentos nunca exibidos, além de evidên-
cias sobre a doença mental do artista. A exposição inclui pinturas e obje-
tos como um revólver enferrujado que Van Gogh poderia ter usado para 

suicidar-se. As perguntas feitas pela maioria dos visitantes são: O que aconteceu com 
sua orelha? Que doença ele tinha? Por que ele se matou? Este será o fascínio dos 
admiradores de sua arte, até hoje um tabu no Museu.

Continuação na página 5
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dução de Erorci Santana, com texto de “orelhas” do crítico e poeta Ronaldo Cagiano. 
Além de nota do editor, o livro traz prefácio do crítico uruguaio Leonardo Garet, 
professor do Instituto de Estudos Superiores e do Instituto de Filosofi a, Ciências e Le-
tras, de Montevidéu, e a reprodução do prefácio da terceira edição, de 1966, publicada 
pelo Centro dos Estudantes de Direito de Montevidéu, escrito pelo crítico, historiador 
e ensaísta uruguaio (nascido na Argentina) Alberto Zum Felde (1889-1976). 

Continuação na página 3

Quando vimos, pela primeira vez, o esplen-
dor da edifi cação que se ergue no bairro 
recifense da Várzea do Capibaribe, Ana 
Maria e eu recordamos o que dissera um 

motorista de táxi (“Parece o Egito!”) ao passageiro que, 
não sabia, era o dono daquilo tudo. Mais importante 
o comentário se feito por alguém que jamais arredara 
o pé de onde nascera, pois a deslumbrante obra de ar-
quitetura é mais do sonhar que do conhecer, fala mais 
à imaginação do que à experiência. Ficamos, os dois, 
a contemplar a cidadela de barro, a fortaleza de argila, 
o castelo – não arrasado, mas eternizado pelas chamas 
que ardem nos seus fornos. Andamos por entre ovos e 
abutres, guardas e totens, fontes e espelhos d’água, cedo 
que chegáramos para o encontro com Francisco Bren-
nand, pintor, escultor, arqueólogo de mitos, o Nabuco-
donosor daquela Babilônia.

No ateliê, a grande e luminosa janela que dá 
para jardins de Burle Marx; uma cabeça de lobo, em 
papel maché; tubos de tinta, lápis de cera; livros, discos; 
o artista e a mulher em retrato quando jovens, a lem-

brar Dalí e Gala. Envelheceu bem, a barba e os cabelos 
brancos de um Moisés que não recebeu as tábuas da 
lei, mas as esculpiu em cerâmica, profeta do amor e da 
paixão, fauno a que não resistiam admiradoras e mo-
delos. Em 1971, recebe do pai a olaria a 30 metros do 
Capibaribe, que transformará em patrimônio da arte 
pernambucana e referência da cultura brasileira. Na 
ofi cina que é ateliê e fábrica, museu e templo, continua 
a escrever o diário aberto em 1949, aos 22 anos, hoje 
com mais de mil páginas. Digo-lhe da minha relação 
com a literatura, como professor e escritor, ao que ob-
serva:

– Sempre li muito, e até que não escrevo mal, 
dizem que puxei ao meu pai, que escrevia bem, com 
estilo e elegância, tenho cartas dele que provam isso. 
Penso que o que vai fi car de mim é o diário, mais do 
que a escultura, a pintura... Nele, eu me ponho por in-
teiro, não apenas o artista, mas o homem, com suas 
vivências, suas ideias, seus sentimentos, suas paixões...

Continuação na página 5

I

Embora seja dono de obra considerada um marco fundamental na lite-
ratura uruguaia do século XX, Francisco (Paco) Espínola (1901-1973) 
continuava inédito em outros idiomas. Esse estranho e inexplicável si-
lêncio, porém, acaba de ser rompido com a publicação de seu romance 

Sombras sobre a terra (1933) pela editora Letra Selvagem, de Taubaté-SP, em tra-
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SONETO

Junqueira Freire

Arda de raiva contra mim a intriga,
Morra de dor a inveja insaciável;
Destile seu veneno detestável
A vil calúnia, pérfida, inimiga.

Una-se todo em traiçoeira liga,
Contra mim só o mundo miserável;
Alimente por mim ódio entranhável
O coração da terra que me abriga.

Sei rir-me da vaidade dos humanos;
Sei desprezar um nome não preciso;
Sei insultar uns cálculos insanos.

Durmo feliz sobre o suave riso
De uns lábios de mulher gentis, ufanos;
E o mais que os homens dão, desprezo e piso.

(Seleção de Napoleão Valadares)
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WATERLOO: O FIM DA 
ERA NAPOLEÔNICA

Danilo Gomes

A carreira militar e política do gene-
ral Napoleão Bonaparte é bastante 
conhecida pelos estudiosos da His-
tória. Foi uma saga impressionante, 

a desse homem nascido na ilha da Córsega em 
1769 na família Buonaparte. Estudou na Esco-
la Militar de Brienne. Foi general aos 25 anos. 
Estancou a carnificina em que se transformou 
a Revolução Francesa, dando fim ao Terror. 
Integrou o Diretório e o Consulado e logo se 
proclamou imperador. Teve suas batalhas glo-
riosas, como Austerlitz e Marengo. Derrotado, 
abdicou. Ficou exilado na ilha de Elba, de onde 
fugiu, retomando o poder. Amargou derrotas, 
como na Rússia em 1812 e, finalmente, em Wa-
terloo, em território belga, quando enfrentou 
uma coligação da Inglaterra e Prússia, em 1815.

Bernard Cornwell nasceu em Londres, 
em 1944, e vive nos Estados Unidos. Autor de 
vários livros, dentre eles “As crônicas de Ar-
tur”, “A busca do Graal”, “Azincourt, 1356” e 
“O forte”. Em 2014 publicou “Waterloo – A 
história de quatro dias, três exércitos e três 
batalhas. O confronto que deteve Napoleão.” 
No ano seguinte, o livro saiu no Brasil, pela 
Record, em tradução de Bruno Casotti, com 
revisão técnica de Joubert de Oliveira Brízida. 
Sucesso, ganhou logo uma segunda edição. É a 
que li. São 363 páginas. Obra magnífica de um 
pesquisador minucioso, detalhista. Um painel 
extraordinário, em ritmo cinematográfico, da 
batalha que determinou o destino da Europa. 
O leitor tem uma visão panorâmica do heroís-
mo e da tragédia daqueles três dias no vilarejo 
de Waterloo. Dentro dessa visão panorâmica, 
detalhes, fugas, traições, estratégias e táticas, 
episódios heróicos, dramas pessoais, a longa 
batalha quase hora a hora. 

O duque de Wellington e o marechal 
Von Blucher demonstraram liderança firme.
Napoleão deixou a condução da batalha com 

o marechal Michel Ney, considerado pelo im-
perador “o mais bravo dos bravos”, mas Ney 
não estava nos seus dias de brilho e fulgor.

Derrotado, sem a ajuda das tropas do 
general Grouchy, Napoleão Bonaparte foi 
preso e exilado na remota ilha de Santa Hele-
na, entre a África e a América, onde, seis anos 
depois, morreu, em 1821. Ali, ditou a seus as-
sessores suas memórias, o famoso “Memorial 
de Santa Helena”, que Bernard Cornwell, na 
pág. 345, considera “uma autobiografia ten-
denciosa que alimentaria o culto napoleôni-
co prevalecente até hoje na França.” 

Quando Napoleão abdicou e partiu 
para a ilha de Elba, assumiu o trono da Fran-
ça o rei Luís XVIII, a quem Ney jurou lealda-
de, mas depois voltou a servir ao imperador. 
Por isso, depois de Waterloo, o marechal Ney, 
tendo voltado à França (não ouviu o conse-
lho do marechal d’ Erlon para fugir), prestou 
contas à monarquia restaurada. Foi preso e 
julgado por traição.

À pág. 346, o autor escreve: “Em 7 de 
dezembro de 1815, no início de uma manhã 
invernal, o marechal Ney foi executado por 
um pelotão de fuzilamento francês. Recusou 
uma venda nos olhos, negou-se a se ajoelhar 
e morreu com seu uniforme de marechal. 
Merecia algo melhor. Era entusiasmado, bra-
vo, impetuoso e heroico.”

Seja como for, Napoleão Bonaparte fi-
cará para sempre na História,com suas virtu-
des e defeitos. A Águia tombou em Waterloo, 
mas a legenda do imperador dos franceses 
não perdeu de todo o seu esplendor. No tú-
mulo, nos Inválidos, em Paris, está escrito: 
“L’ Empereur”. E a Casa de Longwood, na ilha 
de Santa Helena, casa em que ele morreu (tal-
vez envenenado), foi doada pela Inglaterra à 
França, que a transformou em museu dedica-
do à memória de seu famoso imperador.
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Adelto Gonçalves

Garet deixa claro, em seu prefácio, que foi com dor que constatou que em 
América Latina en su literatura (México, Siglo Veintiuno, 1972), obra de 
quase 500 páginas coordenada por César Fernández Moreno que conta 
com a participação de 27 colaboradores, adotada também no curso de 

Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universi-
dade de São Paulo (USP), não há uma citação do nome de Espínola. Só César Aira 
o reconhece em seu Diccionario de autores latino-americanos (Buenos Aires, Emecé, 
2001).

E, no entanto, Sombras sobre a terra não fica a dever a outros romances pa-
radigmáticos da literatura hispano-americana, como Junta-cadáveres, do também 
uruguaio Juan Carlos Onetti (1909-1994), Os passos perdidos, do cubano Alejo Car-
pentier (1904-1980), Pantaleão e as visitadoras, do peruano Mario Vargas Llosa, O 
obscuro pássaro da noite, de José Donoso (1925-1996), e Trópico enamorado, do boli-
viano Augusto Céspedes (1906-1997), outra obra nunca publicada no Brasil, embora 
tenha o porto de Santos como um de seus cenários.   

O romance teve sua edição de estréia em 1933, em Montevidéu, e ganhou 
segunda edição em 1939, em Buenos Aires. Seguiram-se mais uma edição em 1966 e 
outra em 2001 (Clásicos Uruguayos), que inclui vários estudos preliminares, a pro-
pósito dos cem anos de nascimento do escritor. A edição brasileira surge agora de-
pois que o editor Nicodemos Sena “descobriu” na livraria de alfarrábios El Galeón, 
na zona central de Montevidéu, um exemplar de 1966, indicado por seu proprietário, 
Roberto Cataldo, para quem naquele romance “está a alma uruguaia”.

II

Sombras sobre a noite, como se percebe pelo título, é um daqueles romances 
ligados ao (sub)mundo noturno e seus notívagos, na linhagem de Agonia da noite, de 
Jorge Amado (1912-2001) e outros poucos na literatura brasileira. A exemplo de seus 
congêneres hispano-americanos, aborda as relações humanas nas casas noturnas e 
nos prostíbulos. O protagonista, de nome Juan Carlos, é um órfão de pai assassinado 
e mãe vítima de tuberculose, que vive num imenso e solitário casarão aos cuidados 
da negra Basília e cresce no Baixo, el Bajo, como é conhecida a zona do baixo mere-
trício nas cidades latino-americanas, em meio a prostitutas, cafetões e outros seres 
marginalizados. Foi num prostíbulo que o jovem Juan Carlos encontrou refúgio e 
compreensão, além de iniciar-se nas artes do amor. 

Autobiográfico, o romance não tem, praticamente, um enredo que se possa 
seguir de fio a pavio, mas é formado por episódios que antes constituem flagrantes 
do modo de vida daqueles que transitam por aquele mundo às avessas. As prostitu-
tas, porém, são extremamente humanas e mesmo aqueles que vivem do suor de suas 
mulheres no ofício que é considerado o mais antigo do mundo não são apresentados 
como seres cruéis ou vis, mas como “namorados” ou apenas “rapazes” enamorados 
de suas amantes. 

Não se pense também que o leitor aqui irá encontrar cenas tórridas ou eró-
ticas. Pelo contrário. Haverá de perceber certo desencanto em cenas no bar de um 
prostíbulo em que há sempre um cantante de tangos, milongas e estilos (típica com-
posição uruguaia para ser acompanhada ao violão) a lamentar a fatalidade daquela 
vida à margem, um purgatório para a entrada no paraíso que só virá com a morte. 
Por trás desse romance poético, ainda que realista, perpassa, porém, um sentimento 
de solidariedade com os menos favorecidos, os deserdados da terra.

III

Francisco Espínola nasceu, em San José de Mayo, a 4 de outubro de 1901. Era, 
portanto, maragato, como todo aquele que nasce no pequeno departamento de San 
José, que fica às margens do Rio da Prata e na área metropolitana de Montevidéu. 
O termo maragato aqui também tem a ver com os nossos maragatos, os sulistas que 
deram início à Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, em 1893, contra os 
chimangos, os legalistas. Eram chamados de maragatos não só por causa do lenço 
vermelho que traziam ao pescoço, mas porque vinham do exílio no Uruguai, exa-
tamente na região de San José, que fora colonizada por espanhóis procedentes da 
comarca espanhola de Maragatería, na província de León.

Espínola nasceu no seio de uma família de tradição blanca, ou seja, ligada 
ao Partido Blanco, de inspiração conservadora, cujo ideário, aparentemente, seguiu 
pelo menos até 1962, quando se filiou ao Partido Comunista Uruguaio. Foi professor 
e crítico literário e teatral. Combateu a ditadura de Gabriel Terra (1873-1942), advo-
gado que ocupou a presidência da república uruguaia de 1931 a 1938. Alto dirigente 
do Partido Colorado, igualmente de ideário conservador, Terra liderou um golpe de 
estado em 1933, com o apoio do exército. Durante seu governo, colocou na prisão 
muitos adversários políticos, inclusive vários professores, como Espínola. Preso em 

1935, Espínola seria felicitado na prisão por alguns de seus algozes, que haviam tido 
a oportunidade de ler Sombras sobre a terra.

Sua estreia literária deu-se em 1926 com o livro de contos Raza ciega, no qual 
o crítico uruguaio Alberto Zum Felde viu similitudes com Crime e castigo, de Fiódor 
Dostoiévski (1821-1881). Escreveu ainda Saltoncito (1930), relato para crianças; El 
rapto y otros cuentos (1950); Milón o el ser del circo (1954), ensaio sobre estética; e 
Don Juan el Zorro (1968), três fragmentos de romance. Escreveu também peças de 
teatro. Em 1961, foi distinguido com o Grande Prêmio Nacional de Literatura do 
Ministério de Instrução Pública do Uruguai.

No artigo “El Bajo maragato cruza fronteras”, publicado no semanário Bus-
queda, de Montevidéu, de 19 de fevereiro de 2015, a jornalista Silvana Tanzi, a propó-
sito da então presumível publicação do romance no Brasil pela editora Letra Selva-
gem, traça um perfil de Espínola com a ajuda de um artigo de Alfredo Mario Ferreiro 
(1899-1959), em que este poeta dizia que o escritor fazia parte de uma geração que 
“vivia em ritmo lento e podia passar horas conversando no boliche”. Segundo Fer-
reiro, Espínola vestia-se sempre de preto com uma gravata e colarinho quebrado e 
engomado, usado em camisas destinadas a trajes formais como o smoking. “Dias 
houve em que Espínola falou pelo espaço de oito ou dez horas. E parecia um minuto”, 
recordou Ferreira, que era seu amigo.

Espínola morreu durante a madrugada de 27 de julho de 1973, por coinci-
dência dia em que ocorreu o golpe de Estado liderado pelo presidente Juan María 
Bordaberry (1928-2011), que instaurou um regime de exceção que duraria até 28 de 
fevereiro de 1985. Naquela manhã, os uruguaios acordaram ao som de marchas mili-
tares que eram tocadas nas emissoras de rádio, prenunciando um período de muitas 
perseguições, torturas e assassinatos de opositores à ditadura.

________________________

Sombras sobre a terra, de Francisco Espínola, tradução de Erorci Santana, com prefácio de Leonardo 
Garet, prólogo da terceira edição por Alberto Zum Felde, texto de “orelhas” de Ronaldo Cagiano e nota 
do editor Nicodemos Sena. Taubaté: Editora Letra Selvagem, 5ª edição (1ª em português), 360 págs., R$ 
40,00, 2016. Site: www.letraselvagem@letraselvagem.com.br E-mail: letraselvagem.com.br

Continuação da página 1

À MEMÓRIA DE 
JOANYR DE OLIVEIRA

Francisco Carvalho

A morte não calça sapatos de seda.
A morte cavalga uma alimária de sombras.
Os olhos da morte têm ferrugem nas pálpebras.
Anda a cavalo em si mesma.
Os dias e noites da morte são longos e frios.
A morte nos contempla de dentro das paredes,
esconde-se de nós como uma pérola na ostra.

A morte se veste de branco para o noivado
da insônia. Alta noite desce das barbas dos retratos
pendurados nas paredes e ensaia
o seu bailado de movimentos fúnebres.
A morte nos visita às portas da sensualidade
vestida de anciã com seu rosário de ossos.
A morte enluta as paredes caiadas
dos túmulos onde fantasmas semeiam epitáfios.

A morte calça sapatos de seda
para não acordar os habitantes da noite.
Vai aos enterros dos velhos meninos
que fecharam os olhos para as madrugadas
orvalhadas. Os anjos costumam
fazer revoadas no cemitério das violetas
decepadas pela enxada dos coveiros.
Morrer é cultivar borboletas amarelas
na terra semeada de bombas e velocípedes.

(Do livro Esquinas do Tempo)
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FREUD E LITERATURA EM QUINTA LITERÁRIA DA ANE

A professora Tania Rivera, da Universidade Federal Fluminense, foi a palestrante da Quinta 
Literária de 6 de outubro de 2016. Vencedora do Prêmio Jabuti de 2015, na categoria de 
livros de psicologia, ela discorreu, para uma plateia culta, atenta e entusiasmada, sobre as 
relações entre Literatura e Psicanálise, com ênfase nas obras de Sigmund Freud, William 

Shakespeare, J. W. Goethe, Roland Barthes e Jacques Lacan. Na foto, a palestrante exibe o certifi cado 
de participação que recebeu do Presidente da ANE, Fabio de Sousa Coutinho.

MEDITAÇÕES
Emanuel Medeiros Vieira

“A vida é uma ponte, não tente construir a sua casa sobre ela” (Buda)

Conseguiremos colocar nossa mente no espelho da eternidade, como pedia Santa Clara de Assis? É um 
tempo de tantas “verdades”. Serão verdades? Dogmatismos, fundamentalismos, xingamentos, maniqueísmos.

Já fi z essa pergunta: a internet acelera a comunicação, mas consegue aprofundá-la?
Fama, poder, glória. O que isso signifi ca?
Estarei sendo claro?
Apesar de tantas possibilidades tecnológicas, há um sentimento socializado de “solidão”, de  afasta-

mento entre os homens. E desesperança. Violência.
Mas estamos aqui. Ainda vivos. Estamos preparados para enfrentar “a terceira margem do rio?”
É o que o meu pai pedia aos seus fi lhos: “estejam sempre preparados”.
É possível? E acrescentava: “não subestimem a força do Mal”. E ele acreditava sinceramente na vitória 

do Bem. E todas as vezes em que subestimei tal força (do Mal), quebrei a cara.
Falta-me clareza. É preciso buscar uma fonte de águas limpas na linguagem e não estou conseguindo.
E acabo tecendo meditações meramente ordinárias, parecendo uma fi losofi a de botequim.
Será que – crendo que cumpro uma Missão – busco evangelizar (num sentido laico)?
“É o velho moralista escrevendo”, ri o promotor interno.
Quem sabe. Que Missão? Tudo já foi dito? E publicam-se livros e mais livros. Já existem mais escritores 

do que leitores?
A arte é um caminho de salvação?
Ela “não reproduz o que vemos. Ela nos faz ver”, dizia o pintor Paul Klee.
Acaba sobrando – como valor a ser alcançado diariamente – a autenticidade. Sempre. Só posso pedir 

que o outro creia em mim, se previamente eu acredite fundamente no que digo (e faço).
Meditações ordinárias...

(Brasília, agosto de 2016)

O trem partiu
Maria Luiza Pereira Ervilha

R$ 35,00 - 184 páginas

Letra morta, letra mortal
Valdir de Aquino Ximenes

R$35,00 - 180 páginas

História da
Literatura Brasiliense

Luiz Carlos Guimarães da Costa
R$50,00 - 440 páginas

acesse nosso site:

www.thesaurus.com.br
Frete grátis para todo o Brasil

Ou ligue: (61) 3344-3738

Conheça a literatura 
de Brasília

CORREÇÃO

No texto intitulado LILI, de autoria da associada Gracia  Cantanhede, publicado no n° 73 do 
JORNAL da ANE, duas correções se fazem necessárias, para refl etir, com rigor, a publicação origi-
nal, no livro Mulheres Apaixonadas:

- onde se lê “Lili, se lembra”, leia-se “Lili se lembra”; e
- onde se lê “Lili, perdeu de vista etc.”, leia-se “Lili perdeu de vista etc.”.
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NA BABILÔNIA DE BRENNAND
Edmílson Caminha

Como eu, gosta de Drummond:
– Além de grande poeta, identifico-me 
com ele por uma curiosidade: nossos so-
brenomes são de origem britânica, mas 

no Brasil se pronunciam como se fossem franceses... 
Meu trisavô, Edward, veio da Inglaterra para tra-
balhar na construção de uma ferrovia, e foi parar, 
imagine, em Maceió! Portanto, minha família, ori-
ginalmente, é “Brénnand”, assim como a do poeta é 
“Drúmmond”...

Confesso-lhe meu fascínio pela cerâmica, a 
textura, as cores que vão do amarelo ao ocre, do ver-
melho ao roxo, a ação do tempo sobre a escultura, 
a envelhecê-la, amadurecê-la, obra que começa com 
a argila, passa pela queima... O artista me dá razão:

– O material é mesmo nobre, e me encanta pelo 
que o produto tem de criação e de técnica, de arte e de 
ofício, de imaginação e de indústria. Há um mural lá 
fora, não sei se você viu, com versos de Ernst Jandl, um 
poeta austríaco: “Partidos estão os vasos harmoniosos, 
os pratos com a face grega, as cabeças douradas dos 
clássicos – mas o barro e a água continuam a girar nos 
casebres dos oleiros.” São eles que realizam, que com-

pletam a obra. A cerâmica pode parecer belíssima, per-
feita, mas se não tiver o timbre metálico, a percussão do 
sino, não ficou boa, será descartada.

E as obsessões do escultor Brennand, sobre-
tudo pelo ovo, pelo falo...?

– Não é difícil explicar. O ovo como símbolo 
da perfeição geométrica, do começo do mundo, da 
origem da vida... O falo como uma das representa-
ções do sexo, do desejo, do erotismo que pulsa em 
todo ser humano, enquanto ele viver, independente-
mente da idade.

Sobre a obra de pintor, declara:
– É minha grande paixão. A escultura, talvez 

pela polêmica e pela controvérsia que a caracteri-
zam, acabou por eclipsá-la, por mantê-la à sombra, 
o que de certo modo me frustra. Pena que eu já não 
tenha mão para pintar, sequer para desenhar aquele 
FB, minhas iniciais, de que as pessoas tanto gostam.

Arrisco-me a perceber, nas mulheres que re-
tratou, influências de Egon Schiele, pela melancolia 
e pela angústia com que às vezes se mostram:

– Sim, você está certo, mas sinto, também, a 
presença de Gauguin, de Balthus, dos realistas fran-

ceses... Você conhece o quadro L’origine du monde, de 
Courbet? É impressionante, aquela floresta de pelos a 
significar que tudo começa ali, que naquele monte en-
coberto está a razão de tudo, pelo menos para nós, ho-
mens, é centro para o qual tudo converge, como escre-
veu Montaigne nos seus Ensaios, há mais de 400 anos... 
Aquele quadro pertenceu a Lacan, era coberto por um 
veludo vermelho, e ele só o mostrava aos amigos... Hoje 
se encontra no Museu d’Orsay, em Paris, ao alcance de 
quem quiser vê-lo, felizmente. Há mulheres que vão lá 
sem calcinha, e aproveitam, quando não há ninguém, 
para fazer fotos sentadas, diante do quadro, a mostrar 
que a origem do mundo está nelas, também...

Ao termo da conversa, o artista faz questão 
de ir conosco até ao carro, sob o olhar discreto dos 
visitantes que fotografam o Templo ao Ovo Primor-
dial, as figuras da Commedia dell’Arte, a Muralha 
Mãe Terra... Fico a imaginar que, em noites de lua 
cheia, os abutres batem asas e sobrevoam o Pátio de 
Esculturas; o Pássaro Rocca bica um ovo que se ra-
cha; e a Vênus Sequestrada ganha vida para saciar, 
deslumbrantemente nua, a fome de amor e sexo de 
Francisco Brennand, Rei da Babilônia.

À BEIRA DA INSANIDADE
Valfredo Melo e Souza

O homem era alto, magro, fronte larga, bem afeiçoado. Usava uma bar-
ba ruiva porque quando menino uma garota lhe dissera que tinha o 
queixo pequeno. Nasceu na Holanda em 1853 numa família religiosa 
de classe média. Recebeu o nome de um irmão mais velho que mor-

rera horas depois do parto. Aos vinte anos, aos domingos, percorria quarenta 
quilômetros só para ver de longe uma jovem que amava. Um dia, ela lhe disse da 
janela que era noiva. Era Vincent Van Gogh (1853-1890), um gênio da pintura.

Trabalhou numa galeria de arte, foi professor elementar, pastor, lavrador e 
levou seu cristianismo ao extremo, trabalhando de sol a sol, dormindo no chão. 
Embora só começasse a pintar em 1881, fez novecentas telas e mais de mil de-
senhos sem que tenha conseguido vender em vida. Tinha crises de loucura e 
numa delas, em Arles, atacou seu amigo Paul Gauguin com uma navalha. Depois 
cortou o lóbulo da própria orelha e foi internado na Clínica Psiquiátrica do Dr. 
Gachet. A polícia fechou seu ateliê a pedido de vizinhos, que o chamavam de 
Ruivo Maluco. Deprimido, uma noite saiu de uma estalagem e caminhou até o 
campo; olhando para o céu, deu um tiro no peito e voltou para o bar. Bebeu até 
cair e foi levado para casa, onde morreu dois dias depois, aos trinta e sete anos. O 
retrato que fez do Dr. Gachet, uma obra menor, foi vendido há alguns anos, por 
oitenta e quatro milhões de dólares.

Concomitante à mostra, a historiadora Bernadett Murphy lança o livro 
“A orelha de Van Gogh: a verdadeira história” (Van Gogh’s Ear: The true story). 
Reabrem-se os debates sobre a automutilação/ou não da orelha, e sobre sua saú-
de mental, se epilepsia, distúrbio maníaco-depressivo, ou bipolaridade.

A maioria das pessoas conhece pelo menos alguns dos quadros de Van 
Gogh; os girassóis, a cadeira vazia, os ciprestes, ou o encantador “Quarto de 
Arles” (exíguos aposentos do artista). Sobre esta tela o que ele escreve ao irmão 
Theo revela suas intenções artísticas: este é simplesmente o esboço de meu quarto, 
só que a cor se encarregará de tudo, insuflando, para sua simplificação, um estilo 
mais impressivo às coisas e uma sugestão de repouso ou de sono em geral. Numa 
palavra, contemplar o quadro deve ser repousante para o cérebro ou para a imagi-
nação. As paredes são violeta-pálido. O piso é de ladrilhos vermelhos. A madeira 
da cama e as cadeiras, amarelo de manteiga fresca, os lençóis e almofadas de um 
leve tom de limão esverdeado. A colcha escarlate. A janela verde. A mesa de toilet-
te, laranja; e a bacia, azul. As portas de cor lilás.

 E é tudo. Nesse quarto nada existe que sugira penumbra, cortinas corridas. 
Tudo deve expressar absoluto repouso. Retratos nas paredes, um espelho, uma toa-

lha e algumas roupas... Trabalharei nele o dia inteiro, mas você vê como a concep-
ção é simples... o quadro será pintado em camadas leves e planas de tinta... 

Ao afastar-se do “desenho correto” e da perspectiva de Brunelleschi, o 
artista implantaria um movimento irreprimível e arrasador em arte, que se alas-
trou do impressionismo ao expressionismo.

Explosão
 

Teresinka Pereira

A estrela que explodiu
luminosa e ardente
foi recolhida na Terra
e cada átomo foi se instalar
no ser humano.
 
Viemos do céu
e somos relâmpagos metálicos
permanecendo na Terra
que aprendemos a transformar.
 
Algum dia explodiremos
outra vez
e voltaremos para o Universo
de onde viemos.

Continuação da página 1
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MÁRIO PALMÉRIO, 1916-2016
Adércio Simões Franco

Quando na década de 1960, o new-criticism 
se impôs como método objetivo de aborda-
gem da obra literária, as informações sobre 
o escritor ficaram em segundo plano.

O grande difusor da nova crítica foi Afrânio Cou-
tinho, que em sua obra Da Crítica e da Nova Crítica (Rio, 
Civilização,1957) propunha que se examinasse a obra lite-
rária como entidade estética, egocêntrica, abandonando 
aspectos extraliterários, como biografia, influências rece-
bidas na concepção da obra literária, visão mais extrínse-
ca. Assim, ao longo do tempo, a crítica literária ganhou 
autonomia, não havendo necessidade primordial de se 
conhecer a biografia do autor para compreender-se a sua 
obra. Todavia, um estudo em profundidade da obra de um 
autor não descarta a possibilidade de melhor conhecê-la, 
focalizando sua biografia, seu posicionamento em tempo 
e espaço. 

A revista Convergência da Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro, lançou em junho deste ano o Especial 
Mário Palmério – 1916-2016, em comemoração ao cente-
nário de nascimento deste grande autor.

Em editorial, a presidente da ALTM, Ilcéa Sônia 
Maria de Andrade Borba Marquez, focaliza os diversos 
Mários – o herói romântico, o escritor, o professor, o em-
preendedor.

Diversos acadêmicos expõem peculiaridades que 
enriquecem o painel da vida e obra de Mário Palmério.

Herói romântico
Uma aluna se apaixona pelo professor... este ro-

mance escondido provoca forte repressão familiar... e o 
que acontece? O Professor Mário Palmério foge com a jo-
vem amada Cecília Arantes – escandalizando a provincia-
na Uberaba de 1939, rompendo costumes proibidos, que 
regulavam hábitos de família e sociedade em geral.

Homem além do tempo
Em São Paulo, Mário percebeu sua vocação para o 

magistério, vindo a matricular-se no curso de matemática 
da USP. Retornou a Uberaba em 1940. Nessa época ha-
via o Colégio Nossa Senhora das Dores, fundado em l885 
– só para meninas! – e o Colégio Diocesano de Uberaba, 
fundado em 1903 – só para meninos! Mário criou o Liceu 
– que era misto, despertando entusiasmo na juventude de 
então – uma grande novidade!

O Liceu se transformou em Colégio do Triângulo 
Mineiro. Mário foi além, criando em 1947, a Faculdade de 
Odontologia – ponto de partida para os demais estabele-
cimentos de ensino superior, que, aglutinados, vieram a 
formar a Universidade de Uberaba – UNIUBE. 

Na qualidade de deputado federal, ele teve melhor 
oportunidade para transformar a cidade em um grande 
polo universitário regional.

Espírito de aventura
Mário Palmério fez duas viagens à Amazônia. Em 

1972, deu entrevista para a revista Manchete.
Por que fui à Amazônia? Ora, todo brasileiro olha 

aquilo lá em cima, e se tiver espírito de aventura, acaba 
indo para lá! Sempre tive vontade de ver de perto aquele 
enorme sertão virgem. (p.17)

Viajou ainda para Portugal, a convite do governo, 
e conheceu as províncias ultramarinas tratadas assim, eu-
femisticamente, onde permaneceu vários meses.

Embaixador e músico
Mário Palmério foi embaixador do Brasil para 

o Paraguai de outubro de 1962 a abril de 1964. Tendo-

-se identificado com o espírito musical do país, compôs 
guarânias e polcas bastante interpretadas por cantores da 
época. A mais célebre foi Saudade, seguida de outras, den-
tre elas No digas no, Noche de Asunción.

Desventura política
Vida de candidato em campanha é cheia de peri-

pécias. A crônica do historiador Hugo Prata é um relato 
tragicômico de desventurada viagem de Mário Palmério 
a Medeiros. Frio, poeira, fome... e uma infeliz atrapalhada 
intestinal! Vale a pena conferir O plantador de mamoeiros...

O romancista
Vila dos Confins foi lançado em 1956, quando 

também apareceram Grande Sertão –  Veredas, Montanha 
e o Encontro Marcado.

 Começou como relatório que o deputado federal 
Mário Palmério pretendia apresentar à Câmara Federal, 
denunciando as falcatruas eleitoreiras do interior mineiro, 
as compras de votos -!-, o domínio dos coronéis.

 E virou romance, assinalado pela verve artística 
do escritor, unindo a ficção aos elementos documental e 
descritivo.

Chapadão do Bugre, publicado em 1965, tem fun-
do regionalista, onde são retratados os sertanejos, os coro-
néis, romance de intenso conteúdo dramático.

Na 6.ª edição de Chapadão do Bugre (Rio, José 
Olímpio, 1973) anuncia-se o romance em preparo Confis-
sões de um Crime Perfeito

Ao que tudo indica, parece que o romance não foi 
concluído e nem se tem notícia da divulgação de outros de 
seus trechos. (Guido Bilharinho, p.20)

Saudação a Mário Palmério na Academia de Letras
Os dois romances que compusestes – Vila dos Con-

fins e Chapadão do Bugre, nasceram dessa intimidade com 
a terra, cujo cheiro gostoso Rachel de Queiroz encontrou em 
um deles.

É que o sucesso literário não se satisfaz com o 
escrever bem. Ele reclama, no domínio do idioma, no 
que ele tem de regressivo e progressivo, o suporte poético 
da linguagem metafórica, a receptividade para os termos 
musicais, como o fizestes recolhendo no ressoar dos 
acontecimentos e nas narrativas dos ventos que sopram 
no Planalto Central ou dos rios mineiros que murmuram 
nas tardes quietas. (Cândido Motta Filho, p. 72)

Magistrais peças de oratória
A revista publica na íntegra, o discurso de recep-

ção de Cândido Mota Filho a Mário Palmério. Além do 
mérito oratório, ele mergulha profundamente em seus ro-
mances em consistência crítica, proporcionando aos leito-
res, novos olhos para este primor de literatura.

Já o discurso de Mário Palmério, cumprindo o ri-
tual de elogio ao seu antecessor, João Guimarães Rosa, é 
outro monumento de oratória. Eles foram grandes ami-
gos e, por isso, ficamos conhecendo a vasta cultura desse 
médico, poliglota, que acompanhava os vaqueiros em sua 
jornada, pelo grande amor em pesquisar a sua linguagem, 
presenteando a literatura brasileira com o Grande Sertão: 
Veredas e outras obras-primas de contos, que se tornaram 
marcas de tempo na historiografia literária.

Documento
Paulo Fernando Silveira faz registro das origens 

das Academias de Letras, da Grécia aos nossos dias. Res-
salta a importância das academias como entidade agluti-
nadora de cultura.

Mérito
Este exemplar, enquanto importante fonte de pes-

quisa, tem uma peculiaridade – muitos dos acadêmicos 
conviveram com Mário, estudaram em seus colégios, fo-
ram seus alunos e se tornaram companheiros de jornada 
pela educação e desenvolvimento de Uberaba.

Registre-se a importância deste exemplar, fonte 
de pesquisa para se conhecer o homem e a obra, como se 
propôs no editorial.

DOIS SONETOS DE 
JOÃO CARLOS TAVEIRA

BASTIDOR

A Solimar de Oliveira, in memoriam

Fico-me aqui: sozinho, só,
solzinho de tão pouca luz,
que a sombra do meu dia é pus
dentro da vida — eterna mó.

Moída a carne, os ossos nus,
os olhos viram cinza e pó;
só sobra a cisma sobre o dó,
que faz em mim ponto de cruz.

Fico-me só: mas não perdido,
tecendo sonho em vão tecido,
pois que não sou o ser que lavra.

Além de mim, um outro tece
a mesma voz e a mesma prece,
das quais me faço na palavra.

M

RÊVERIE

 Ao poeta Reynaldo Jardim

Mapa. Navio. Mar. Ausência.
Sombra. Distância. Tudo. E o nó.
Sem luz. Penumbra. Tédio. Pênsil.
Num fio. Audaz. Passado. Só.

Falta. Vazio. Pedra. Nódoa.
Presente. A náusea. Céu. Silêncio.
A nuvem. Turva. A terra. Densa.
Sem paz. No cais. Futuro. Pó.

Vela. Revela. A chama. A chave.
Réstia. Luar. E o pensamento.
O corpo. Vaga. A alma. Nave.

A meta. Morta. Torto. O vento.
Centro. Do abismo. Um sol. Sem clave.
— Já ouço. Ao longe. A voz. De dentro.

(Do livro: A Flauta em Construção, Thesaurus, 1993)
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OS CONTOS FANTÁSTICOS DE  
MACHADO DE ASSIS – II  

Ronaldo Costa Fernandes

O conto, na verdade, é sobre a infertilidade de alguns (Xavier) e a fertilidade de outros que se apossam 
de ideias alheias. “O anel de Polícrates” é uma fábula. O rei Polícrates, o homem mais feliz da terra, 
temia uma reviravolta do destino. Sacrifica-se, antecipando uma futura derrota e, para aplacar a ira 
da Fortuna, desfaz-se do anel. Um peixe come o anel, um pescador o pesca, lá está outra vez o anel 

na mesa de Polícrates. A moral da historieta, no caso do conto, é que as ideias fantasiosas de Xavier são apropria-
das por outros que a colocam em artigo de jornal ou peça de teatro. E, assim, Xavier vê seu “anel” retornar a seus 
ouvidos (prato). Xavier chega a tentar escrever um conto, “um conto fantástico, à maneira de Edgar Poe, uma pá-
gina fulgurante, pontuada de mistérios...” Mas não o consegue. Não há verdadeiramente conto fantástico. “O anel 
de Polícrates” tem a atmosfera fantástica, embora se possa classificá-lo entre as fábulas moralistas de Machado. 
De qualquer forma, o pensamento de Xavier é algo delirante. O princípio do conto tem não só a atmosfera, mas 
como uma descrição exaltada de fatos extraordinários. Logo, Xavier é aqui, ao mesmo tempo, aquele que inflige 
o fantástico como aquele que, passivamente, recebe o influxo do fantástico.

O conto “A visita de Alcebíades” inclui-se nas narrativas cultas, objeto e instrumento precioso para 
fazer, junto com a imaginação, o aparecimento do fantástico. Como também é comum acontecer, o fantástico 
em Machado não se dá paulatinamente, mas abrupta e intempestivamente. De súbito, o narrador, amante da 
antiguidade, leitor culto, tem diante de si, em carne e osso, a figura histórica de Alcebíades, que lhe indaga das 
novidades gregas. O narrador não se faz de rogado e, embora surpreso, mas agindo naturalmente, narra-lhe 
os acontecimentos do povo grego ao longo da História. O narrador justifica o aparecimento de Alcebíades em 
função de sua prática e crença no espiritismo.

Intempestivamente, com medo de que Alcebíades não só o visite, mas, após o jantar, leve-o para a 
eternidade da morte, resolve contar que vai a um baile. Alcebíades, depois de saber que várias das manifestações 
culturais do seu tempo estão sepultadas como os deuses, as danças e as festas pagãs, decide também ir ao baile 
com o desembargador. “Calei-me; cheguei a cuidar que o pesadelo ia acabar, que o culto ia desfazer-se, e que eu 
ficava ali com as minhas calças, os meus sapatos e o meu século.” Há aí também, obviamente, um jogo cultural 
e uma divergência de séculos. O século de Machado e seus autores e o século de Alcebíades, da Antiguidade. 

O desembargador, acostumado às leituras, não estranha não só a chegada inesperada de personagem 
de outro século, mas também a vinda da cultura de outro século. O século culto de Alcebíades, o século das lei-
turas do desembargador. Machado tem consciência do fantástico. Isso é o importante, porque aqui e ali, revela, 
como no caso de fazer um conto à maneira de, como ele próprio chama, Edgar Poe, Machado, neste conto, deixa 
escapar a consciência do “maravilhoso”, isto é, Machado não o faz ingenuamente, mas com conhecimento de 
método e estrutura.

“– Vá, continua, dizia-me ele, quando eu parava de lhe dar notícias.
Mas eu não podia mais. Entrado no inextricável, no maravilhoso, achava tudo possível, não atinava por 

que razão, assim, como ele vinha ter comigo ao tempo, não iria eu ter com ele à eternidade. Esta ideia gelou-me. 
Para um homem que acabou de digerir o jantar e aguarda a hora do Cassino, a morte é o último dos sarcasmos.” 
(grifo nosso)

Neste conto, não há o recurso do sonho ou da loucura. O leitor pode imaginar que se trata de uma 
narração disparatada e ensandecida. Contudo, Machado cercou-a não de verossimilhança – que existe –, mas 
tomou cuidado de colocar um personagem, não só culto, como também jurisconsulto, o que lhe dá ar de verdade 
jurídica, ao mesmo tempo em que encerra a narrativa na moldura de petição ao Chefe de Polícia. O ar documen-
tal não retira a sátira, a ironia, nem o humor, mas caracteriza o tom pretensamente documental e policialesco, já 
que a petição é para que o chefe de polícia retire de sua casa o cadáver de Alcebíades, morto pela segunda vez. 
O autor da petição termina com o insólito pedido, sem antes deixar um desconcerto cultural: Alcebíades não 
entende os “canudos” que o personagem veste e se horroriza, porque pensa que o desembargador irá se suicidar, 
ao ver que este coloca em volta do pescoço uma gravata. O clima é de absurdo, não desmentido, nem duvidado, 
em nenhum momento. Se Machado reescreve as Escrituras, aqui não chega a reescrever a História, mas faz 
dela uso de forma irônica – nada escapa à visão culta do Bruxo. Até agora o que vimos foi o embate entre dois 
personagens, com visões conflitantes, visões culturais conflitantes. Se em “O alienista”, o embate é entre a razão 
cientificista de um contra os hábitos e costumes da sociedade e da natureza humana, ou seja, homem x sociedade 
ou, como quer Raymundo Faoro, a luta entre a Ciência e a Teologia, o saber científico e os dogmas da Igreja que 
já perdia influência e prestígio; aqui, há o confronto desembargador x Alcebíades. Ou seja, homem x homem.

Em “Viver”, conto pertencente a Várias Histórias, Machado insiste com uma de suas metáforas prefe-
ridas: a da vida como edição de livro. “Falaste em capítulo? Felizes os que só leram a vida em um capítulo.” Essa 
é uma imagem recorrente que encontramos nos contos “Trio em lá menor”, “Pai contra mãe” e em Brás Cubas 
(XXVII). O conto em questão é sobre a tensão eternidade e morte. Os dois personagens são eternos: Prometeu e 
Ahasverus. O primeiro, oriundo da mitologia grega; o segundo, de lenda erudita cristã que se enraizou no reper-
tório da mitologia sobre Cristo. Ambos sofrem com a ação do tempo e a impossibilidade de morte. Ahasverus 
deseja a morte a fim de que rompa o ciclo repetitivo da vida. Prometeu, contudo, tem uma vida eterna ainda mais 
dolorosa, acompanhada de suplício e castigo corporal. A pura eternidade de Ahasverus é já sua condenação. 
Aqui o que ocorre é o cultural (mitologia grega, lenda erudita da Idade Média) associado a um tempo também 
erudito que vai provocar, como no delírio de Brás Cubas, o ensejo do absurdo. Logo, cultura, tempo e absurdo 
tornam-se termos comuns. Observei em A ideologia do personagem brasileiro que o tempo machadiano é um 
tempo filtrado pela cultura, ou seja, que o tempo não é apenas o ruir (“o tempo que rói tudo”), o destruidor e o 
envelhecimento das coisas, mas há forte componente do elemento cultural no tempo machadiano. Ahasverus 
condena Prometeu porque criou o homem. Ahasverus é o último homem e convocará os animais para que 
presenciem o criador de uma raça derrotada e sofredora: a humana. E a culpa disso tudo, segundo Ahasverus, 
é Prometeu. Não há solidariedade na eternidade, mas luta eterna entre um criador pagão e um humano cristão.

Em forma de apólogo absurdo e inusitado, Machado exerce ao mesmo tempo seu lado disfórico e sua 
compreensão do humano anseio: permanecer vivo, apesar dos sofrimentos. A vida não como dom divino, mas 
um castigo desejado, ou um desejo que mesmo ferido e maltratado é preferível ao nada. Ahsverus, o imortal, 
por fim morrerá, mas ainda iludido de que será o elo entre o último homem e uma nova raça que surgirá. A 
ideia de uma nova raça é-lhe incutida maliciosamente por Prometeu, desenganado. Curioso é que Machado fale 
de uma nova raça. Uma humanidade melhorada, um ser humano especial, despido das humanas contradições 
e erros. Esta concepção de um futuro luminoso, claramente apresentado de forma distópica, já que Prometeu 
induz Ahasverus ao desejo de perfeição e ainda de imortalidade, ele, Ahasverus, que sempre reclamara de seu 
castigo eterno, é uma prova cabal da dubiedade da escritura machadiana e da ironia perversa que condena tudo 
o que é humano ao degradado. Quem melhor tem compreensão do que acontece (um eternamente castigado 
por dar vida e saber ao homem, outro eternamente castigado por não acudir Cristo, logo o saber pagão e o saber 
religioso) são as duas águias que vêm dar maltrato a Prometeu e morte a Ahasverus, ou seja, a natureza. As águias 
representam então o saber não humano, a sabedoria do elemento não cultural, o saber do natural. Da mesma for-
ma que fizera com o conto “Um apólogo”, esse conto é também dialogado. Um diálogo absurdo, irrepresentável. 
Ora, o diálogo, principalmente na época em que vive Machado, é a forma mais realista do realismo. Quero dizer, 
é no diálogo que os realistas e naturalistas podiam registrar o falar “errado” dos negros e dos malandros, do povo. 

Mostrar peculiaridades da fala regional. É justamente por intermédio deste instrumento que Machado instaura o 
clima de absurdo como se ele, o diálogo, também estivesse a serviço do delírio humano.

Em “O cônego e a metafísica do estilo”, Machado insiste em um dos seus temas preferidos no conto: o 
da criação artística. Geralmente o personagem não tem vocação, mas alberga a ambição da glória artística. Neste 
e em outros contos (“Um homem célebre”, “Cantiga de esponsais”, entre outros menos citados), o personagem 
luta contra a falta de inspiração. Não chega este “O cônego e a metafísica do estilo” a ser considerado um conto 
fantástico, na medida em que o narrador, brincalhão (com o espírito da galhofa, mas sem o azedume do niilista) 
propõe uma viagem à mente do cônego que busca um adjetivo (que tem sexo: o feminino) para um substanti-
vo (que, por sua vez, tem seu gênero: masculino) a fim de escrever um sermão que lhe fora encomendado. O 
problema da criação preocupava Machado, logo um polígrafo de largo espectro e que, pelo volume de páginas 
produzidas, não deveria ter empecilho para a criação. O que observamos é que a criação é fruto da imaginação 
e do processo inconsciente de aparecimento de construções imagéticas e outras formas de expressão literária. 
A criação em si, como fenômeno, não é algo científico, ou que se obtém pelo estudo, aprendizagem, formação 
escolar ou ensino regular. A criação pertence ao reino do fantástico no sentido de que se assemelha ao processo 
singular de deixar escapar o fluido movediço do inconsciente, rio negro e espesso que ninguém vê ou percebe, a 
não ser no mundo também fantástico do sonho ou da loucura.

Prova maior está no trecho a seguir que, já na mente do cônego, o narrador faz verdadeira viagem pelos 
caminhos da consciência e pelos desvãos do inconsciente. Na figura de Sílvio e Sílvia, o substantivo e o adjetivo 
que se buscam e se afastam, caem entre labirintos novos e velhos, aventuram-se no burburinho de ideias que é 
o cérebro do religioso.

«Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as 
reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germens, e os detritos, os rudimentos e 
os sedimentos; é o desvão imenso do espírito. Aqui caíram eles, à procura um do outro, chamando e suspirando. 
Dê-me a leitora a mão, agarre-se o leitor a mim, e escorreguemos também. Vasto mundo incógnito. Sílvio e Sílvia 
rompem por entre embriões e ruína. Grupos de ideias, deduzindo-se à maneira de silogismos, perdem-se no tu-
multo de reminiscências da infância e do seminário. Outras ideias, grávidas de ideias, arrastam-se pesadamente, 
amparadas por outras ideias virgens. Cousas e homens amalgamam-se; Platão traz os óculos de um escrivão da 
câmara eclesiástica; mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas 
pálidas; tão pálidas, que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era criança. Memórias 
pias e familiares cruzam-se e confundem-se. Cá estão as vozes remotas da primeira missa; cá estão as cantigas da 
roça que ele ouvia cantar às pretas, em casa; farrapos de cousas que vieram cada uma por sua vez, e que ora jazem 
na grande unidade impalpável e obscura.”

Ora, o mundo da “grande unidade impalpável e obscura” é o mundo da natureza. O inconsciente está 
mais perto da natureza do que da cultura. É nele que se instala ou germina a expressão mais animal e primitiva 
do nosso ser, dos instintos mais recônditos e selvagens que precisam do controle e repressão da cultura, da 
sociedade, da censura. Desta maneira, contradizemo-nos: o fantástico, em Machado, passa pelo mundo da 
cultura. Há de se reparar, contudo, que o narrador controla a narrativa e é ele que tem consciência (cultura e 
repressão) para manter sob controle o ato de narrar e o objeto narrado. As “ideias, grávidas de ideias, arrastam-se 
pesadamente, amparadas por outras ideias virgens”, assinala o narrador. Mantendo o controle e exercendo ato de 
cultura sobre aquele objeto informe e amalgamado, onde se misturam desde citações a Platão a reminiscências 
pueris, o narrador ingressa, como o narrador de Gerard de Nerval, no “vasto mundo incógnito [...] por entre 
embriões e ruína.”

No pequeno grupo de contos que nomeio de “reescrever as Escrituras”, podemos começar pela narrati-
va “Adão e Eva”, talvez o menos importante do conjunto. De qualquer maneira, embora o conto venha em estilo 
jocoso, já contém alguns elementos do conjunto. “Reescrever as Escrituras”, inicialmente, é uma atitude de laici-
zar, dessacralizar o divino. Machado, contudo, não o faz de maneira sacrílega ou em tom de condenação ao clero. 
Mesmo porque Machado investe na economia não da Igreja, secular, mas no pensamento da Igreja, no seu ideá-
rio e, mais ainda, fugindo da instituição Igreja, Machado está preocupado em rediscutir as leis divinas. Rediscutir 
as leis divinas é mexer com o imaginário cristão e, principalmente, popular. A civilização ocidental e também sua 
cultura, está impregnada da Bíblia. Ao reescrevê-la, Machado está reescrevendo a própria civilização ocidental. 
A crítica de Machado logo não é contra a instituição, mas ao imaginário e ao poder cultural. Subvertendo o que 
está escrito como lei divina, Machado também investe contra a lei secular, a lei laica, pois ela informa, normatiza, 
pune, estabelece, cria procedimentos, onde não aparecem as dores humanas, as fraquezas de alma, os sofrimen-
tos íntimos e recônditos. São estes últimos – pecados múltiplos – que fazem a humanidade ser humanidade. Nele, 
Machado usa um dos seus cenários prediletos: a mesa da sala, confraternização burguesa, a conversa dos salões. 
Sem pretensões maiores do que uma piada, o juiz de fora (lei laica), em forma de brincadeira, no ano de mil 
setecentos e tanto, na Bahia, instado a dar sua opinião sobre Adão e Eva, discorre longamente sobre a tentação e 
corrige o final da história: não houve a tentação de Eva e logo o paraíso é restabelecido e eternizado. Neste conto, 
Machado não insiste em buscar os erros, defeitos e manchas psicológicas. Em tom de galhofa, refaz a Escritura, 
em frente de um frade carmelita (lei divina), que não o contradiz. Não sendo o procedimento dos outros contos 
que veremos à frente, podemos já observar o comportamento de colocar de cabeça pra baixo o que estava em seu 
posto, canonizado e estabelecido desde os tempos bíblicos. 

No conto “A igreja do diabo”, apresenta-se outro comportamento dos contos de Machado em geral. 
Diria mesmo que há um comportamento generalizado de sua narrativa e que aqui, nos contos fantásticos e, 
mais ainda, neste propriamente dito, se realiza: a necessidade de dar ordem ao caos. Se observarmos o “De-
lírio”, em Brás Cubas, veremos que na desordem indiscriminada persiste a necessidade de explicação (e não 
digam de que nos tempos do romantismo e realismo havia a necessidade de não extrapolar e tudo justificar, 
pois aí mesmo está a literatura fantástica em alemão, francês e inglês, contrariando, com Hoffman, Maupas-
sant de “Orla”, Gautier e Poe) e, mais do que explicação, de organização do que é fruto da desordem e do in-
consciente. E ainda mais, além da necessidade de dar ordem ao caos, estamos diante de uma atitude estilística 
de Machado: a de sistematizar o pensamento. O caso mais agudo vem a ser a teoria do Humanitas, com toda 
sua carga irônica, do aloprado Quincas Borba. A igreja do diabo não é apenas uma anarquia, uma sublevação, 
um movimento de colocar o que estava embaixo no reino de cima, mas descrever uma organização daquilo 
que, no pensamento ocidental cristão, representa o caos e a desorganização. Não há uma teoria do inferno no 
sentido jurídico-organizacional e institucional, apesar dos famosos vários círculos do inferno. O inferno, para 
nós, é justamente o desarranjo do mundo. O mundo celestial é uma cópia de regras e mandamentos que se 
reflete no código mais severo que é a Bíblia. A Bíblia é o ordenamento jurídico e institucional mais eloquente 
da civilização ocidental. Aqui o que Machado quer introduzir não é apenas a inversão de valores, que é a 
primeira leitura. Subjaz o estrato de uma desorganização que precisa, para sobreviver, organizar-se como uma 
igreja, com seus códigos, com suas leis, com suas disciplinas e seus ordenamentos. No diálogo com o Diabo, 
Deus pergunta: “– Não é preciso; basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desor-
ganização, só agora pensaste em fundar uma igreja?”

________________
(Do livro A cidade na literatura e outros ensaios. São Luís, Edições Academia Maranhense de Letras, 2016)
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AO PÉ DO RÁDIO
Napoleão Valadares

Não é bom falar sobre coisas tristes. Mas os 
fatos são tão antigos que talvez nem cau-
sem muita tristeza. E vamos a eles.
Quando nos chegou o primeiro rádio, fica-

mos encantados. Era um aparelho bonito, de jacarandá, 
com uma seda alvinha na frente, medindo quase dois 
palmos de comprimento e pouco menos de largura. 
As pessoas grandes gostavam das novelas, O Direito de 
Nascer e outras. Nós, meninos, nos interessávamos por 
músicas. E de noite todo mundo estava ao pé do rádio.

As coisas tristes a que me refiro eram notícias 
que ouvíamos nos programas de reportagens. O Repór-
ter Esso era um deles. Notícias de longe, mas que nos 
deixavam meio chocados e penalizados. Duas delas fo-
ram o incêndio de um circo em Niterói e a queda de 
uma ponte no município de João Pinheiro. Elas nunca 
me saíram da memória.

O caso do circo foi um horror de gente quei-
mada e pisoteada. Um sujeito não tinha dinheiro para 
comprar o ingresso, pediu que o deixassem entrar sem 
pagar e, como não consentiram, ele arranjou um pouco 
de gasolina e botou fogo na lona do circo. Muita morte 
e muito ferimento. Ouvindo a notícia pelo rádio, ima-
ginávamos o desespero do povo morrendo queimado. 
E menino ouvindo essas coisas...

Muito depois, lendo o livro Diário de um Can-
dango, de José Marques da Silva, deparei-me nova-
mente com o caso, pois o autor faz uma referência ao 
tal incêndio do circo: “Soube que em Niterói ocorrera 

uma tragédia brutal! Fazia lembrar Herculano e Pom-
peia, quando o Vesúvio, implacável, soterrou milhares 
e milhares de pessoas. Mas fora no Brasil, onde temos 
bombeiros bem equipados, sem que com isso pudés-
semos evitar um acontecimento tão funesto. Nada 
menos de 200 crianças, vidas em flor, conheceram a 
morte num circo que se incendiara!” E mais adiante: 
“Que absurdo! 330 pessoas já perderam a vida, apesar 
da luta que movem os médicos para que esse número 
não aumente!”

O outro fato, a queda da ponte, igualmente cho-
cante, deu-se num 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. 
A ponte sobre o Rio da Prata desabou e os carros foram 
caindo e o povo morrendo, até que um lavrador daque-
las beiras, Luiz Goiano, colocou galhos de árvores na 
estrada, como aviso, impedindo que mais carros caís-
sem no rio.

Conversando com Célia, esposa do amigo An-
derson Braga Horta, ela me disse que uma sua irmã, 
Clesi Santos, foi vítima desse acidente. Estava em Bra-
sília e resolveu passar o Natal com os pais, no Rio de Ja-
neiro. E o ônibus em que ela viajava foi um dos veículos 
que caíram no Rio da Prata.

Mas nem tudo são tristezas. Ao pé do rádio, 
meu pai pegava um programa chamado Seu Criado 
Obrigado. O programa era muito instrutivo e agradá-
vel. Consistia em perguntas que os ouvintes faziam por 
cartas, e em respostas que o locutor dava, com tudo 
bem explicado. A gente aprendia muito com isso.

Passaram-se anos. Um dia, vasculhando livra-
rias, encontrei o livro Seu Criado Obrigado, de Louri-
val Marques. O locutor tinha feito do conteúdo daquele 
programa, ao longo do tempo, um livro, contendo as 
perguntas e as respostas, com nomes e endereços das 
pessoas. Ali encontrei o nome de um amigo que, na-
quela época, tinha escrito ao programa. Nada menos 
do que o escritor Jacinto Guerra, que perguntava: “Por 
que os Estados Unidos são conhecidos como Tio Sam?” 
Pergunta assim respondida: “Várias histórias são co-
nhecidas, cada uma explicando a seu modo, a origem 
da expressão “Tio Sam”. A mais aceita, nos Estados 
Unidos, é a seguinte: durante a guerra de 1812, um ho-
mem de Troy, Nova York, viu as letras U. S. estampadas 
num grande volume e não sabendo que eram as ini-
ciais de United States, perguntou o que significavam. 
Por essa época havia em Troy um certo Mr. Wilson a 
quem todos chamavam de Uncle Sam (tio Sam). A pes-
soa a quem a pergunta fora feita, querendo divertir-se 
à custa do outro, respondeu que U. S. eram as iniciais 
de Uncle Sam, isto é: de Mr. Wilson. A brincadeira logo 
circulou e em breve se confundiam, permanentemente, 
Uncle Sam e United States.”

Telefonei a Jacinto informando-o sobre o acha-
do e lhe dei o livro. E ele, numa crônica de O Gato de 
Curitiba, trata do telefonema em que lhe ofereci o pre-
sente.

Vi mais uma vez que o mundo é pequeno. Aliás, 
o rádio fez o mundo menor ainda.

CONCEITO DE  
FELICIDADE

Arlete Sylvia

“UMA VIDA CHEIA DE FELICIDADE.” Ela está dentro de nós, é 
simplesmente olhar para o Céu e externar do recôndito de nossa 
alma um sublime sentimento de Paz e dizer: “ SOU FELIZ.”
Entretanto se não acredita que ela está dentro de si, existem cami-

nhos que poderão levá-lo (la) a encontrar. 
Viver bem o momento presente, amar a cada um que esteja ao seu lado 

porque a Felicidade é Gêmea, entender que a Felicidade é um bem que se 
multiplica ao ser dividido, e que o mais feliz é aquele que faz os outros felizes. 
Cultivar atos saudáveis, nunca desistir diante de uma dificuldade, porque não 
há uma estrada real para a Felicidade, mas sim rotas diferentes, estar sempre 
pronto(a) para dar e receber um sorriso, um abraço, viver as coisas mais sim-
ples, agradecer pelo Dom da Vida, passear entre árvores numa noite de ple-
nilúnio, sentir que um dia de chuva poderá ser tão belo como um dia de sol, 
caminhar em plena manhã sentindo o orvalho, o ar puro, uma brisa matinal 
em nosso rosto, o perfume e a beleza do desabrochar de uma flor, tudo isso 
temos sem precisar nenhum esforço. “ ISSO É FELICIDADE.”

Deveríamos aprender com os pássaros que não têm preocupações, aceitam 
felizes o frio e o calor, vivem em harmonia com a mãe natureza que nos permite 
desfrutar tantos momentos de deslumbramento sem nos cobrar nada, mas só de-
pende de cada um de nós retribuirmos com amor, respeito e carinho.

Nossa existência já é um grande presente de Deus, por isso um dos gestos 
mais belos que devemos cultivar é o “ PERDÃO.” Perdoar é um dos grandes se-
gredos da Felicidade, mas terá que vir realmente de dentro do coração, pois a cada 
minuto que nos zangamos perdemos 60 segundos de Felicidade.

Nossa vida é uma viagem que todos os dias nos mostra um cenário dife-
rente, e só compete a nós olhar com plenitude e admiração as coisas mais belas 
que acontecem em nossa volta, como o nascimento de uma criança. Por isso volto 
a repetir:

“ A FELICIDADE ESTÁ DENTRO DE NÓS.”

De minha cidade
 Noélia Ribeiro

Tem vento do norte,

do sul, centro-oeste

Brasília de morte,

de vida, de céu.

Cidade, me empresta

o tédio e o mel

que teu plano veste.

 

Cidade de lei,

de quadra, de rei,

de gente abafada

e luz apagada.

Brasília, me engole!

Me dá mais um gole

da tua poesia,

que está no silêncio

dos bares de um dia.

 

(Do livro Escalafobética)
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EÇA JORNALISTA
M. Paulo Nunes

É das melhores páginas do romancista, quando 
a sua prosa inimitável já havia atingido a for-
ma definitiva.
Ali se destacam as colaborações intituladas 

“De Port Said a Suez” (carta sobre a inauguração do 
Canal de Suez), uma das páginas primorosas de repór-
ter sobre o grande acontecimento do século, que foi a 
ligação marítima entre o Mar Mediterrâneo e o Mar 
Vermelho, com a construção do Canal de Suez, inau-
gurado em 1869, uma das maiores obras de engenha-
ria levada a cabo por Ferdinand de Lesseps. Naquelas 
páginas, descrevendo os menores incidentes da viagem 
feita em companhia do futuro cunhado, o Conde de 
Rezende, toda a pompa das festas de inauguração do 
canal é fixada de forma perfeita.

Outra página de realce é Brasil e Portugal, carta 
dirigida a Pinheiro Chagas, repassada de fina ironia, a 
propósito de uma crítica que lhe é atribuída por Cha-
gas, em artigo para a Gazeta de Notícias, e na qual este 
o acusa de falta de patriotismo, a propósito de duas fra-
ses recolhidas do Times  pelo autor d’Os Maias. Vale a 
pena transcrever-lhe o comentário.

“Essas duas frases eram apenas duas 
afirmações históricas: a primeira – ‘que, nos fins 
do século passado e começo deste (século XIX) 
Portugal se tinha tornado uma colônia do Bra-
sil’; a segunda – ‘que o nosso império do Oriente 
fora um monumento de ignomínia”. (Cf. ob. cit. 
pp.60/61).

Eça aproveita o incidente para ministrar, valen-
do-se de sua implacável ironia, ao autor do Poema da 
Mocidade, a mais erudita aula de história e de patrio-
tismo verdadeiro.

Também da maior importância é o retrato de 
Ramalho Ortigão, feito na Carta a Joaquim de Araújo, 
em que são fixadas, com mão de mestre, as altas quali-
dades morais e intelectuais da Ramalhal Figura, como 

ele costumava chamar o autor d’As Farpas, uma das fi-
guras mais representativas da geração de 1870.

Neste retrato sobreleva, no final, aquele monu-
mento de beleza e concisão:

“É um homem simples, no fundo; não tem 
ambição – exceto saber; não tem receios – exceto 
errar.

“É uma das personalidades eminentes do 
Portugal contemporâneo. Escrevendo a sua lín-
gua – é um mestre incomparável; satirizando o 
seu tempo – é um artista completo; vivendo a sua 
vida – é um homem de bem”. (Cf. ob. cit. p. 55).

Episódio dos mais pitorescos ali narrados é 
o comentário feito em carta a Carlos Lobo de Ávila, 
intitulado A propósito de Os Maias, a propósito do ar-
tigo de Pinheiro Chagas (sempre este homem fatal!) 
publicado em O país do Rio de Janeiro, sob o título 
Bulhão Pato e Eça de Queiroz, que teria causado a Eça, 
segundo suas próprias palavras, confusão e assombro.

Segundo o artigo de Chagas, o autor d’A Pa-
quita ter-se-ia visto retratado no personagem Tomás 
de Alencar, do romance Os Maias! E por isso houvera 
dirigido a Eça uma candente Sátira. Eça se defende das 
insinuações de Chagas com a sua arrasadora ironia, 
castigando a vã pretensão de Pato de ver-se retratado 
em um personagem de romance, que representaria a 
suprema glória para qualquer mortal, terminando por 
intimá-lo da seguinte forma:

“E visto que nada agora pode justificar a 
permanência do Sr. Bulhão Pato no interior do 
Sr. Tomás de Alencar, causando-lhe manifesto 
desconforto e empanturramento, – o meu intui-
to final com esta carta é apelar para a conhecida 
cortesia do autor da Sátira, e rogar-lhe o obsé-
quio extremo de se retirar de dentro do meu per-
sonagem”. (Cf. ob. cit. p. 211)

Ainda
Raul de Taunay

Na savana extensa, sob um sol fulminante de brilho e claridade, a 
África se ergue como testemunho vivo do primórdio da evolução, mãe 
da vida humana, berço das civilizações que nos antecederam lá se vão 
tantos séculos. Sem a influência das invasões externas, ela teria
desenvolvido um modelo social próprio, superior ao que hoje, em
nome da modernidade e da globalização, lhe é imposto a duras penas,
amargas receitas e terapias abusivas.
Mais estável e antiga massa de terra emersa do planeta, o seu
processo evolutivo no curso de milhões de anos embasa a longa e
significativa escala temporal dos processos e transformações
geológicos que a moldaram, sedimentando em sua geografia depósitos
variados de incalculável riqueza. O ouro, os diamantes, o petróleo, o
urânio, o nióbio, as madeiras, a borracha, a fertilidade da terra, as
águas e tantos outros acúmulos de fartura deveriam formar um
manancial de abundância salvadora, para todos – o que não ocorre. A
África é ainda faminta, sofrida e doente, e está ainda exposta a uma
inclemente caçada colonial, predadora em sua essência, que a
derruba, a viola e a devora.
Ainda mesmo?

Ainda, como nós...

EU SOU DAQUELE 
TEMPO

Teodoro Ramos

Do tempo que se estudava tabuada,
Que música era chamada de toada,
E também por modinha ou cantiga.

O tênis conhecido por sapato sport,
Bermuda tinha o apelido de short,
Tudo bem ditado pela moda antiga.

Criança nem sequer podia falar à mesa,
Nem mesmo para solicitar a sobremesa,
Levantava eia se afastando caladinha.

Às vezes tinha que sair levando o prato,
E também neste teria que dar um trato,
E só então é que daria sua escapadinha.

As meninas sempre brincavam de roda,
Para elas era o divertimento da moda,
Tudo na mais pura e “santa” inocência.

Os meninos jogavam bolas de gude,
Após a pelada banhavam-se no açude,
Não havendo a maior consequência.

Mulher grávida sempre tinha vertigem,
Moça que não casava morria virgem,
Passaporte de ida para o céu, direto.

Se dava um “passo em falso” era “falada”,
Pra vizinhança ela “não era mais nada”.
Se casasse de branco, da igreja caía o teto.

Ouviam-se músicas dos afamados elepês,
Na saúde ou em estado de moribundez,
Pois que era a febre daquele momento.

Tempo em que se podia sentar na porta,
Sem o medo de a pessoa vir a ser morta,
Já que não havia perigo nem tormento.

Como dizia o Lilico,  humorista antigo,
Batucando seu belo tamborim amigo,
Cantando: “Tempo bom não volta mais”.

Sem querer vaticinava daquela Era, o fim,
Complementando seu canto, digo assim:
Que “Saudades daqueles tempos atrás”.
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O FILHO DE JOSÉ
Fátima Leite de Oliveira

Sozinho na pequena carpintaria, eu cortava so-
bre o cepilho os últimos caibros de madeira 
da encomenda que deveria entregar no dia se-
guinte. Estava cansado, mas muito orgulhoso 

do meu trabalho.  A madeira estava bem talhada, limpa 
com o raspilho e nas exatas medidas que o senhor Tia-
go encomendou.

Pela única porta do cômodo, que eu mantinha 
sempre aberta, soprava o agradável vento de março que 
vinha das Colinas de Golã. Aquele vento amenizava a 
fadiga do cansaço, mas  também parecia uma canção 
de notas vibrantes que chegava a meus ouvidos. Que 
música seria aquela? Uma canção de amor? De espe-
rança? De alegria? Pensei em Maria. E ela se desenhou 
em meus pensamentos: pele morena, pequena estatura, 
doçura na voz, uma janela de mistérios nos olhos, uma 
beleza infinita. Íamos nos casar em setembro. Até lá, 
eu queria terminar a fabricação dos móveis para nossa 
casa. Apesar de pobre, casa eu já tinha. Mas para rece-
ber Maria, eu queria uma casa bonita. A nossa casa não 
seria apenas um lugar de proteção da chuva, do calor 
e do frio. Nossa casa seria o abrigo de nossas vidas e o 
sublime recanto das nossas intimidades, da nossa feli-
cidade, de uma alegre família. E pensei como ela ficaria 
alegre com uma casa bonita. Eu faria assentos, baús e 
mesa. E talharia em pedras nossas taças para o vinho e 
nossos pratos para pão e peixe. E à frente da nossa casa 
plantaria brotos vermelhos para alegrar Maria. E se ela 
quisesse, também faria uma lareira no meio da sala. 
Assim, nos dias de frio, se o calor do meu corpo não 
bastasse para aquecê-lo, ficaríamos os dois juntinhos 
frente ao fogo.

De repente, meus devaneios foram quebrados 
pela presença de Maria. Assustei-me. Ainda éramos 
noivos, logo não poderíamos estar a sós. E antes que eu 
fizesse qualquer pergunta, ela tocou levemente minha 
mão e com a voz suave e macia, anunciou:

– Tenho um segredo e quero que tu sejas o pri-
meiro a saber.

Fiquei apreensivo, mas antes de pronunciar 
qualquer palavra, ela continuou:

– Estou esperando um filho, um filho da graça e 
da bondade de Deus!

Aquelas palavras soaram como fortes trombetas 
nos meus ouvidos. Senti uma grande tontura, minha 
visão ficou embaçada, minhas pernas tremeram,  pen-
sei que ia cair. Apoiei-me no torno. Um suor frio des-
ceu em minha testa. Maria percebeu. Correu à quarti-
nha e me trouxe um copo com água. Depois de beber 
um gole, respirei fundo e, com esforço, consegui me 
recompor.

– Como estás esperando um filho se ainda não 
somos marido e mulher?

– Um anjo veio ao quintal enquanto eu estendia 
as roupas e anunciou que eu teria um filho. E  ele já 
repousa no meu ventre. E será bendito!

Olhei cuidadosamente nos seus olhos e senti que 
ela falava com muita firmeza. Ainda assim, arrisquei:

– Será que não foi um sonho?
– Não! Eu cantava baixinho, soprava um vento 

agradável e veio um vento mais forte que me assustou. 
Então, surgiu um anjo, com uma aura brilhante e uma 
voz suave e me disse que eu seria mãe. Disse que o meu 
filho já está no meu ventre e foi ELE quem me escolheu.

Ela olhou-me mais intensamente e pareceu per-
turbada com meu desapontamento. Levantei-me, an-
dei pela carpintaria, fui arrumando as ferramentas va-
garosamente e pensei nos rigores da Lei. Indaguei-lhe:

– Sabes o que pode te acontecer? Sabes que a 
comunidade não te perdoará?

– Não pensei na comunidade, só pensei em 
você. 

Olhei Maria mais uma vez e agora ela me pare-
ceu mais linda do que a imagem que há pouco estivera 
nos meus pensamentos. Pensei na lei: “Quando uma 
moça virgem prometida a um homem, aceita outro e 
com ele dorme, far-se-á sair os dois pela porta da ci-
dade e ambos serão apedrejados. E ao homem ferido 

pela traição, cabe apedrejar os traidores.” A cena se de-
lineou nos meus pensamentos e quase desfaleci.  Eu es-
tava atormentado, mas tive uma certeza: minhas mãos 
calejadas pelo uso constante das ferramentas jamais 
arremessariam uma pedra contra Maria.

– Volta para casa, Maria! Não sei o que fazer. 
Acho que você desfez nosso compromisso.

Ela me olhou, aproximou-se, ajeitou calmamen-
te a mecha de cabelos que se derramava sobre meus 
olhos e foi embora.

Naquela noite, fiquei só, pensativo, desnortea-
do, deitado sobre o tapete de pele de camelo. Duran-
te três dias, não comi nem bebi. À noite, nem acendi 
a lamparina. Nem sabia o que era dúvida e o que era 
certeza. 

No terceiro dia, aos primeiros cantos dos pás-
saros, levantei-me. Fiz uma pequena fogueira num 
cantinho para me aquecer. Ali, encolhido, pensativo, 
fiquei olhando a dança e o brilho das labaredas. E me 
veio novamente o desejo de fazer uma lareira em nossa 
casa, para que Maria e eu pudéssemos nos aquecer nas 
noites frias. E como seria bom estar com ela nas noites 
frias! E também nos dias quentes, nos dias de sol, nos 
dias de chuva; no inverno e no verão. Veio-me a cer-
teza: o filho da minha amada era também meu filho. 
Maria jamais me trairia. Mais tarde, quando o orvalho 
cessou e o sol aqueceu vales e montes, fui levar minha 
decisão a Maria: nós nos casaríamos em setembro, 
como estava combinado.

É certo que muitos criticaram, zombaram, lem-
braram a lei. Senti que para mim havia uma única Lei: 
meu amor por Maria.

Quando chegou dezembro, eu quis apresentá-la 
a meus parentes que moravam distante. E, durante a 
viagem, nasceu nosso pequenino. A noite estava fria, 
mas fiz uma fogueira para nos aquecermos. E, quan-
do aqueles olhinhos brilhantes cruzaram com os meus 
pela primeira vez, eu me senti regozijado pela alegria e 
pela graça de ser pai.

DESDE O SERTÃO GOIANO
Manoel Hygino

Salomão Sousa, de Brasília ou em Brasília, é eminentemente um poeta de 
Goiás. Lá nasceu em Silvânia e viveu grande parte da vida. Já publicou dez 
trabalhos, a que agora se acrescenta “Descolagem”, pela Kelps, de Goiânia. 
Este undécimo volume foi impresso em papel produzido de floresta cultiva-

da em áreas não degradadas e inteiramente reciclável. Além do que, o autor faz ques-
tão de contar que a edição se fez às suas expensas, com mil exemplares de tiragem, ao 
ensejo do sexagésimo aniversário de “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 
e do 150º aniversário de Euclides da Cunha. 

Na zona rural, viu os primeiros dias e passou as primeiras noites, cedo acor-
dando para a poesia, principalmente para se defender da solidão. Iniciou a missão 
com a leitura de literatura de cordel, mais fácil de ser achada por ali e mais barata em 
termos de custo. Desembarcou, por outros mares navegou, não fugiu à inclinação e 
sua poesia tem a marca registrada da terra. Seu “Descolagem” descolou neste 2016, 
centenário do poeta Manoel Barros e 131º da morte de Victor Hugo, que levou às 
ruas de Paris um milhão e meio de pessoas, evento jamais acontecido no Brasil, que 
jamais se curvou deste jeito e maneira ao talento de um escritor.

Por sinal, a foto da capa é de Zeniton Gayoso, que a fez no município de 
Mambaí (GO), sobre casa de imburana, o que dá ideia do cuidado e carinho de Sa-
lomão pelo meio ambiente. Busca vias seguras, em meio ao turbilhão da existência 
e das pessoas. “Bem, vem./Após cuidar das vagens e da ordenha/confortemo-nos 
diante deste fogo de lenha/ O destino não nos leva além/Mas se é para seguir para 
frente/não me empurre para as beiras das minas esgotadas”.

Com algumas criações vertidas ao espanhol, por Silvia Long-ohni, Arturo 
Ramírez Hernández, e Tzintia Montaño, percorre o difícil percurso em mares revol-
tos, consciente de que assim é o tempo, e também o vento deste mundo, deste nosso 
mundo. Enfim se conforma: “nada pior que a ociosidade/Cava a eternidade/e deixa 
apenas uma cantiga/ de interminável grilo/que nada amarra para/ acontecer. - E vai 
se gastando/ em nada a vida/ enquanto o tempo sobra/ E o mundo está todo para 
ser feito”.

A despeito de julgar-se navegando “num mundo sem prumo e sem nauta”, 
o poeta admite que, “ainda que seja um vasto mar/ e a alma em deleite vá secar-se/ 
Ainda que o amor seja uma rocha/ e no deserto o coração vá navegar,/ Ainda assim 
o faroleiro atenderá”. 

Neste espírito e nesta confiança, o poeta de Silvânia, mas não só dela confessa: 
“Desarmo-me. Fico sem porrete, sem maça, cacete, estopim./ Deixo de armar arma-
dilhas./ poderão estar tranquilos/ como amigos no estupor do dia./poderão colher 
as pérolas,/ antecipar a percentagem extra./Não quebro, não amasso/não torturo./ 
Permaneçam incólumes/ O fogo e as torres, íntegros os talifúndios. Pode se descui-
dar./ Ninguém estará exangue. Ninguém será derrotado./Não é um armistício/ ou 
ausência de furor./ Só quero estar pobre de vitórias./Cada um plante o seu alecrim./ 
Desarmo-me. Nenhum blindado/ ou pata de cavalaria destruirá por mim”. 

Enfim, para o poeta, está tão escuro o dia, que todos se contradizem e não se 
encontram no melhor e mais afetuoso caminho, quando “desminlinguidos cobramos 
de alento”.
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Os Homens Ocos 
(Poema I)

T. S. Eliot*
Tradução: Ivan Junqueira

Nós somos os homens ocos
Os homens empalhados
Uns nos outros amparados
O elmo cheio de nada. Ai de nós!
Nossas vozes dessecadas,
Quando juntos sussurramos,
São quietas e inexpressas 
Como o vento na relva seca
Ou pés de ratos sobre cacos
Em nossa adega evaporada

Fôrma sem forma, sombra sem cor,
Força paralisada, gesto sem vigor;

Aqueles que atravessaram
De olhos retos, para o outro remo da morte
Nos recordam – se o fazem – não como violentas
Almas danadas, mas apenas
Como os homens ocos
Os homens empalhados. 

(*) Thomas Stearns Eliot (1888-1965), poeta anglo-americano, 
laureado com o Nobel de Literatura em 1948, é autor de um dos 
mais expressivos livros de poesia do Século XX (The wasted land). 

O IMPLACÁVEL CÉU DE LIMA
Vera Lúcia de Oliveira

uma boa mostra da atual literatura da Espanha, terra de contadores de história 
da tradição do maior de todos: o mestre Cervantes. E não é que os señoritos lem-
bram a dupla Quixote e Sancho? Um é razão, o outro, emoção; um manda, o ou-
tro executa; um completa o outro. Embora sejam inteligentes e cultos, lembram 
também, no entendimento e cumplicidade de amigos, Bouvard e Pécuchet, os 
dois idiotas de Flaubert. E eram também grandes bisbilhoteiros que ficavam 
observando do alto da catedral os transeuntes, a vida dos outros, imaginando ou 
identificando as pessoas com as personagens dos livros que liam. Filhos de fa-
mílias ricas, por tradição ou por enriquecimento duvidoso e vergonhoso, o fato 
é que eram uns desocupados à procura de divertimento. E dedicaram todo o seu 
esforço intelectual na brincadeira das belas cartas que cruzavam o Pacífico e o 
Atlântico de cá pra lá trazendo respostas para a sua broma.  O poeta não sabia 
que a amada era uma sombra criada com dois oceanos de separação.  Nunca a 
viu, mas a amou com a força que as palavras de suas cartas puderam imprimir 
em seu coração.

Nessa narrativa, o fino humor, a ironia e a crítica à sociedade burguesa da 
época mais a história do poeta Juan Ramón Jiménez  formam um livro emocionante 
e divertido, não fosse a peça que os dois señoritos, que comiam e dormiam bem, 
pregam no poeta triste. Poeta que teve um dia um grande amor pelo seu cavalinho 
Platero e escreveu a melhor poesia. É preciso ressaltar também o grande trabalho 
psicológico que o narrador faz, sobretudo na personagem Carlos, cuja culpa, angús-
tia, remorso e sentimento de vazio fazem o livro crescer e sensibilizar o leitor. Culpa 
sem reparação, bem entendido.

Às vezes basta um burrico de pelo de algodão ou uma musa distante e ina-
tingível para fazer brotar um mundo de poesia num livro chamado Platero y yo ou 
num poema chamado “Carta a Georgina Hübner / no céu de Lima”. 

“El hombre es libre. Tiene que ser libre. Su primera virtude, su gran hermo-
sura, su gran amor es la libertad.” Esses versos do grande poeta espanhol 
Juan Ramón Jiménez resumem seu  amor à liberdade, amor que o fez an-
dar milhas e milhas fugindo do fascismo do generalíssimo Franco, viven-

do em países como Estados Unidos, Cuba e Costa Rica, entre gente estranha, longe 
da pátria e dos seus. Não fosse a companhia da amada e devotada esposa, Zenobia 
Camprubí, não teria conseguido sobreviver às duras provações por que passou: da 
doença nervosa à falta de dinheiro, passando pelo luto dos pais, que nunca superou. 
Pois foi esse poeta frágil, autor do maravilhoso Platero y yo, ganhador do Nobel em 
1956, há exatos 60 anos (apenas três dias após a morte da esposa), esse homem sem-
pre doente, que nos verdes anos foi vítima de uma brincadeira de mau gosto. Mais 
que isso, de uma grande maldade.

Era o ano de 1904. Em Lima, capital do Peru, dois señoritos da elite, José e 
Carlos, pretensos poetas, tiveram a ideia de fazer uma broma, brincadeira, com o 
poeta espanhol, escrevendo-lhe cartas como de uma leitora apaixonada por sua poe-
sia e desejosa de receber um livro que não encontrava na capital peruana. Georgina 
Hübner foi o nome que os dois pândegos inventaram para ela, na tentativa de torná-
-la sua musa, que lhe inspirasse o melhor poema de sua vida, e mandasse muitos 
autógrafos, é claro. Construíram assim, passo a passo, a personagem, alimentando o 
imaginário do poeta sensível, e não é preciso dizer o quanto se divertiram à sua custa 
nessa intensa correspondência que durou quase dois anos, em que dezenas e dezenas 
de cartas trocadas alimentaram sonhos e desenganos! 

Essa história verdadeira é o assunto do romance O céu de Lima (Ed. Al-
faguara, 2014), de Juan Gómez Bárcena, livro que agora chega ao Brasil. O autor 
é um jovem e premiado escritor, contista e crítico literário espanhol de grande 
talento cujo estilo é um capítulo à parte pela pós-modernidade, graça e leveza; 

BRASÍLIA E SEU FOLCLORE
Ariovaldo Pereira de Souza

Para não dizer que Brasília não tem folclore.
Inserida no Centro Oeste, Brasília começou 
a existir na Primeira constituinte do Império 
brasileiro em 1823, numa proposta colocada 

por José Bonifácio de Andrada e Silva, argumentando 
quanto à necessidade da mudança da Capital para um 
ponto mais central do país e sugerindo ainda para a 
cidade o próprio nome que a torna famosa em todo o 
mundo. A vocação mística de Brasília se iniciou quan-
do é incorporada à sua história a visão do santo italia-
no, São João Bosco – Dom Bosco. Para construção de 
Brasília vieram pessoas de várias regiões do país, que 
eram os pioneiros em busca de melhores condições de 
vida. Assim, a cidade recebeu sotaques, cultura e cos-
tumes de indivíduos que vieram de todas as regiões do 
Brasil. Nasce Brasília, a Capital da Esperança.  A po-
pulação da cidade é predominantemente jovem. Talvez 
por suas diferenças culturais e diversidade de costumes, 
esses jovens não incorporaram à sua pronúncia qual-
quer dos sotaques regionais trazidos de tantos locais às 
festas, aos costumes, ao folclore, à cultura; certamente 
devem permanecer enraizados nos regionalismos mais 
fortemente ensaiados aqui pelas correntes migratórias 
vindas de todas as regiões. O tempo e essa gente vêm 
definindo o que fica e o que sai de lá de suas origens. 
Esses jovens vão, progressivamente, marcando a iden-
tidade da cidade. 

O Distrito Federal detém uma situação atípi-
ca em relação ao folclore da região Centro Oeste e se 
insere numa situação sui generis, visto se tratar de um 
estado (DF) jovem e que pouco ou quase nada tem de 
original como folclore. Entretanto, importa hábitos e 
costumes e absorve várias manifestações populares 
que não lhe são genuínas, realiza festas populares, 
como o carnaval, festas juninas, o boi-bumbá (do seu 
Teodoro), e outras tais como são festejados no Brasil a 
fora. Festejos, danças e comemorações religiosas her-

dam também dos mesmos rituais populares. Para falar 
do musical popular local é necessário citar Juscelino  
Kubitschec que será sempre lembrado como o criador 
de Brasília. A história imortalizou seu apelido “Pre-
sidente Bossa Nova”. Difícil mesmo era JK resistir às 
canções reproduzidas pelos violões dos sertanejos. Tão 
notório foi o apreço de Juscelino pelas linhas melódicas 
românticas suas e envolventes que a data de seu ani-
versário passou a ser também o Dia da Seresta. Para 
consolidar a existência musical do folclore de Brasília 
Juscelino deixou uma pérola da canção, o “Peixe Vivo” 
que a todos encanta. Na culinária não deixam a dese-
jar os hábitos das demais regiões. Está se destacando a 
participação de chefs brasilienses apresentando pratos 
de requinte da culinária com parte da matéria-prima 
importada, mas também, e sobretudo, através dos fru-
tos do cerrado, despertando assim para uma cultura lo-
cal gastronômica, com ingredientes harmonizados pela 
criatividade de experientes especialistas. Já incrustados 
em livros de autores locais publicados pela Fundação 
do Banco do Brasil, sob o título “Gastronomia do Cer-
rado”, estão variadas pesquisas em busca do aproveita-
mento de frutos do cerrado, são frutos genuinamente 
nativos, como  araticum, baru, cajá, cajuzinho, cagaita, 
jabuticaba, jambo, jatobá, jenipapo, jaracatiá, macaúba, 
murici, pequi e outros tantos. “O cerrado é  maior do 
que se pensa, não se conhece tudo o que ele é capaz 
de dar”, como costuma dizer Rita Medeiros, dedicada à 
arte culinária brasiliense. A capital do país foi povoada 
por brasileiros dos mais diferentes estados e também 
sofre influência de estrangeiros aqui instalados, dai 
também, a grande diversificação da gastronomia bra-
siliense. O cenário gastronômico de Brasília é digno de 
uma jovem metrópole e a diversidade de sabores en-
contrados por aqui é de dar água na boca. A Revista 
comemorativa dos 50 anos de Brasília assim interpreta 
o que é ser brasiliense. “Todo brasiliense tem orgulho 

de ter no sangue a garra do nordestino, a raça do nor-
tista, o espírito empreendedor do paulista, a alegria do 
carioca, o bom coração do goiano, a tradição do gaú-
cho, a amizade do mineiro e por aí vai”.
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DIEGO MENDES SOUSA:  
ENTRE O APOLÍNEO E O DIONISÍACO - II

Darcy França Denófrio

A outra parte da obra poética de Diego Mendes 
Sousa é representada por livros que formam 
uma verdadeira unidade: a busca do poeta ou 
do “eu lírico” por suas raízes. São eles: O Viajor 

de Altaíba (2013), obra ainda inédita, chamada o livro do 
exílio voluntário pelo poeta, onde sua alma sangra; Alma 
Litorânea, onde se flagra a plenitude da terra natal reencon-
trada, obra publicada em 2014, depois de seu retorno de 
Maringá-Paraná, cidade onde se “exilou” por uns tempos; 
Gravidade das Xananas (2015), pequeno grande livro com 
força filosófica de visões a partir de uma genuína flor da 
Parnaíba, sua realidade natal. Os poemas levam o título 
de Ensinamentos: sobre a solidão, a tristeza, a felicidade, 
a miséria e tantos outros sentimentos que assolam a alma 
humana. São “ensinamentos” ou reflexões esses poemas de-
dicados a amigos, apontando verdades extraídas dessa flor.

Essa trilogia que forma uma unidade está profun-
damente imbricada a Parnaíba, o torrão natal muito ama-
do pelo poeta. Essa trilogia inclui, de modo subjacente, a 
sua história, a de sua gente, a natureza, com referências à 
fauna e à flora, enfim, são obras em que Parnaíba,  cida-
de da costa norte do Piauí, que é o seu mundo encanta-
do, lhe serve de inspiração. Mas não nos esqueçamos de 
que um fundo existencial, senão universal, marcará sem-
pre presença em sua obra completa. Mais precisamente, 
constituem sua temática todos os sentimentos que fazem 
a essência do ser humano e que poderão marcá-lo em di-
ferentes etapas da vida: a solidão, a tristeza, a felicidade, a 
miséria, a fortuna, a velhice, a juventude, a vida, a mor-
te, a melancolia, a dor, o amor, enfim, matizes até mesmo 
antitéticos que colorem a vida humana em sua trajetória.

Vejamos alguns detalhes da trilogia de Diego 
Mendes Sousa, ou dos livros que o ligam à sua terra na-
tal. O primeiro deles, O Viajor de Altaíba, é uma criação 
toponímica, cidade imaginária do poeta, mas bem 
real, porque é a sua bela Parnaíba, que estabelece um 
contraponto com Alma Litorânea, obra que tematiza o re-
torno tão desejado pelo poeta ao seu recanto natal, após 
O Viajor de Altaíba. Por razões que não sabemos explicar, 
o livro de poemas Alma Litorânea foi concebido e publi-
cado em 2014, quando da volta do poeta a Altaíba (leia-se 
Parnaíba). Foi escrito, portanto, posterirormente a O Via-
jor de Altaíba, concebido em 2013, obra que se publicará 
somente agora, e que tem sido chamada “o livro do exílio”. 
O autor anota em rodapé, na folha de rosto dos originais: 
“Este livro foi escrito em um exílio voluntário, longe da 
minha alma litorânea (Parnaíba-PI) durante o ano de 
2013”. O fato de ser voluntário, não alivia a carga do exílio.

Na verdade, temos uma trilogia que forma uma 
unidade: O Viajor de Altaíba, obra inédita; Alma Litorâ-
nea, que abriga a plenitude da terra natal imaginária, pu-
blicado depois de seu retorno de Maringá, cidade onde 
se “exilou” por uns tempos; finalmente a Gravidade das 
Xananas, uma incursão lírico-filosófica por temas a partir 
de uma flor natural da Parnaíba, berço do autor. Este livro 
que é pequeno em extensão, mas de visível importância na 
obra do autor, veio a lume em 2015. Embora a palavra xa-
nana esteja dicionarizada também como pessoa com há-
bito de ter suas ações, atos e atitudes frente à vida, basea-
dos na verdade absoluta, na praticidade das soluções, de 
forma que seja sempre o mais objetivo e simples possível, 
o autor chegou a me revelar que não utiliza a palavra ape-
nas para significar uma flor silvestre que cobre de beleza 
o chão da Parnaíba todas as manhãs, e que isso se acentua 
com as chuvas de dezembro a maio. Não, ele a utiliza em 
todos os sentidos catalogados, inclusive os dúbios, mesmo 
o erotismo velado. 

O título do ainda inédito O Viajor de Altaíba com-
porta uma invenção lírica, como se disse, ou melhor, uma 

montagem lírica formada de duas palavras: Altair, a gran-
de musa do poeta, a sua amada, e Parnaíba, o torrão na-
tal do poeta. Portanto um topônimo poético de altíssima 
significação, porque ele se converte também no poeta, que 
se imbrica à sua musa.  Altaíba, assim como Pasárgada de 
Manuel Bandeira, remete ao extremo oriente, quem sabe 
ao edênico campo dos persas. E sabemos que no extremo 
oriente, existe para os viajores o Al Taiba, edênico a seu 
modo.

Este é um livro cujo teor biográfico não pode ser 
desprezado. A Teoria da Literatura estabelece distinção 
entre “eu lírico” e o “eu biográfico”. Não são, de fato, a 
mesma coisa. Mas jamais duvidei de que esses dois uni-
versais estivessem profundamente imbricados, o segundo 
dissimulado no primeiro, por meio da persona (ou másca-
ra) lírica. Eles comunicam-se, frequentemente, por osmo-
se lírica. É inegável que o poema se vincula ao universo 
psicofísico e sócio-cultural de seu autor. Apenas não se 
subordina a eles. Reconheço que um “eu” puramente bio-
gráfico seja incompetência poética do autor. Mas aplaudo 
Diego Mendes Sousa quando ouço esse poeta de primei-
ra grandeza declarar numa entrevista em rede nacional: 
“Meus poemas são testemunhos de mim mesmo”. Não há 
como negar esse fato. Assim como não se pode negar a 
ideia de Staiger de que quanto mais lírico o poema, me-
nor será a distância entre o eu e o mundo, que se fundem 
e confundem. Não haverá distanciamento e, sim, a fusão 
entre sujeito e objeto, o eu e o mundo.

O Viajor de Altaíba é um livro que revela sofri-
mento. Há um poema comovente, quase uma elegia, na 
seção Solilóquio de um rato, que começa ex-abrupto: 
“Foram embora os meus livros...”. Logo no início, aparece 
uma metáfora bem concebida, evocando a devastação, a 
queima da grande Biblioteca de Alexandria. Não sem ra-
zão, pois o poema fala da perda dos livros do poeta Diego, 
livros que são marcos visíveis de sua erudição e história 
pessoal: Rainer Maria Rilke, Goethe, Hölderlin entre tan-
tos outros que faziam parte de sua biblioteca, recanto de 
um mundo que o poeta criou para si mesmo. De fato, ao 
sair do Paraná, o poeta teve de vender a sua ampla biblio-
teca, composta de mais de seis mil exemplares, para diver-
sos sebos da cidade de Maringá. Era inviável repatriá-los 
à sua terra natal. 

Nota-se o sofrimento a partir do primeiro poema, 
“O viajor”:

Coloquei a bagagem no dorso de meu destino
Disseram-me: Não vá!
Eu fui armado 
na fé 
de viajor de sonhos
e passageiro caminhante e andarilho
nos trilhos de meu trem descompensado 
[...]

Neste poema aparecem versos que denotam deso-
lação e tristeza. Vejamos: 

Na rota da vida sombria: 
a viagem de solitários traços! 

E sobretudo o fecho:

Meu misterioso passar
com os pés no escuro

Contraditoriamente, o poema seguinte, deno-
minado “Altaíba”, é todo uma declaração de amor à sua 
musa Altair. Aí o poeta se transforma em um “viajor/ do 
mais amar. Este é, na verdade, um livro de dor e de amor. 

Mas tudo fica subentendido, como convém à verdadeira 
poesia. O poeta sabe disto e assim se exprime de forma 
metalinguística: 

A esperança da poesia
é ser noturna.

A dor se revela em muitos momentos dessa obra. 
O poema “Exílio” assim se inicia, numa alusão à saída de 
sua terra:

Quando deixei os ares
da terra santa
resolvi andar 
em sina cigana
para chegar
no choro dos guarás.

Aqui Diego faz menção às belíssimas aves litorâ-
neas (que choram com o poeta ou por ele?) próprias de 
sua terra, no Delta do Parnaíba, e, coincidentemente, 
também do Paraná. Não nos esqueçamos de que ele se 
“exilou” em Maringá. Termina o poema com esta estrofe: 
“Vou / no silêncio / do exílio”.  

A alternância entre dor e manifestação de amor 
profundo aparece, entre outros, no belíssimo poema ana-
fórico propositadamente chamado “O intervalo” (de so-
frimento?), dedicado à sua amada. São seis estrofes, co-
meçadas com o mesmo verso: “Porque amei os teus olhos 
verdes”. Mas Dioniso despedaçado, em “vinhos e fugas” não 
deixa de aparecer no poema “O zíngaro”, da mesma obra.

Diego desenvolve agora Tinteiros da Casa e do Co-
ração Desertos e, igualmente, Coração Costeiro, inéditos 
exclusivos para sua Poesia Reunida, a sair. Pelos poucos 
poemas que conheço, serão livros maduros, com pendor 
para o existencial. Aliás, maturidade que Diego Mendes 
Sousa já alcançou há tempo. Um advogado que se dedica à 
poesia brasileira em tempo integral, que a divulga em seu 
blog literário para o Brasil inteiro, que penetra nos arca-
nos do que melhor aqui se produz ou já se produziu e vai 
exercitando também o papel de crítico literário, só pode-
ria mesmo crescer e alcançar um timbre próprio para sua 
poesia, que já não pode deixar de ser reconhecida. E com 
a marca do talento de quem já domina as técnicas da lírica 
contemporânea ou os traços estilísticos do poema lírico, 
emblemáticos dos melhores textos literários. 

Quanto mais amadurece, mais Diego Mendes 
Sousa deixa clara, em sua obra, aquela convivência pací-
fica entre o apolíneo e o dionisíaco. O primeiro, na busca 
incessante da perfeição da forma literária. O segundo, na-
quele dizer sem reserva a tudo quanto é problemático e 
estranho na existência e, principalmente, na desesperada 
entrega de seu amor. 

[...] Coração dos mangues
quebra nas praias
de um deserto de dunas

(finuras de Deus
às calhas azuis
dos meus paus)

De náufrago
à terra natalícia
onde perdi o marejar
dos olhos vagidos
de dor
mirada de crustáceo
à alerta
no afluxo das marés


