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ANO VII

O POETA, O HERÓI 
E OS CAVALOS

Anderson Braga Horta

Conheci Bueno de Rivera em Belo Horizonte, no 
finzinho da década de 60 (em 1967 ou 1969, creio). 
Já não me lembro de como nos encontramos, mas 

tenho presente na memória caminharmos juntos pela 
cidade, conversando sobre poesia. A bem da verdade, ele 
discursando animadamente, e eu mais ouvindo que falando.

Contou-me, de início, que era de profissão 
laboratorista, mas que, ao contrário da superstição popular, 
que vê no profissional de áreas técnicas ou científicas um 
ser infenso às imaginações poéticas, não lhe impedia o 
trabalho atender ao chamado da poesia. E falou-me, em 
bem escandidas palavras –ele que fora, em tempos idos, 
locutor da Rádio Mineira–, de um poema que estava 
escrevendo para um livro a sair em breve. O livro era Pasto 
de Pedra, que seria lançado em 1971 pela Imprensa Oficial 
de Minas Gerais. Guardo cuidadosamente o meu exemplar, 
com afetuosa dedicatória. E o poema era sobre Filipe dos 
Santos, que, tendo-se oposto publicamente ao confisco 
determinado por El-Rei e efetuado pelo Conde de Assumar, 
foi sentenciado à morte por esquartejamento. Cumpriu-
se com requintes a sentença: amarrado a duas juntas de 
cavalos que se fez disparar em direções contrárias, ganhou 
o moço Filipe, com sua coragem e seu sangue, a coroa de 
mártir e o halo de herói.

E o poeta dizia entusiasmado o forte poema –
enquanto, indiferentes ao trânsito de modernos cavalos 
de ferro, atravessávamos ruas e praças–, marcando 
vigorosamente o ritmo com golpes de uma e outra mão:

                  filipe	 	 	 galope
                  filipe	 	 	 galope	  

– bordão que se invertia ao fim, como a presentificar 
a marcha oposta dos cavalos:

    galope		 filipe
    galope			 filipe
    galope		 filipe
Nunca me esquecerei desse poema –“Filipe e os 

Cavalos”– nem do empolgamento de seu inventor em 
apresentá-lo ao colega mais jovem, com a simplicidade e 
a humildade dos puros.

Quase cento e cinquenta anos há que o Di-
ário	do	Rio	de	Janeiro	publicou  de Ma-
chado de Assis O	ideal	do	crítico, artigo 

hoje inserto em O	jornal	e	o	livro,	coletânea de 
textos seus editada por Companhia das Letras, de 
São Paulo, no ano recém-findo. 

LúCIO CARdOSO 
E A AngúSTIA 

dE SER mInEIRO
Fábio de Sousa Cotinho

Ao final de uma vibrante exaltação 
das virtudes e qualidades de 
Minas Gerais, um mineiro 

há décadas radicado no Rio ouviu de 
alguém na roda em que pontificava: Mas 
se é tudo isso, Otto, por que você não 
volta para lá? Sem perder o rebolado, 
Otto Lara Resende, frasista genial, 
respondeu: Eu não mereço! Na literatura 
de outro mineiro, Lúcio Cardoso, cujo 
centenário se dá em 2012, é Minas que 
parece não merecer a volta dos mineiros 
à terra natal.

mACHAdO
dE ASSIS E 

AdAm
mICKIEWICZ 

Fontes de Alencar

100 AnOS 
dE EdgARd 
CAVALHEIRO
Silvio Tamaso D’Onofrio

Edgard Cavalheiro (1911-1958), cujo centenário 
de nascimento ocorreu em seis de julho, é mais 
um nome que merece ser lembrado em meio 

às comemorações de 100 anos de ilustres brasileiros, 
amigos de Edgard, aliás, como Pagu, Jorge Amado e 
Mazzaropi.

Conhecido principalmente pela publicação 
de Monteiro	Lobato,	vida	e	obra (1955), Cavalheiro 
atuou com desenvoltura nos meios literários, edito-
riais, na imprensa e deixou uma ampla e consistente 
produção bibliográfica, atualmente pouco conhecida. 
Interrompida aos 46 anos de idade, sua curta trajetória 
foi suficiente para pontuar a história da cultura brasi-
leira com realizações que repercutem ainda hoje.

Terminada a primeira infância, muda-se com 
os pais, migrantes europeus, e os seis irmãos, para 
uma pequena casa de dois dormitórios na capital, no 
bairro paulistano da Liberdade, após a ruína provoca-
da pela crise de 1929 no comércio de secos e molha-
dos da família. Afeito à leitura, inicia suas publicações 
em periódicos com crônicas e poemas sob pseudôni-
mo. Em 1933, com 21 anos de idade, bancário havia 
dois anos, Edgard torna-se responsável pela coluna de 
crítica literária do jornal A	Folha, de Espírito Santo do 
Pinhal/SP, sua cidade natal. No ano seguinte, torna-se 
colaborador de periódicos de grande circulação: Fo-
lha	da	Noite, A Gazeta, A	Nação e Vanitas.

Continua na página 4

Continua na página 6

Continua na página 12

Continua na página 10

De 21 a 28 de março, a cidade de 
Cabo Frio, RJ, esteve em festa para come-
morar o bicentenário de nascimento de um 
ilustre filho daquela terra, Antônio Gonçal-
ves Teixeira e Sousa, que se destacou no 
cenário literário por ser o autor do primeiro 
romance brasileiro, “O Filho do Pescador”.

PRImEIRO ROmAnCISTA
bRASILEIRO: bICEnTEnÁRIO

Danilo	Gomes

Continua na página 2Teixeira e Sousa

A FORTUnA 
CRÍTICA dE 

nILTO mACIEL
João	Carlos	Taveira

Recentemente, ao reunir o mate-
rial crítico sobre a ficção e a poesia de 
Nilto Maciel, surgiu de chofre uma di-
ficuldade: qual o critério a ser adotado 
para apresentar os artigos, resenhas e 
ensaios publicados sobre a obra do au-
tor de A	rosa	gótica?
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FORMOSA 

Maciel Monteiro

Formosa, qual pincel em tela fina

Debuxar jamais pôde ou nunca ousara;

Formosa, qual jamais desabrochara

Na primavera a rosa purpurina;

Formosa, qual se a própria mão divina

Lhe alinhara o contorno e a forma rara;

Formosa, qual jamais no céu brilhara

Astro gentil, estrela peregrina;

Formosa, qual se a natureza e a arte,

Dando as mãos em seus dons, em seus lavores,

Jamais soube imitar no todo ou parte;

Mulher celeste, oh! anjo de primores!

Quem pode ver-te, sem querer amar-te?

Quem pode amar-te, sem morrer de amores?!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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bICEnTEnÁRIO dO PRImEIRO 
ROmAnCISTA bRASILEIRO:

TEIXEIRA E SOUSA
Danilo Gomes

Soneto
do Mês

porâneos: vida, obra e textos selecio-
nados”. A autora é doutora em Teoria 
e História Literária, pela Unicamp. Na 
Charitas, ocorreram, ao longo  da se-
mana, palestras de Affonso Romano de 
Sant Anna, João Máximo, Nelson Motta, 
Roberto Da Matta , Abel Silva (poeta e 
compositor cabofriense) e Carlos Alber-
to Medeiros.

Teixeira e Sousa nasceu em 28/ 3/ 
1812. Era o mais velho dos cinco filhos  do 
negociante português Manoel Gonçalves 
e de Ana Teixeira de Jesus,brasileira des-
cendente de africanos. Na mocidade, foi 
carpinteiro, depois que a família passou 
a viver na penúria.  Morou no Rio, onde 
trabalhou na tipografia do famoso Fran-
cisco de Paula Brito. Ambientado nos 
meios literários, publicou, em 1843, “O 
Filho do Pescador” (um ano antes de “A 
Moreninha”, de J.M.de Macedo). Publi-
cou seis romances, três livros de poesia e 
dois de teatro. Trabalhou também como 
professor público de instrução primá-
ria e,em 1855, foi nomeado escrivão da 
1ª Vara do Juízo do Comércio da Cor-
te. Casou-se com Carolina Maria,com 
quem teve seis filhos. Teixeira e Sousa 
morreu de hepatoenterite, aos 49 anos, 
no dia 1º/12/ 1861. Entrou,com todas 
as honras,para a História da Literatura 
Brasileira.

  

Foram palestras, atrações musicais, 
peças teatrais, espetáculos de dan-
ça, oficinas literárias, exposições de 

artes plásticas, gincana de pintura, Feira 
do Livro na Praça Porto Rocha (Centro), 
tendas literárias, noite de homenagens no 
Teatro Municipal da cidade, lançamentos 
de livros, etc.

Passando alguns dias de férias, com 
a família, naquela histórica cidade, tive a 
satisfação de participar de alguns even-
tos, especialmente da abertura, na ma-
nhã do dia 21. Autoridades, escritores, 
jornalistas, representantes de entidades 
culturais juntaram-se ao povo, na Praça 
Porto Rocha, para o início das comemo-
rações, diante do busto do grande home-
nageado. A Banda de Música Santa Hele-
na alegrou ainda mais o festivo ambiente 
bucólico,entre as árvores frondosas, ao 
lado da Feira do Livro.

À tarde, no prédio da Charitas,onde 
funciona o Museu José de Dome, come-
morou-se o Dia Internacional da Elimina-
ção da Discriminação Racial. No Conven-
to N.S. dos Anjos, realizou-se o Encontro 
com a Literatura Fluminense. E à noite, 
no mencionado Museu, ocorreu o evento 
Música no Corredor Cultural, com seres-
ta; logo após, a jovem pesquisadora Hebe 
Cristina da Silva fez palestra e lançou seu 
livro “Teixeira e Sousa entre seus contem-

continuação da página 1
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mOVImEnTO PRÓ 
COnSTITUInTE  

Luis Carlos Cerqueira

De repente os muros das principais 
ruas do Rio, onde circulavam  bon-
des, apareceram pichados com a 

palavra CONSTITUINTE, seguida  da sigla 
PCB ou da “foice e martelo”. Intrigado, per-
guntei a meu pai qual o significado  daquela 
palavra. A resposta do meu enérgico pai foi 
imediata e condizente.

Espiritualista, de um coração imenso, 
autodidata, vivia  percorrendo os mapas e 
conhecedor dos clássicos gregos,  romanos 
e filósofos franceses, ouvinte inveterado das 
“chiantes” ondas curtas no nosso rádio Phi-
lips de válvulas incandescentes, amante dos 
programas radiofônicos de Música erudita, 
esse pai que fazia tudo isto à noite sob fra-
ca luz, esse fabuloso pai que, tendo perdido 
emprego de ferroviário, batalhava desde o 
romper da aurora no ganha-pão para sus-
tentar os compromissos caseiros, esse meu 
atencioso pai tinha sempre a resposta clara 
e precisa.

Eu então já sabedor do significado 
daquela até então estranha palavra, nos 
meus já quase onze anos achei que, dentro 
dos “meus ideais”, também deveria partici-
par da campanha popular, de rua, encam-
pada pelo então, agora livre, PCB. 

Numa das minhas idas, como obri-
gação diária, para comprar o tenro, perfu-
mado e quentinho pão feito de puro trigo 
na Padaria e Confeitaria Rivera, no largo do 
Pechincha, soube que da sede do “comité” 
do PCB sairia uma caravana de adeptos da 
doutrina de Prestes que se reuniria junto ao 
prédio da estação D. Pedro II e dali sairia 
em passeata rumo ao largo da Carioca, no 
centro da cidade. A concentração lá na Cen-
tral do Brasil seria às quatro horas da tarde.

Durante o nosso simples café com 
pão e manteiga, falei com papai da minha 
intenção. Papai disse que aquilo não era 
coisa para criança, pois era muito longe e 
haveria muito risco de represália do go-
verno. Senti-me imensamente frustrado e 
tentei convencê-lo de todos os modos para 
que me permitisse ir. Mamãe também não 
aprovava a ideia. Finalmente ela consentiu 
desde que eu fosse com o meu irmão que já 
completara treze anos.

Nos apressamos em fazer uma pe-
quena faixa abrindo um saco dos que ma-
mãe comprava na venda para utilizá-los 
como pano de chão ou para fazer panos de 
prato. Na tal faixa escrevemos com letras 
graúdas apenas a palavra “CONSTITUI-
ÇÃO”, inscrição esta feita com carvão que 
era utilizado no nosso fogão. Enfiamos duas 
varetas de bambu nas extremidades da faixa  
para mantê-la aberta  durante a passeata, a 
enrolamos e saímos rumo à cidade. O traje-
to era longo e depois de descer a nossa rua 

tomamos o bonde Freguesia até Cascadura, 
onde pegamos o trem elétrico até a estação 
de D. Pedro II.

Juntamo-nos ao grupo que fora de ca-
minhão fretado e mais outro pessoal vindo 
de outras bandas. Dada a ordem de partida, 
centenas de pessoas seguiram pela Aveni-
da Marechal Floriano, penetrando pela Av. 
Passos, agora com muitas faixas abertas e 
bastante engrossado por outros simpatizan-
tes da causa. Alguém, bradando, marcava a 
palavra de ordem: “Constituinte!”, e todos 
a repetiam seguindo em passo de marcha, 
sempre repetindo em brados: “Constituin-
te! Constituinte!” Eu me empolgava com 
aquilo e berrava a palavra mágica, acompa-
nhando o povaréu.  Até que os lúgubres e 
estridentes sons de sirenes fizeram com que 
todo aquele povo que seguia ordeiramente 
se dispersasse em debandada.

Passado algum tempo tudo foi-se 
acalmando com as sirenes já perdidas à 
distância. Pouco a pouco, como formigas 
atraídas por alguma presa, aquele povaréu, 
ainda temeroso, tornou a reunir-se, agora 
na rua Uruguaiana. Novo brado da palavra 
de ordem e o povo repetia: “Constituinte! 
Constituinte!”

 Novo soar de sirenes e o roncar de 
motocicletas. Agora o povo sem tempo de se 
dispersar foi violentamente espancado com 
cassetetes por aqueles monstros irracionais 
de quepes vermelhos da Polícia Especial. 
Muita correria, muita gente caída, sangran-
do, gente que trazia como arma o seu ideal 
patriótico. Eu e meu irmão nos apertamos 
contra a porta de aço já fechada de uma 
loja com a nossa modesta faixa enrolada 
e escondida nas costas, trêmulos de medo 
daquelas broncas feras da polícia. Nada fi-
zeram conosco, talvez por sermos crianças. 
Para as bandas do largo da Carioca, onde 
seria realizada a grande concentração com 
discursos e a presença de líderes comunis-
tas, ouviam-se o disparar de metralhadora. 
Retornamos dali para casa, cabisbaixos, de-
siludidos.

 Meses depois, no dia 18 de setem-
bro de 1946, já na presidência do gen. 
Eurico Gaspar Dutra, era promulgada a 
nova Constituição Brasileira, a nossa 5ª 
Carta Magna. Porém em abril de 1947 o 
registro do Partido Comunista Brasilei-
ro é cancelado por pressões americanas 
(“guerra fria”) e no ano seguinte os seus 
14 deputados federais e o senador Luis 
Carlos Prestes (que foi o senador brasi-
leiro mais votado até então) tiveram seus 
mandatos cassados, sendo assim, caracte-
rizadas as primeiras violações da Consti-
tuição recém-criada.

Mas a luta não foi em vão. 

Vindima
Flávio R. Kothe

 

Apoiado no cajado e envolto em velha capa,

um ancião de cabelos brancos sobe o morro,

andando pelas trilhas estreitas das videiras,

enquanto o sol vai se pondo atrás da mata:

cada planta se abre e grita pedindo socorro,

quer água, mas as gotas não vieram certeiras.

Caminha com tristeza pela terra ressecada,

gostaria de socorrer as filhas, mas não pode,

enquanto o sol ostenta a certeza de estar aí

amanhã e depois, mesmo na manhã nublada,

como fonte da alegria, como fonte da morte:

tudo passa, mas ele sempre, passando, fica.

Nos cachos escuros ficam sóis armazenados,

mas, tanto quanto os sóis já tão endeusados,

ficam águas da primavera, minérios do chão,

ficam gotas salobras que pingaram da mão:

em barris de carvalho ficam junto guardados

doando ao vindouro seus sonhos dourados.
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Cultura em 
Debate

A SABOROSA LITERATuRA DE  
MARGARIDA PATRIOTA

A professora Margarida Patriota teve 
editado, no princípio deste ano, 
pela 23ª vez, o seu livro Explicando 

a Literatura  no Brasil. Sucesso editorial.
Poucos livros em nosso país conse-

guem chegar a tantas edições seguidas, 
sobretudo quando trata de tema didático, 
destinado a um público limitado, e a Inter-
net põe ao alcance de qualquer interessado, 
de imediato, farto material.

Margarida Patriota utilizou linguagem 
simples, agradável e objetiva, para descre-
ver cada movimento literário. Veja esses 
trechos na página 98: “O indianismo ro-
mântico permitiu que a literatura brasileira 
inventasse para si um passado remoto povoado de lendas e mitos.” “... 
Quem encampou o desejo de dar ao Brasil um passado imaginário 
próprio, alheio  a origens portuguesas, foi o escritor cearense José 
de Alencar (1827-1877). Seus romances  indianistas – O Guarani, 
de 1857, e Iracema, de 1865 – consolidaram duas ideias fundamen-
tais para a nossa cultura. Uma, a de que o povo que chupa o caju, a 
manga, o cambucá e a jabuticaba não pode falar um português com 
igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, 
o damasco e a nêspera. Outra: a de que a nossa literatura era mestiça 
de origem, proveniente do cruzamento da tradição europeia com o 
mundo indígena...”

“... José de Alencar deu voz ao cenário brasileiro: Verdes mares 
bravios de minha terra natal …”    

Aí está a explicação de por que o livro de Margarida  Patriota  é 
tão procurado. 

LIVRO DE RuY VALLE

O escritor Ruy Valle reuniu assuntos 
variados e fez um livro: Brasília, 
Seus Pioneiros, Sua História. Trata-

-se de trabalho que aborda temas diversos 
relacionados com a Nova Capital. Lamenta 
o autor que a ópera não conte com espaço 
próprio no Planalto Central. Não esqueceu 
de homenagear a ANE, seus fundadores, 
dedicando uma crônica a Associação Na-
cional de Escritores. Referiu-se ao editor 
Victor Alegria, da Thesaurus, e ao poeta 
João Carlos Taveira, de quem publica um 
poema.

ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL

Fica aberto o prazo de 30 dias para inscrição de cadidatos ao pre-
enchimento das cadeiras X – Patrono Manuel Bandeira, outrora 
acupada por Carlos Alberto Abel, e XIX – Patrono Dionélio 

Machado, desta Instituição.
Nos termos estatutários podem ser candidatos os escritos resi-

dentes em qualquer parte do território nacional, que tenham obras 
publicadas de natureza literária e valor singnificativo.

Brasilia,12 de março de 2012.

LúCIO CARdOSO 
E A AngúSTIA dE 

SER mInEIRO
Fábio de Sousa Cotinho

Numa obra em que separou o joio do trigo e publicou 
o joio, Lúcio mergulhou nas profundezas da alma 
mineira, gerando o devastador “Crônica da Casa 

Assassinada” (1959).É o livro a um tempo mais forte e conhecido 
de um autor que, ao Iongo de existência relativamente curta 
(morreu aos 56 anos, em 1968), produziu inúmeros outros, 
todos de qualidade superior. Atesta o Prêmio Machado de Assis, 
concedido anualmente pela ABL ao conjunto da obra de escritor 
brasileiro. Lúcio conquistou o seu em 1966, dois anos antes de 
nos deixar.

O livro foi precedido de “Maleita” (1934), “Salgueiro” 
(1935), “A luz no Subsolo” (1936) e “Dias Perdidos” (1943), além 
de novelas, teatro, cinema, tradução e poesia, e de um romance 
inacabado, O Viajante, que, editado por seu amigo Octávio de 
Faria, saiu pela José Olympio em 1973. A última obra que Lúcio 
Cardoso publicou em vida foi “Diário I”, de 1961, postumamente 
complementado por “Diário Completo”, de 1970. Para se ter uma 
ideia aproximada da essência de “Crônica da Casa Assassinada”, 
vale a transcrição do depoimento que Lúcio deu ao crítico Fausto 
Cunha, na época do lançamento da obra: “Meu movimento 
de luta, aquilo que viso destruir e incendiar pela visão de uma 
paisagem apocalíptica e sem remissão é Minas Gerais. Meu 
inimigo é Minas Gerais. O punhal que levanto, com a aprovação 
ou não de quem quer que seja, é contra Minas Gerais. Que me 
entendam bem: contra a família mineira. Contra a literatura 
mineira. Contra o jesuitismo mineiro. Contra a religião mineira. 
Contra a concepção de vida mineira. Contra a fábula mineira.”

Em 1962, aos 50 anos, Lúcio Cardoso sofreu um derrame 
cerebral, que lhe provocou paralisia parcial. Dedicou-se, a partir 
de então, à pintura, chegando a expor em galerias do Rio de 
Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. Na síntese perfeita de 
Fausto Wolff, Lúcio passou a dizer com imagens o que já não podia 
mais dizer com palavras. Nas letras nacionais, é comum o leitor 
deparar com excelentes contadores de histórias que não dominam 
a técnica e primorosos estilistas que não têm o que contar. Lúcio 
tinha o que contar e o fez de modo irretocável, principalmente 
ao nos conduzir pela Chácara dos Menezes, o casarão decadente 
de uma família tradicional mineira que continua a viver na 
imaginação dos leitores, inclusive das novas gerações que tiverem 
a curiosidade e a fortuna de o visitar. Falecido precocemente, 
mas sempre reverenciado como um dos grandes entre os maiores 
da Literatura Brasileira no século passado, a Lúcio Cardoso, na 
celebração do centenário de seu nascimento, se aplica a frase 
lapidar de Victor Hugo: “A glória é o sol dos mortos.”

continuação da página 1
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AbRIR E FECHAR ESCOLAS
M. Paulo Nunes

A propósito de um problema 
levantado pela nova admi-
nistração municipal, que tem 

à frente a figura simpática do meu ve-
lho amigo e companheiro de um secre-
tariado de transição, porque em final 
de governo, lembrei-me de uma velha 
história atribuída ao Major Domingos 
Monteiro, ex-intendente de nossa ca-
pital e o responsável pelo plantio dos 
belos oitizeiros que compõem a pai-
sagem da Praça Rio Branco, agora  
restaurada em seu desenho originário, 
graças à anterior administração:

“Não façam uma maldade dessas 
comigo: retirá-los dali seria o mesmo 
que matar-me, são eles um pouco de 
mim mesmo.”

O mesmo repito eu agora, a esta 
altura da vida, quando já estou a do-
brar o cabo das tormentas. Vou contar-
-lhes a minha história.

Logo que Petrônio Portella, ve-
lho amigo dos bancos escolares que 
hoje evoco com um pouco de nostal-
gia, mas de orgulho também, como a 
gloriosa geração do Colégio Dioce-
sano, assumiu o cargo de Prefeito de 
nossa capital, convocou-me para uma 
tarefa urgente. Queria que eu organi-
zasse, para fazer funcionar no bairro 
do Marquês, um ginásio modelo para 
atender ao discipulado residente, na-
quele bairro e regiões adjacentes, que 
estava sem poder atingir aquele ní-
vel de escolaridade, por falta de es-
cola. Era eu à época Inspetor Seccio-
nal do Ensino Secundário no Estado. 
Em pouco, o ginásio, que se chamaria 
Eurípides de Aguiar em homenagem 
àquele notável homem público, des-
tacado jornalista e líder político de 

oposição, funcionaria, inicialmente, 
no Grupo Escolar Murilo Braga, no 
horário noturno, ocupando os espaços 
ociosos daquele educandário. O corpo 
administrativo e o corpo docente fo-
ram também por mim organizados, re-
caindo a direção na pessoa do jovem e 
brilhante professor Pedro da Silva Ri-
beiro, egresso dos cursos da CADES, 
feitos em caráter emergencial, minis-
trados pelo MEC, através daquele ór-
gão, para o preparo de professores de 
emergência destinados a suprir a es-
cassez de docentes oriundos das Fa-
culdades de Filosofia e Letras do país. 
Hoje integra ele a Academia Piauien-
se de Letras, além de ser contista e ro-
mancista de realce em nossas letras. A 
secretaria fora entregue a Enid Rocha, 
de saudosa memória, dedicada servi-
dora pública. Quanto ao belo edifício 
escolar que lá existe ainda deve-se a 
esforços do Prefeito junto ao MEC, 
através do extinto Fundo Nacional do 
Ensino Médio. 

Mas há outra face do problema 
que merece ser acrescentada ainda a 
esta nota. Quando se instituiu a Facul-
dade de Medicina do Piauí para funcio-
nar inicialmente sob a administração 
estadual, entenderam seus dirigentes 
que o prédio do então Colégio Eurípi-
des de Aguiar deveria constituir, me-
diante doação, a sede da nova escola 
superior, obrigando-se o Estado a er-
guer um outro em área próxima, com o 
mesmo número de salas, como contra-
partida à cessão do prédio do Colégio. 
Este seria o atual Colégio Helvídio 
Nunes, então governador do Estado.

Quando assumi, a título gratuito 
e como prestação de serviços relevan-

tes, o cargo de Presidente da Fundação 
do Ensino Superior do Piauí, órgão que 
superintendia as escolas superiores do 
Estado até a instalação da Universida-
de, obtive a aquiescência do velho ami-
go Dr. Zenon Rocha, depois de muita 
conversa, para a devolução ao muni-
cípio daquele prédio e cancelamento 
dos efeitos daquela doação, depois de 
convencê-lo de que será mais prático 
e mais operante para a nova Fundação 
fazer funcionar suas primeiras turmas 
em prédio da Legião Brasileira de As-
sistência, em razão de sua proximida-
de do Hospital, e onde já funcionava 
também a sede da Faculdade do Ensi-
no Superior, o que foi feito. Em vez de 
uma apenas, ganhamos duas escolas de 
ensino secundário, atendendo à fabulo-
sa demanda escolar do bairro, naquele 
nível de ensino.

Assim, ganhou o município um es-
paço adequado para a educação de grau 
médio, tão necessário à demanda de va-
gas naquele nível de escolarização.

Hoje constitui ele um espaço no-
bre integrado pelos dois colégios, um 
grupo escolar e oficinas de caráter pro-
fissionalizante.  A ele se acresceu, me-
diante novas ampliações, o Centro de 
Formação Professor “Odilon Nunes”, 
destinado à preparação de professores 
para o ensino médio e fundamental, 
além do Conselho Estadual de Educa-
ção, na quadra ao lado. Remover dali 
uma daquelas Casas de Ensino, des-
viando-a de sua finalidade originária 
para adaptá-la com a finalidade de ali 
fazer funcionar a Secretaria Municipal 
de Educação, que já ocupa um espaço 
nobre no centro da cidade, seria uma 
obra de insensatez. 
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A mOÇA dA JAnELA
Romeu Jobim

Passava o dia à janela. Acordava, 
arrumava-se, fazia a primeira 

refeição e postava-se àquela espécie 
de moldura, imóvel como se com-
pusesse um quadro. Começou por 
simples curiosidade. Mas se habi-
tuou. Em vão a mãe ralhava, dizen-
do que tinha de ajudar nos cuidados 
da casa. Depois de fazer correndo 
o que lhe era determinado, volta-
va para a janela. E desta não saía, a 
menos que tarefa expressa lhe fosse 
indicada.

A pequena cidade em que mo-
ravam não oferecia muitas diversões. 
As poucas que havia eram, como se 
vê, trocadas pela de ficar à janela. 
Que via, com que acaso sonhava, ali? 
Se existia pouco a ver, o que lhe so-
brava para sonhar era muito. Nem ela 
mesma poderia saber. Mas foi assim, 
sempre à janela, que atravessou a in-
fância, em seguida a adolescência. 

Como já se fizera moça, a mãe até que 
ficava descansada.

Era melhor, sem dúvida, ficar 
à janela, mesmo a sonhar com prín-
cipes encantados, do que sair por aí, 
como outras, em busca de sapos. E 
note-se que, como toda moça que se 
preza, se esmerava em bem cuidar 
da aparência, como à espera, real-
mente, de um namorado que talvez 
nem em sua imaginação existisse 
ainda. O que se passa na cabeça de 
uma jovem, quando a natureza a 
transforma em mulher, ninguém 
sabe, contudo.

Procurando retirá-la daquela 
postura, pelo menos por pratica-
mente todas as horas do dia, a mãe 
providenciou amigas que, com sua 
filha, passaram a sair. Ocorre que a 
jovem era extremamente tímida e 
ingênua. Se um rapaz lhe falava, só 
faltava morrer de vergonha e fugia a 

qualquer conversa mais longa. Um 
fato, entretanto, se impunha: torna-
va-se cada dia mais bonita, e isso, 
evidentemente, mudava tudo.

De tanto desfilarem diante da 
janela da menina ou da menina da 
janela, a verdade é que os rapazes, 
apesar de sua beleza, foram, aos pou-
cos, desistindo de cortejá-la. Como 
indiferente a todos, ninguém sabia 
o que ela esperava. Mas esperava. 
Esperava o amor que, retardatário, 
teimava em não chegar. Chegaria, 
afinal? Os jovens que ousavam mais 
e, por algum pretexto, lhe iam à casa, 
não obtinham melhor sucesso.

Eis que um dia, não mais 
que de repente, surgiu aquele para 
quem se reservara e conservara 
durante tanto tempo. Montado em 
um cavalo branco (por que um ca-
valo branco?), vejam as artimanhas 
do Destino, passou defronte de sua 

casa e a cumprimentou. Não res-
pondeu, mas, na hora, lhe faltou o 
fôlego. Na tarde seguinte, ele pas-
sou de novo e a cena se repetiu. 
Não era do local. Ali fora, apenas, 
como por força de uma predeter-
minação.

O moço do cavalo branco pas-
sou por terceira vez. Mas ninguém o 
viu, somente a moça. Desta feita, ele 
parou defronte à janela e estendeu-
-lhe a mão. Alcançada esta, colocou 
sua dona à garupa da montaria e 
partiram, nunca se soube para onde. 
Se ninguém, dentre os conhecidos, 
pôde entender o que efetivamente 
ocorreu, muito menos conseguiu 
alcançar a mãe da moça, que espera 
sua volta ou, pelo menos uma expli-
cação, até hoje.

Essas moças sonhadoras e es-
ses jovens encantados, sobretudo se 
montam corcéis brancos...

A FORTUnA CRÍTICA dE nILTO mACIEL
João	Carlos	Taveira

continuação da página 1

No primeiro momento,  
optou-se pela importân-
cia dos nomes dos arti-

culistas, mas isso foi logo rejeitado 
pelo despropósito da ideia. Em se-
guida, veio à baila a compilação do 
volume por ordem alfabética dos 
textos, solução que pareceu tam-
bém meio estapafúrdia; portanto, 
logo descartada. Que fazer, então?

Depois de alguma refle-
xão, o óbvio mostrou a sua face. 
A melhor solução foi aquela que 
privilegia a ordem cronológica 
de publicação dos livros, desde a 
estreia de nosso homenageado até 
data bem recente. Assim, poder-
-se-á acompanhar a evolução es-
tilística e o interesse da crítica na 
consolidação da obra de um escri-
tor cuja trajetória, sem recuos, é 
das mais promissoras no campo 
da moderna literatura brasileira.

E foi assim que nasceu e 
ganhou forma o livro A	arquite-
tura	verbal	de	Nilto	Maciel, que, 
não sem uma ponta de orgulho 
de minha parte, ora se entrega 
ao público leitor. Filho de uma 
ideia singular, mas cheia de sin-
ceridade estética e —por que não 
dizê-lo?— espiritual, este proje-
to finalmente se materializa, para 

ser apreciado e avaliado por to-
dos aqueles que acompanham a 
escalada artística do escritor em 
referência.

Meu convívio com Nilto 
Maciel teve início há quase trinta 
anos. Conhecemo-nos na primeira 
metade da década de 1980, num 
tempo em que ainda estávamos 
—pelo menos eu— tateando 
timidamente no terreno das letras, 
mas cheios de entusiasmo e 
conscientes da carreira escolhida. 
(Escrever no Brasil não é tarefa 
simples e exige sacrifícios 
enormes, principalmente quando 
o assunto é publicar e divulgar 
livros.)

Hoje, sem medo de 
errar, posso afirmar que muito 
raramente tenho encontrado em 
minha trajetória um talento à 
altura de Nilto Maciel, esse nobre 
filho de Baturité, do Ceará e do 
Brasil de tantos gênios, não só na 
literatura, como na música, nas 
artes plásticas, nas artes cênicas. 
Nosso país, por um lado, produz 
espontaneamente a matéria-prima 
da genialidade humana e artística, 
e, por outro, cria um descompasso 
contraditório e terrível: não sabe 
produzir os meios necessários 

para uma gestão de qualidade de 
seus extratos culturais.

Só um exemplo será 
bastante. Padre José Maurício 
compôs tanto quanto ou mais que 
Johann Sebastian Bach, no período 
barroco. Para ouvir sua música 
ou encontrar suas partituras, 
no entanto, há que despender 
esforços sobre-humanos; sem 
contar que, certamente, mais de 
50% dessa obra, em razão do 
descaso do Estado, se perdeu para 
sempre. Uma lástima!

Por isso é que somos uma 
espécie de quixotes das letras. 
Além de escrever, amadurecer 
para escrever, ainda temos de vi-
ver às margens com a publicação 
de livros e sua divulgação. Se 
não cuidarmos de nossa carreira, 
jamais sairemos do limbo, nunca 
alcançaremos um lugar ao sol. Ao 
contrário do que ocorre nos paí-
ses desenvolvidos, poucos escri-
tores aqui têm agentes literários.

Nilto Maciel, além de 
exímio contista, novelista e 
romancista, é também poeta de 
técnica depurada e sensibilidade 
aguçada, a exemplo de Alexandre  
Herculano, em Portugal, e Lêdo 
Ivo, em terras brasileiras. E esta sua 

fortuna crítica não deixa dúvida, 
atesta uma destreza no manuseio 
com a arte de Camões digna dos 
nossos melhores representantes. 
Embora sua produção na poesia 
não seja tão expressiva quanto 
na ficção, o pouco material 
publicado confirma a regra com 
os encômios reunidos acerca de 
seu livro	 Navegador, de 1996, 
saídos da pena de uma Laene 
Teixeira Mucci, de um Fernando 
Py, de um Paulo Nunes Batista, 
de um Angelo Manitta, escritor 
italiano que divulga a poesia de 
Nilto Maciel em terras de Virgílio 
e Dante.

Sobre sua prosa, reuni-
ram-se no livro algumas dezenas 
de autores e críticos consagrados 
que, com textos claros e elucida-
tivos, fazem o justo reconheci-
mento da obra de Nilto Maciel, 
um escritor completo, que, nesses 
quase quarenta anos de publica-
ção, construiu uma bibliografia 
das mais vigorosas de que se tem 
notícia, e que ainda tem muito a 
oferecer de sua sensibilidade e do 
seu talento às nossas letras.
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gUTEnbERg/gOOgLE
(Muitas citações e um pouco do autor...)

EMANUEL MEDEIROS VIEIRA
PARA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA SALLES 

E BIA REIS – QUE MUITO FIZERAM PELA 
CULTURA DE BRASÍLIA

(...) “Aliás, nosso respeito pela fama talvez venha 
da vaidade: pois a glória também é composto por 
nossa voz” 

(Aleksandr Puchkin (1799-1837), em  
“Viagem a Arzrum”)

“Oh Deus que faço desta/ felicidade ao meu redor/
que é eterna, eterna, eterna/e que passará daqui a 
um instante/porque só nos ensina/a ser mortal?”

(Clarice Lispector (1920-1977)

De Gutenberg ao Google,
o menino e o seu outro –
a criança e o ancião
eis-me atando os dois nós – querendo ligar, 
querendo
– tarefa de Sísifo –
uma pedra que rola, e só rola – infinitamente
berço e túmulo
vida e morte – é tudo verdade
da caverna à tecnologia de ponta.
Seremos sempre humanos.
E analfabetos das emoções.

Minha vida são minhas narrativas – apenas isso.
Apenas?
“Melhor morrer pelos extremos do que pelas 
extremidades”.
(Jean Baudrillard – 1929-2007)
Não temo a morte – somente o esquecimento.
E a dor?
O medo tornou-se o afeto político central.
A morte é o Nada – até a orvalhada grama no dia 
recém fundado, não mais existirá para o morto 
(agendas, piqueniques, viagens, projetos, a dor de 
dente naquela madrugada de fevereiro).
“Mas ele foge: irreparavelmente: o tempo”.
(“Sede fugit interea, fugit irreparabile tempus”)
(Virgílio – 70 a.C – 19 a.C).

De Gutenberg ao Google, estamos sós.
Mas de nosso trabalho, sempre ficará algo.
E cada momento é um lugar onde nunca 
estivemos.
O Homem entregue a si mesmo – em mil 
pedaços
Fragmentos, fragmentos.

“Nós, os adultos, de algo sempre somos culpados. 
Mas as crianças, que culpa podem ter as crianças?” 
(Ernesto Sábato)
E continuamos matando, drogando, fugindo. 
Matando, drogando, fugindo...

Membro da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, da Academia Goia-
na de Letras, da qual foi presidente 
por diversos anos, da União Brasilei-
ra de Escritores, do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Goiás, também 
pertence à Academia Brasiliense de 
Letras e a outras entidades sociais e 
culturais.

Além da literatura, suas ativi-
dades são inúmeras, tendo atuado 
como advogado, Procurador Geral 
de Justiça do Estado de Goiás, De-
putado estadual e Vice-Governador 
de Goiás. Foi o fundador e também 
professor da Faculdade de Direito de 
Anápolis, Goiás.

Cidadão honorário de Aná-
polis, recebeu a grande honraria da 
Comenda Gomes de Souza Ramos, 
naquela cidade. 

A Academia Goiana de Letras 
outorgou-lhe o Troféu Goyazes – Eli 
Brasiliense, sendo também detentor 
do Troféu Jaburu, pelo Conselho Es-
tadual de Cultura de Goiás, e do Tro-
féu Pelicano, pelo Conselho de Cul-
tura da Maçonaria Grande Oriente 
de Goiás. 

A Sociedade Geográfica Bra-
sileira de São Paulo concedeu-lhe o 
título de Comendador, em 1973.

Dinâmico e sempre atuante, 
também foi Governador do Distri-
to 4770, do Rotary Clube Interna-
cional.

Em ligeiros traços, este é o 
perfil de um ilustre goiano, cuja ri-
queza intelectual tem sido motivo de 
orgulho e edificante exemplo para 
as novas gerações, que o admiram e 
respeitam.  

 URSULInO LEÃ0
Terezy Fleuri de Godoi

O Estado de Goiás, hoje tão 
conhecido, por ter cedido 
suas generosas terras para 

berço de uma nova civilização, Brasí-
lia, tem histórias para contar.

Não é à toa que, ali, nomes 
expressivos da literatura e da arte 
surjam, como estrelas cintilantes, 
para iluminar inteligências e sen-
sibilidades.

Hoje, ao reler o famoso roman-
ce Maya, de Ursulino Leão, renoma-
do escritor goiano, me veio à mente 
um pensamento que sempre me per-
seguiu.

Acredito no poder dos nomes.
A palavra, “verbo divino”, tem 

uma força sobrenatural, e quando 
os pais levam horas e horas para es-
colher os nomes de seus herdeiros, 
são movidos, sem dúvida, por uma 
luz interior. Essa luz, como a de um 
candeeiro, irá iluminar ou dificultar 
o caminho dos recém-nascidos.

Basta citar os Alexandres, se-
guros do seu poder, os Napoleões, 
dotados de força e tenacidade, e as 
Ângelas, doces e ternas.

E o que dizer dos que levaram 
o nome de Hitler e de Mussolini?!

Agora, vejamos: Juscelino, e 
Ursulino.

Juscelino, guerreiro das atitu-
des. Decidiu e construiu Brasília.

Ursulino, guerreiro das letras. 
Escreveu inúmeros livros, dentre os 
quais, A Procissão do Silêncio, Praça 
da Vereda Maior, Existência de Ma-
rina, Salmos da Terra, Livro de Ana, 
Confissão do Abandono, Fonte Ex-
pressa, Segundo Livro de Ana, Baldea-
ção para Nínive, Judith, Vagalumes na 
Neblina e Santidade e Poesia. 
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A úLTImA ESTAÇÃO
Rubens Neco

Osvaldo foi promovi-
do, devendo apre-
sentar-se pela na 

manhã seguinte na principal 
filial da empresa em que tra-
balhava, situada no interior do 
estado. Animado com sua as-
censão, apressou sua esposa e 
seus dois filhos para seguirem 
viagem, pois conheceriam a 
cidade onde iriam morar. 

Durante o trajeto todos 
ficaram tensos e apreensivos. 
Sua esposa constantemente o 
alertava sobre os perigos da 
estrada e as crianças pediam 
para que ele não corresse 
tanto. Osvaldo, ignorando 
as manifestações, dirigia em 
alta velocidade, ultrapassan-
do e disputando espaço com 
outros automóveis. Não res-
peitava a sinalização. Chu-
viscava e a pista estava es-
corregadia. Viajaram durante 
horas. Osvaldo começou a 
sentir um pequeno mal estar 
e o carro também demons-
trava alguma falha, pois saía 
fumaça pelo capô. 

Uma placa indicava 
uma cidadezinha a poucos 
quilômetros dali. Adentrou 
pela avenida principal can-
tando pneus. Alguns mora-
dores que estavam sentados 
na escadaria da igreja e ou-
tros na praça se aproxima-
ram quando parou. Caloro-
samente o barbeiro Sr.Tônico 
se achegou, cumprimentan-
do-o. Osvaldo saiu do carro 
perguntando onde encon-
traria um mecânico. Sr. José 
aproximou-se, apresentou-se 
e pediu para abrir o capô, 
examinando disse:

— É! O problema é gra-
ve, mas pode ficar tranquilo, 
amanhã tudo estará resolvi-
do. 

Osvaldo tentou argu-
mentar dizendo que não po-
deria esperar, pois tinha hora 
para se apresentar na empre-
sa que estava a muitos quilô-
metros dali. 

– Não tem jeito não! Já 
é quase noite e não teremos 
tempo para consertar o carro.

Algumas pessoas da ci-
dade que estavam por per-
to logo se prontificaram em 
acomodá-los, pois ali não 
havia hotel. Dona Maroca e 
Dona Nicinha levaram sua 
esposa e as crianças para as 
suas casas. Osvaldo acompa-
nhou Sr. Tônico, e passaram 
num bar da cidade onde en-
contraram alguns amigos.

Entre uma cerveja e 
outra, Osvaldo pôde ou-
vir um apito que lembra-
va o som da antiga Maria 
Fumaça, Fôôômmmmm...
Fôôômmmmmm... Questio-
nou se ainda havia máquinas 
a vapor circulando aquela re-
gião. Sr. José respondeu-lhe 
com o cigarro no canto da 
boca:

– Há muito tempo este 
trem passa pela cidade e para 
alegria de todos nós é possí-
vel ouvir seu apito. 

Em seguida o sino da 
igreja soou melancolicamen-
te. Blêêêmmm... Blêêêmmm... 
Blêêêmmm... Osvaldo imagi-
nou que estava para começar 
a missa, mas viu que a igre-
ja estava fechada. Tonico, 
observando sua curiosida-

de, informou-lhe: - Sempre 
que o sino toca desta forma 
é que alguém por perto fale-
ceu. Minutos depois, escutou 
novamente o apito do trem 
que ecoava por toda cidade. 
Não era possível vê-lo, pois 
as montanhas o encobriam. 
Na sequência ouviu o som do 
sino. Osvaldo arrepiou-se, 
fazendo o sinal da cruz, ques-
tionou se se tratava de outra 
morte. Sr. Lucas, o dono do 
bar, balançou a cabeça afir-
mativamente e ofereceu sua 
casa para repousar. Cansado, 
aceitou o convite e recolheu-se. 

Ao deitar-se ouviu o 
apito do trem pela terceira 
vez, antes que adormecesse 
escutou o sino tocar, sentiu 
um frio na espinha. Pensa-
va “Meu Deus, como morre 
gente nesta cidade”! E apesar 
de intrigado, conseguiu dor-
mir. Ao amanhecer procurou 
por sua família. Encontrou o 
mecânico, que se aproximou 
dizendo: 

– A sua família estava 
curiosa em conhecer o trem, 
aproveitaram que você ainda 
dormia e foram vê-lo.

Osvaldo pegou o carro 
que já estava pronto, e se-
guindo as placas pelas ruas 
sem asfalto chegou a uma 
velha estação. Havia ali uma 
Maria Fumaça que estava pa-
rada. Tinha muitos vagões 
enfileirados, tantos que não 
era possível ver o final deles 
nas curvas das montanhas. 
Desceu do carro e enquanto 
caminhava em direção à má-
quina, o trem começou a an-
dar. Correu e entrou por uma 

das portas que estava aberta. 
Neste momento, ouviu o api-
to novamente. O vagão es-
tava lotado. Ficou surpreso 
quando viu todas as pessoas 
da cidade, entre eles as que 
conheceram: Dona Maroca, 
Dona Nicinha, Sr. Tônico e 
Sr. Lucas. O maquinista era o 
mecânico, Sr. José, que neste 
momento tocava a buzina do 
trem. 

Osvaldo caminhava en-
tre eles e viu sua família sen-
tada no último banco. Abra-
çou-os e dirigiu-se ao maqui-
nista pedindo que parasse, 
pois precisavam descer para 
prosseguir viagem. Sr. José 
olhava-o serenamente e pe-
diu que escutasse. O sino da 
igreja tocava pela quarta vez. 
E pausadamente disse-lhe:

– Neste trem ninguém 
desce, apenas sobem. Você 
provocou um gravíssimo aci-
dente na estrada, onde todos 
ficaram seriamente feridos. 
Foram socorridos, mas não 
resistiram. Aos poucos um 
a um foram se unindo a nós. 
Só estávamos aguardando 
por você para continuar nos-
sa trajetória. Daqui você terá 
que ver a vida passar calma-
mente, pois terá a eternidade 
para observar as belas paisa-
gens da natureza através das 
janelas do trem e refletir so-
bre as atitudes que o levaram 
a estar aqui.

Osvaldo desesperou-se 
e olhava sua família como 
quem pedia perdão por sua 
imprudência.
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Uma Casa
Osvaldo Picardo (*)

“Once it held laughter
Once it held dreams
Did they throw it away
Did they know what it means...” 
   T. Waits

A sala havia sido construída
com as geometrias impalpáveis 
dos quatro ventos. Com uma entrada
pequena, uma escada
de um par de degraus e de cada lado
um cômodo.
A casa foi desenterrada em Tell Madhur.
Havia restos de madeira carbonizada
em uma noite de inverno
há quase seis mil e quinhentos anos.
Dois vasos pintados, um pilão entalhado,
uma colher abandonada sobre uma mesa,
uma enxada que falava do campo
amarelo de trigo.
E essa urna debaixo da cama
com os ossos de uma criança.

Havias visto aqui uma razão para viver,
com uma janela igual a essa
por meio da qual chega o cheiro áspero
da água salgada com sua imagem de 
ondas.
E enterrada como a casa, ela
– sabendo como fazer – havia levado
os escritos e o ainda não escrito,
apertando-os entre suas pernas.

Teriam rido juntos ou chorado
alguma vez perto do fogo da cozinha
ou diante da porta fechada
e saberiam o que significa essa urna
debaixo da cama.
____
(*) Professor de literatura na Universidade Nacional de Mar 
del Plata (Argentina), onde nasceu (1955) e reside. Editor da 
revista La Pecera e diretor da Eudem Editora, é poeta, crítico, 
ensaísta e tradutor, com vários obras publicadas.

PULSAR
Kori Bolivia

Pulsa pulsando

ternura irrecuperável

dor secreta,

cósmico sentimento

de amor pelo vivido

instante.

Sopro que veio 

de noite qualquer

junto às estrelas

do caminho.

Pulsa pulsando,

ternura recuperável,

secreta e cósmica,

de amor redivivo.

A Face
Antônio Carlos Santini(*)

Aqui, não temos casa – só estrada
Que se esfuma nas brumas do horizonte.
E a cada dia, antes que o sol desponte,
Devemos retomar a caminhada.

O Tempo não é porto – é apenas ponte
Para atingir a margem desejada.
E do caminho não se guarda nada,
A não ser a água límpida da Fonte...

Preciso caminhar. Não vou sozinho.
Vejo a meu lado, a partilha caminho,
A numerosa turba dos irmãos...

E a trabalhar o tempo, dia a dia, 
Um novo mundo logo se anuncia,
Pois da seara eterna somos grãos...

(*) Poeta mineiro, articulista do períodico católico O Lutador, 
de Belo Horizonte.

Exílio
José Santiago Naud

Exílio, isto de parar no tempo

e ver todos quantos se amou sumirem

na vertigem das horas. E ter à mão

todos os minutos, instante justo

em que falávamos com eles,

fazendo a atenção virar

da direita para a esquerda

ou

da esquerda para a direita

sem mesmo acertar o ponto certo

ou deixar que a alegria se escapasse

de tudo o que podia ser, mas

nunca será. Nunca.

Roendo a crosta do remorso

em busca do seu miolo, diluído demais

para que o dente o acerte,

centrado no cerne do tempo que se escoa

em chaga aberta

paro de existir.

Toda a possibilidade de voltar cessa

na soledade de ser, pedra

irrompendo círculos cada vez maiores

na água em que caiu,

e o desfile das faces para sempre irrecuperáveis

atravessa o silêncio vazio,

enquanto lá fora os pássaros cantam,

e brotam as flores,

e no relógio da sala bate, precária,

rouca, ritmadamente,

o descompasso da história

desfiando um júbilo emaranhado

que nunca podes tecer.
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Nessa época, aos finais de tarde, participa de uma 
roda literária em torno de Amadeu de Queiroz, escritor ex-
periente e farmacêutico-chefe da Drogaria Baruel, uma das 
principais farmácias da São Paulo de antigamente, localizada 
na esquina da rua Direita com a praça da Sé. Constitui, com 
os mais próximos, o Grupo da Baruel. Dele faziam parte: 
Mário Donato, Fernando Góes, Jamil Almansur Haddad, 
Rossine Camargo Guarnieri e Edgard Cavalheiro, todos 
críticos, estudiosos, humoristas e poetas, segundo Antonio 
Candido. Acompanhavam ainda essas reuniões: Ruth Gui-
marães, Mário da Silva Brito, Domingos Carvalho da Silva, 
Ciro Pimentel e qualquer pessoa que adentrasse a farmácia.

Arrimo de família em 1936, desdobra-se Edgard em 
auxílio aos seus: por essa época já possui cerca de 120 artigos 
publicados em periódicos, muitos deles de teor biográfico, 
um de seus estilos de escrita preferidos e também reflexo de 
seu gosto pela pesquisa.

Em 1940, publica seu primeiro livro, a biografia do 
azarado poeta romântico Fagundes Varela. Recebendo exem-
plar a ele endereçado, escreve Monteiro Lobato: “Demorei-
-me em agradecer a oferta de um Fagundes	Varela porque 
não queria fazê-lo antes da leitura [...]. Excelente biografia. 
[...] Está magistral a sua recomposição do homem e do ce-
nário, o que aliás não me admirou, à vista dos trabalhos de 
sua lavra que conheço. Quem revela talento num artigo, não 
falha de o revelar, ainda em maior extensão, num livro”. Era 
o início da amizade entre os dois escritores.

A primeira edição de Fagundes	Varela, sucesso de 
crítica e público, esgota-se em três meses.

Presidente do Banco do Estado de São Paulo à época 
e pessoa ligada às letras não só de câmbio, Altino Arantes 
quis conhecer o funcionário que havia escrito tão competente 
biografia. Na imprensa, assinam artigos elogiosos: José Ade-
raldo Castello, Luiz da Câmara Cascudo, Lygia Fagundes 
Telles, Múcio Leão, Nelson Werneck Sodré, Rubem Braga, 
Sérgio Buarque de Holanda, Sérgio Milliet, Tarsila do Ama-
ral, entre outros. Entusiasmado, Edgard abandona o banco 
e dedica-se integralmente ao mercado editorial, como autor, 
nesse primeiro momento, mas já imediatamente também 
como pessoa atuante no meio livreiro, tornando-se gerente 
comercial da Livraria Martins Editora, casa novata mas das 
principais no agitado mercado editorial de então. Segundo 
José Fernando de Barros Martins, filho do fundador, o pri-
meiro grande feito de Edgard Cavalheiro foi ter levado Jorge 
Amado, então exilado por conta do Estado Novo, da José 
Olympio para a Martins. Em 1941 chega ao mercado ABC	
de	Castro	Alves, primeira obra de Amado na Martins.

Edgard Cavalheiro dirige o departamento editorial da 
Martins, nas palavras de Mário da Silva Brito, – atendendo 
a tudo e a todos com fidalguia e senso de realidade, sempre 
cheio de entusiasmo, de planos, possuído por uma alegria 
criadora – (BRITO, 1967: XIX). Segundo o amigo latinista e 
tradutor Paulo Rónai, Edgard era editor nos dias úteis e escri-
tor aos finais de semana.

Ainda em 1941 Edgard Cavalheiro faz a introdução 
para as obras Noite	na	 taverna e Macário, de Álvares de 
Azevedo, publicadas num único volume pela Livraria Mar-
tins Editora, livro ilustrado por Di Cavalcanti.

No ano de 1942, juntamente com José Almiro Rol-
mes Barbosa, faz introdução, notas biográficas, compilação 
e tradução em Obras-primas	do	conto	universal, explorando 
com sucesso, e em seus primórdios, um mercado tido como 
de baixo interesse pelo público: o segmento das antologias 
de contos.

Ainda em 42, participa da fundação da Associação 
Brasileira de Escritores (atual União Brasileira de Escritores) 
juntamente com Aurélio Buarque de Holanda, Carlos Drum-
mond de Andrade, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes e 
outros. E vai escrevendo: em dezembro daquele ano atingirá 
o número de 400 artigos assinados em periódicos desde o 
início da carreira.

É também em 1942 que recebe uma proposta do con-
corrente maior: torna-se gerente da recém-inaugurada filial 
paulista da sulina Livraria do Globo e lá permanece por 12 
anos. Sobre essa passagem, escreveu  na Folha	da	Manhã	o 
industrial do livro Nelson Palma Travassos:

Inicialmente	entrou	ele	para	a	firma	na	qualidade	de	
elemento	de	ligação	entre	os	intelectuais	paulistas	e	a	
editora.	A	princípio	cuidava	só	desse	aspecto,	estando	
a	parte	comercial	entregue	a	um	outro	representante.	
Nessa	atividade	levou	Edgard	Cavalheiro	para	a	Glo-

bo	muitos	originais	de	paulistas,	e	principalmente	de	
paulistas	 modernos,	 como	 Sérgio	Milliet,	 Oswald	 de	
Andrade,	Mário	de	Andrade,	e	outros,	como	Ruth	Gui-
marães,	 Amadeu	 de	 Queiroz,	Maria	 Luísa	 Cordeiro,	
Mário	Neme,	Oneida	Alvarenga,	Emilio	Willens,	Da-
masco	Pena.	[...]	Enfim,	o	apoio	intelectual	e	material	
para	aceitação	das	suas	obras	no	Estado	de	São	Paulo	
foi	tal	que	a	Globo	pensou	em	transferir	para	a	Capital	
deste	Estado	a	sua	seção	editorial.	Mas	veio	a	guerra,	e	
a	ideia	foi	abandonada.	(24	jun.	1954)

Hernâni Donato, imortal da Academia Paulista de 
Letras, amigo e contemporâneo de Edgard Cavalheiro, des-
creve as tardes no escritório da Globo paulista como fantásti-
cas. Depois das cinco horas não se trabalhava mais e uma pe-
quena multidão de rapazes e moças surgia trazendo originais.

Mário Donato, outro imortal da Academia Paulista 
de Letras e não parente do citado Hernâni, escreveu sobre 
Edgard Cavalheiro:

...	capaz	de	remover	as	clássicas	montanhas	para	aju-
dar	 um	amigo	a	 ganhar	 um	dinheirinho	ao	publicar	
um	artiguete,	um	ensaio,	até	mesmo	um	livro.	[...]	Meu	
primeiro	romance	(Presença	da	Anita,	nota	do	autor)	
poderia	ter	sido	lançado	pela	Livraria	Globo	de	Porto	
Alegre,	que	Edgard	então	representava	em	São	Paulo,	
mas	optei	pela	Livraria	José	Olympio,	[...]	De	qualquer	
forma,	foi	Edgard	quem	me	deu	o	empurrão	definitivo,	
prenunciando	o	êxito	do	livro	(DONATO,	1990:	5).

Ainda sobre os anos de Livraria do Globo, publica o 
jornal paulista O	Tempo em editorial de setembro de 1955:

Edgard	Cavalheiro	fez	parte	do	grupo	que	com	Érico	
Veríssimo,	Hamilcar	de	Garcia	e	Maurício	Rosemblatt	
deram	à	editora	de	Porto	Alegre	a	grandeza	que	ela	tem	
hoje.	No	 escritório	de	São	Paulo	Egdard	Cavalheiro	
conseguiu	interessar	grande	número	de	escritores	pau-
listas	nos	trabalhos	da	Globo,	mobilizando-os	para	as	
tarefas	de	tradução,	de	prefácios,	de	revisão	de	textos,	
de	notas.	Levados	por	ele,	Sérgio	Milliet,	o	prof.	Cruz	
Costa,	Lourival	Gomes	Machado,	Luis	Martins	e	mui-
tos	outros	prestaram	e	prestam	excelentes	serviços	às	
edições	Globo,	que	hoje	se	contam	entre	as	melhores,	as	
mais	bem	cuidadas	que	temos.

Em 1943 Edgard Cavalheiro publica um estudo 
sobre o estilo de escrita biográfica, Biografias	e	biógrafos, 
na prestigiada coleção Caderno Azul da editora Guaíra. 
Também em 1943, participa da elaboração de duas novas 
antologias de contos: As obras-primas	do	conto	brasileiro, 
novamente com Rolmes Barbosa, e Obras-primas	da	lírica	
brasileira, esta com seleção de Manuel Bandeira, obra na 
qual o poeta do Recife escreve o que chamou de “Prefácio 
levianíssimo”, em referência bem humorada ao “Prefácio in-
teressantíssimo” de seu amigo Mário de Andrade.

Espécie de inquérito intelectual idealizado na im-
prensa por Sérgio Milliet, Testamento	 de	 uma	 geração é 
organizado e publicado em formato livro por Edgard Cava-
lheiro em 1944. A obra colige depoimentos de intelectuais 
maduros e faz par com Plataforma	 da	 nova	 geração, de 
1945, volume organizado por Mário Neme no qual Edgard 
Cavalheiro figura como um dos escolhidos. Testamento apre-
senta a opinião de 26 figuras de renome a respeito das preo-
cupações dos homens de pensamento; Plataforma imprime 
o ponto de vista de 29 jovens escritores, ideias e princípios 
pelos quais se batem e se norteiam. Registram, as duas obras, 
importantes questões humanas e culturais num momento da 
História em que quase todos os povos do mundo se ocupa-
vam de beligerância.

Entre 1943 e 1944 a amizade de Edgard Cavalheiro 
com Monteiro Lobato solidifica-se. Moram a poucas quadras 
um do outro e as visitas são frequentes. Lobato solicita a Ca-
valheiro a organização e o prefácio do futuro volume A	bar-
ca	de	Gleyre, publicado em 44, e a José de Barros Martins, 
editor, uma introdução de Edgard para o volume de jubileu 
de Urupês, também tirado em 1944. Em contrapartida, faz 
a introdução da Antologia	dos	grandes	contos	humorísticos, 
mais uma seleta de contos organizada por Edgard Cavalhei-
ro, dessa vez em parceria com Araújo Nabuco (Brasiliense, 
1944).

A par de suas atividades como escritor, Edgard Ca-
valheiro acompanha cada vez mais de perto as questões do 
livro como mercadoria e como indústria que gera empregos 
e paga impostos, dessa forma, participa de encontros com a 
classe livreira, promove discussões em artigos publicados na 
imprensa e torna-se referência para repórteres de todas as ten-
dências políticas. 

Em janeiro de 1945, integra a Comissão de Direitos 
Autorais do Primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, 
conclave conhecido como um dos detonadores da ditadura 
Vargas, extinta poucos meses depois. Em 46, acompanhado 
de grupos intelectuais, integra a Comissão de Jornalistas da 
Esquerda Democrática e assina a ata de fundação da Câmara 
Brasileira do Livro. Nos anos seguintes participa de Congres-
sos de Editores e Livreiros no Brasil e no exterior e neles 
invariavelmente consegue a aprovação de propostas de sua 
autoria.

Em 1946, chega às livrarias mais uma biografia de 
Edgard Cavalheiro: Garcia	 Lorca, livro proibido em Por-
tugal por tratar de poeta libertário massacrado pelo sistema 
opressor, detalhes que a ditadura Salazarista vigente preferia 
ocultar.

Em junho de 1946, Monteiro Lobato, de mudança 
para a Argentina, deixa com Edgard Cavalheiro caixas con-
tendo cartas e documentos pessoais: “O arquivo... nunca tive 
ânimo de revê-lo, mas suponho que deve conter muita coisa 
interessante. Felizmente está em boas mãos. Saibas batear, 
que apanharás algum ourinho nativo...”, escreve o criador do 
Sítio do Picapau Amarelo pouco depois. Sobre o valor histó-
rico desse arquivo, Edgard Cavalheiro confirmaria anos mais 
tarde: as principais negociações ocorridas no Brasil entre 
1918 e 1925 haviam passado pela mesa de Monteiro Loba-
to. Cavalheiro decide biografar Lobato. Em carta de outubro 
de 1946 depositada na UNICAMP, escreve Cavalheiro para 
Lobato:

Creio	que	não	há	razões	de	vulto	para	ocultar-lhe	os	
meus	intuitos:	escrever	a	tua	vida,	contar	aos	brasilei-
ros	de	hoje,	de	amanhã	(e	de	depois	de	amanhã...)	as	
lutas,	as	glórias	e	decepções	do	velho	Lobato.	Há	mui-
to	que	penso	nisso;	agora	é	uma	ideia	fixa.	O	trabalho	
é	grande	e	demandará	algum	tempo,	mas	o	assunto	e	
posso	dizer	com	conhecimento	de	causa	vale	a	pena.	A	
história	da	tua	vida	é	um	pouco	a	história	do	Brasil	con-
temporâneo.	O	arquivo	oferece	um	material	muito	bom,	
mas	não	é	tudo.	É	preciso	reconstituir	coisas	do	pas-
sado,	começar	do	começo.	Lobato	não	pode	falar	dele	
mesmo,	pois	Wilde	já	observou	que	é	só	ironicamente	
que	podemos	falar	em	primeira	pessoa.	E	para	contar	
a	história	do	livro,	da	literatura	infantil,	do	petróleo,	do	
ferro,	de	tantas	coisas	mais,	precisa-se	de	muitas	coisas,	
menos	de	ironia.

Morre Lobato em 1948, e em 1955 Cavalheiro o res-
sucita: Monteiro	Lobato,	vida	e	obra chega ao mercado em 
cerca de 900 páginas divididas em dois tomos. A celebrada 
obra torna-se uma das mais vendidas de 1955, e é certamente 
um dos melhores livros daquele ano.

Imediatamente, e nos poucos anos que restavam, a 
vida de Edgard Cavalheiro torna-se bastante movimentada: 
torna-se membro da Comissão Permanente das Semanas 
Monteiro Lobato, em Taubaté; profere cursos e conferências 
no Rio e em São Paulo; empresta seu nome para prêmio do 
Instituto Nacional do Livro; batisa o avião “Batista Cepelos”, 
da campanha de aviação civil de Assis Chateaubriand; inun-
da o mercado de antologias com a coleção Maravilhas	do	
Conto (Italiano, Português, Alemão, Hispano-Americano, 
etc); deixa a Livraria do Globo; assina o manifesto de funda-
ção da Revista	Brasiliense; participa da fundação da Editora 
Cultrix; cria sua própria Editora (CODIL); é empossado pelo 
Secretário de Educação e Cultura de SP como membro da 
Comissão Municipal de Literatura; torna-se presidente da 
Câmara Brasileira do Livro no biênio 1955-57 e, em sua ges-
tão, é criado um dos maiores prêmios literários da atualidade: 
o Jabuti.

No auge da atividade intelectual, possuindo nove 
obras no prelo, falece Edgard Cavalheiro em 1958. Seu corpo 
é velado no saguão da Biblioteca Mário de Andrade. O total 
de sua produção bibliográfica compreende 58 livros, quatro 
traduções e cerca de 900 artigos de periódicos.

100 AnOS dE EdgARd CAVALHEIRO
Silvio Tamaso D’Onofrio

continuação da página 1
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POETA E POETISA
Sânzio de Azevedo

(continuação da página 1)

N ão é a primeira vez que abordo 
esse assunto, mas resolvi retomá-
-lo depois de uma conversa que 

tive há algum tempo com o amigo e poeta 
Jorge Tufic, oportunidade em que ele me 
revelou não concordar com o costume, que 
grassa em nossa imprensa, de se dizer, ao 
falar de uma mulher que faz versos, tratar-
-se de “uma poeta”.

Sinésio Cabral, em trabalho de 199l1, 

após lembrar que, em Antenor Nascentes, 
em Silveira Bueno e na Delta Larousse (e 
eu acrescentaria Caldas Aulete e Koogan-
-Houaiss), encontra-se poetisa como femi-
nino de poeta, adverte que em latim temos 
poeta (poeta) e poetria (poetisa); em fran-
cês, poète e poétesse; como, em inglês, 
poet e poetess. Ao que eu acrescento, em 
espanhol, poeta e poetisa; em italiano, po-
eta e poetessa e, em alemão, Dichter e Di-
chterin.

No mesmo trabalho, cita Sinésio Ca-
bral o poeta e crítico Péricles Eugênio da 
Silva Ramos, o qual considerava Francisca 
Júlia “talvez o mais característico dos poe-
tas parnasianos do Brasil”, dizendo em se-
guida que “a poetisa professou a arte pela 
arte”. 2

E observa o ensaísta cearense: “Tra-
ta-se, aqui, do emprego correto de poetas 
(a poetisa entre poetas) e de poetisa (femi-
nino de poeta).” 3

José Peixoto Júnior, escritor cearen-
se radicado em Brasília, em texto publica-
do numa revista dirigida por Nilto Maciel, 
ao referir-se a poeta e poetisa, assinalou: 
“O uso dos dois epítetos nunca arranhou 
a igualdade reinante no seio do poetismo; 
jamais limitou o espaço a ‘quantos bebem 
a água do Parnaso’; entretanto, insinuam 
o enquadramento do substantivo poeta na 
classificação morfológica do grupo ‘co-
mum de dois’, submetendo-o ao vexame 
de ver-se antecedido por forma articular 
feminina na determinação daquela que 
verseja, denominando-a de ‘a poeta’.” O 
mesmo ensaísta sugere que o vocábulo po-
etisa “deve ter surgido nos estertores do 
Iluminismo”. 4

O filólogo conterrâneo José Alves 
Fernandes me apresentou o único exemplo 
que vi, fora de nosso tempo, do emprego 

de poeta com referência a uma mulher. É 
do século XVII, e diz: “No fim de todas 
elas (...) vem hua natural de Saxônia cha-
mada Rosuvides estremada na língua Lati-
na & Grega, & Poeta laureada da qual diz 
Arnoldo (...) que foi admirável assi na pro-
sa, como no verso.” 5

É o caso de se imaginar o que, em 
nossos dias, teria levado alguns a substi-
tuir poetisa pelo equivalente masculino, 
tratando embora de mulher. Terá sido a 
palavra desgastada pela produção de tan-
tas versejadoras sem mérito, ao longo dos 
anos? Não, esse argumento não procede, 
se pensarmos no número imenso de ho-
mens escrevendo maus poemas no Brasil, 
ontem, hoje e certamente amanhã...

Embora continue julgando ser poeti-
sa o feminino legítimo de poeta, como ju-
íza o é de juiz, ou pintora de pintor, ainda 
admito que alguém se refira a uma autora 
de poemas chamando-a de poeta, mas des-
de que seja respeitado o gênero do vocá-
bulo.

Cecília Meireles, em “Motivo”, dis-
se: “Não sou alegre nem sou triste: / sou 
poeta.” Lendo este último verso, não po-
demos ter certeza quanto ao fato de a au-
tora de Viagem aceitar a forma feminina “a 
poeta” (que me parece antiestética), mas, 
se me é lícita a lembrança de um testemu-
nho oral, contou-me o saudoso escritor 
Edigar de Alencar que, ao perguntar a Ce-
cília Meireles se ela havia escrito algum 
poema humorístico, teve dela esta respos-
ta: “ – Eu sou um poeta elegíaco!” Note-
-se que a escritora disse “um poeta”, e não 
“uma poeta”.

Curioso constatar que só acontece 
esse atentado à gramática com o vocábu-
lo poeta. Ninguém diz que a atriz Cacilda 
Becker foi “uma ator”, ou que a pintora 
Tarsila do Amaral foi “uma pintor”, o que 
equivaleria rigorosamente a “uma poeta”...

José Veríssimo, tratando de Júlia 
Cortines, afirmou, no começo do sécu-
lo XX: “esta poetisa é um poeta tão bom 
como nossos melhores”. 6  Claro que o crí-
tico usou poeta para generalizar, tanto que 
o estudo se intitula “Uma poetisa e dois 
poetas”, pois fala também de Cruz e Sousa 
e de Luís Guimarães Filho. 

Bem outro é o caso de Alceu Amo-
roso Lima (Tristão de Athayde) que, no 
estudo “Uma poetisa poeta”, datado de 
1920, comentando a escassez do trabalho 
cultural das mulheres (as quais, para ele, 
“não se distinguem (...) por uma produção 
satisfatória e nem mesmo apreciável”), 
conclui o trabalho com esta frase: “A Sra. 
Maria Eugênia Celso não é uma poetisa, 
é um poeta, mas de alma profundamente 
feminina.” 7

Parece-me estar nessa visão precon-
ceituosa (e machista) a origem da aversão 
de alguns ao vocábulo poetisa. E ainda as-
sim o crítico respeitou a gramática, pois 
não escreveu “uma poeta”...

Sirva-me de consolo a leitura de uma 
poetisa atual, que assume de maneira for-
te e bela sua condição de mulher que faz 
versos; trata-se de Elisabeth Veiga, que es-
creveu um poema intitulado, justamente, 
“Poetisa”:

Ponho a palavra batom no papel
– palavra de carne
como o beijo é vermelho.

Ponho a palavra rímel
e os olhos se fecham sob mel negro
dessa tinta alerta,
e o poema se entrega entre teus dedos,
observa
o ócio com que o folheias:
se tivesse pétalas voava
suicida, de volta para o vidro de perfume.
Mas o silêncio da rosa
é perfeito
quando é só:
rosa – eternidade na mesa.
Mas ponho a palavra terra. 
origem.
Poetisa. Não poeta.8

__________
1 - CABRAL, Sinésio. Aspectos da língua viva. Fortaleza: Fundação 
de Cultura e      Turismo de Fortaleza, 1992, p. 30.
2 - RAMOS, Péricles Eugênio da Silva. “Introdução”. In: JÚLIA, 
Francisca .Poesias. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1961, 
p. 28
3 - CABRAL, Sinésio. Op. e loc. cit.
4 - PEIXOTO JÚNIOR, José. “O Poeta, a poeta”. Literatura – Revista 
do escritor brasileiro, nº 8. Brasília: junho de 1995, p. 96-7.
5 - S. TOMÁS, Fr. Leão de. Benedictina lusitana, I, 1644, p. 248.
6 - VERÍSSIMO, José. Estudos de literatura brasileira, sexta série. Rio 
de Janeiro: Garnier, 1907, p. 176.
7 - LIMA, Alceu Amoroso. Primeiros estudos, v. 1. Rio de Janeiro: 
Agir, 1948, p. 221 e 227.
8 - VEIGA, Elisabeth. “Poetisa”. Apud LYRA, Pedro. Sincretismo: a 
poesia da  Geração de 60. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 531.
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mACHAdO dE ASSIS E AdAm mICKIEWICZ 
Fontes de Alencar

O futuro autor de obras fundamentais 
da literatura brasileira traçava ali 
o panorama da crítica nacional:  O 

crítico	atualmente	aceito	não	prima	pela	ci-
ência	literária;	creio	até	que	uma	das	con-
dições	para	desempenhar	tão	curioso	papel	
é	despreocupar-se	de	todas	as	questões	que	
entendem	 com	 o	 domínio	 da	 imaginação.	
Outra,	 entretanto,	 deve	 ser	 a	 marcha	 do	
crítico;	 longe	de	resumir	em	duas	 linhas	–	
cujas	frases	já	o	tipógrafo	as	tem	feitas	–	o	
julgamento	de	uma	obra,	cumpre-lhe	medi-
tar	profundamente	sobre	ela,	procurar-lhe	o	
sentido	íntimo,	aplicar-lhe	as	leis	poéticas,	
ver	enfim	até	que	ponto	a	imaginação	e	a	ver-
dade	conferenciaram	para	aquela	produção.   
  Chrysalidas	de Machado de Assis data de 
1864. No último ano do século passado a 

editora Crisálida, de Belo Horizonte, produ-
ziu  2ª edição sua, incluídas peças outras,  
entre as quais Polônia, como o autor fizera 
em Poesias	Completas,	de 1901. A mencio-
nada publicação belo-horizontina reproduz 
do posfácio respectivo: O	meu	 livro	é	esse	
pouco	que	tu [Dr. Caetano Filgueiras, o pre-
faciador]	caracterisaste	tão	bem	atribuindo	
os	meus	versos	a	um	desejo	secreto	de	ex-
pansão;	não	curo	de	escolas	ou	teorias;	no	
culto	das	musas	não	sou	um	sacerdote,	sou	
um	fiel	obscuro	da	vasta	multidão	dos fiéis.	
Tal	sou	eu,	tal	deve	ser	apreciado	o	meu	li-
vro;	nem	mais,	nem	menos.	 Nada obstante, 

Polônia,	pelo instante de seu aparecimento 
– 1863, segundo a edição crítica de 1977 
de Poesias	Completas (Civilização Brasi-
leira/MEC) –, tema de que cuida e expres-
sividade hiperbólica, situa-se na ambiência 
huguesca do nosso romantismo. Ademais, 
de Mickiewicz, do Livro	da	Nação	 Polaca,	
trazida foi sua epígrafe:

E	ao	terceiro	dia	a	alma	deve	voltar	
ao	corpo,	e	a	nação	ressuscitará.	 

 Castro Alves também utilizaria ver-
sos do vate polônio para epigrafar poesias 
suas:	Sub	Tegmine	Fagi,	de 1867, e A	Mãe	
do	Cativo, do ano seguinte. Há outro liame 
entre o brasileiro e o bardo polônico: Alpu-
jarra, se acha no livro de MA.  Em epílogo 
assinalou, a propósito, o  autor de	Crisá-

lidas: Este	canto	é	extraído	de	um	poema	
do	poeta	Mickiewicz	denominado	Conrado 
Wallenrod.	 Não	 sei	  como	 corresponde-
rá	 ao	 original,	 eu	 servi-me	 da	 tradução	
francesa	do	polaco	Christiano	Ostrowski.	
Adam Mickiewicz (1798-1855) é o mais 
proeminente personagem do romantismo 
polonês. 

Em Páginas	 Brasileiras	 sobre	 a	
Polônia (Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos-1942) Tadeu Skowronski divul-
gou aquele poema machadiano. Agora,  
versos de

     POLÔNIA

Como aurora de um dia desejado 
Clarão suave o horizonte inunda. 
É talvez amanhã. A noite amarga  
Como que chega ao termo; e o sol dos livres 
Cansado de te ouvir o inútil pranto,  
Alfim  ressurge no dourado Oriente.

Eras livre, – tão livre como as águas
Do teu formoso, celebrado rio;
A coroa dos tempos
Cingia-te a cabeça veneranda;
E a desvelada mãe, a irmã cuidadosa,
A santa liberdade,
Como junto de um berço precioso,
À porta dos teus lares vigiava.
 
Eras feliz demais, demais formosa;
A sanhuda cobiça dos tiranos
Veio enlutar teus venturosos dias...
Infeliz! A medrosa liberdade
Em face dos canhões espavorida
Aos reis abandonou teu chão sagrado;
 Sobre ti, moribunda,
Viste cair os duros opressores:
.......................................................................

Presa uma vez da ira dos tiranos,
Os membros retalhou-te
Dos senhores a esplêndida cobiça;
Em proveito dos reis a terra livre
Foi repartida, e os filhos teus – escravos – 
Viram descer um véu de luto à pátria
E apagar-se na história a glória tua.
 
A glória, não! – É glória o cativeiro,
Quando a cativa, como tu, não perde
A aliança de Deus, a fé que  alenta
E essa união universal e muda
Que faz comuns a dor, o ódio, a esperança.

.......................................................................
Então surgiu Kosciusko;
Pela mão do Senhor vinha tocado;
A fé no coração, a espada em punho,
E na ponta da espada a torva morte,
Chamou aos campos a nação caída,
De novo entre o direito e a força bruta
Empenhou-se o duelo atroz e infausto
Que a triste humanidade
Inda verá por séculos futuros.
.......................................................................
.
No seio do infinito.
E quando a força do feroz cossaco
À casa do Senhor ia buscar-te,
Era ainda rezando
Que te arrastavas pelo chão da igreja.
Pobre nação! – é longo o teu martírio; 
A tua dor pede vingança e termo; 
Muito hás vertido em lágrimas e sangue;
É propícia esta hora. O sol dos livres
Como que surge no dourado Oriente.
Não ama a liberdade
Quem não chora contigo as dores tuas;
E não pede, e não ama, e não deseja
Tua ressurreição, finada heróica!

 

Machado de Assis e  o poeta Adam Mickiewicz 
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