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ANOS VII e VIII

POESIA bRASILEIRA NA 
FRANÇA

Anderson Braga Horta, juntamente com 19 outros 
poetas brasileiros, participa da antologia francesa 
“Le Printemps Du Brésil,” organizada por Jean-

-Paul Mestas e lançada recentemente em Paris. Anderson 
fi gura com a tradução do seu poema “Soneto Antigo”, ex-
traído do livro de igual nome editado em Brasília em 2011.

Os demais poetas que constam na antologia de Mestas 
são: Rosani Abou Adal, Dilercy Adler, Isabel Gouveia, Silvia 
Jacintho, Stella Leonardos, Violeta Lima, Elisabeth Rennó, 
Lourdes Sarmento, Gilda de Souza Campos, Alice Spíndola, 
Iacyr Anderson Freitas, Hardi Filho, Tanussi Cardoso, Silvério 
da Costa, Aricy Curvello, Claudio Feldman, Antônio William 
Fontoura Chaves, Goulart Gomes e Selmo Vasconcellos.

ANOTAÇÕES SObRE 
UM LIVRO ADMIRÁVEL

João Carlos Taveira

O livro mais delicioso e sério que li ultimamente, com atraso 
de quinze anos, intitula-se Paris... nos tempos de Debussy e 
é de autoria do pianista e acadêmico Oriano de Almeida, já 

falecido. Publicado em 1997, com apoio do Instituto Histórico e Geo-
gráfi co do Rio Grande do Norte e do Banco Real, o livro é uma bio-
grafi a do autor de Prélude à l’après-midi d’un faune, La mer e Pelleas 
et Melisande, mas também um retrato vivo da Cidade Luz, pintado 
na segunda metade do século XIX. 

PELOURINHO: PATRIMÔNIO AMEAÇADO
Emanuel Medeiros Vieira

Muitos acreditam que o Pelourinho é o monumento histórico mais importante da História do Brasil. Ele está ameaçado. O Centro 
Histórico de Salvador (CHS) deve receber em breve a visita da organização sem fi ns lucrativos “World’s Monuments Fund”, que 
trabalha pela proteção de monumentos e patrimônios do mundo, com sede em Nova Iorque, nos EUA.

LUSTOSA FOI 
PRA SObRAL

Edmílson Caminha

Em 1997, escrevi: “Lustosa da Costa che-
ga aos 40 anos de carreira jornalística e 
literária como um dos maiores talentos 

da sua geração. A elegância do estilo, a correção 
da forma, a leveza do humor são virtudes que, 
no seu trabalho, sobrepõem a obra do escritor ao 
fazer do jornalista, salvando-a da efemeridade a 
que se condenam as matérias de jornal. Por isso, 
o texto de Lustosa permanece como literatura – e 
literatura de muito boa qualidade –, sobrevivendo 
aos que se produzem para durar apenas 24 horas.”

“VANJA VAI, 
VANJA VEM”

Danilo Gomes

Grande atriz, cantora e compositora, Vanja Orico an-
dava meio esquecida. Bastante, aliás. Nos seus áureos 
tempos de atuação no cinema e nos palcos do Brasil, 

Europa, Estados Unidos, Caribe, África, ela empolgava o pú-
blico e abalava os alicerces da mídia com seu talento e sua be-
leza de morena brasileira,  de bastos e negros cabelos soltos ao 
vento do sertão ou do mar.
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O ANJO DE PERNAS 
 TORTAS

Vinicius de Moraes

A um passe de Didi, Garrincha avança
Colado o couro aos pés, o olhar atento
Dribla um dribla dois, depois descansa
Como a medir o lance do momento.

Vem-lhe o pressentimento; ele se lança
Mais rápido que o próprio pensamento,
Dribla mais um, mais dois; a bola trança
Feliz, entre seus pés – um pé de vento!

Num só transporte, a multidão contrita
Em ato de morte se levanta e grita
Seu uníssono canto de esperança.

Garrincha, o anjo, escuta e atende: – Gôooool!
É pura imagem: um G que chuta um O
Dentro da meta, um L. É pura dança!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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“VANJA VAI, VANJA VEM”
Danilo Gomes

Quem a lançou nas telas do cinema foi 
ninguém menos que o célebre diretor  
Federico Fellini, ao lado do colega Alber-

to Lattuada. Sim, senhores, o legendário Fellini!  
A mocinha Vanja estava na Itália estudando mú-
sica e morando num colégio de freiras, em Roma, 
quando Fellini, deslumbrado pela sua graça bre-
jeira, sorriso cativante e irradiante simpatia, con-
vidou-a a atuar em seu filme “Mulheres e Luzes”. 
Corria o ano de 1950. Ela estreou, portanto, pelas 
mãos de um mestre em ascensão.

Três anos depois, a jovem graciosa, es-
tudante de idiomas, apareceu cantando a an-
tológica “Muié Rendeira”, tema de “O Canga-
ceiro”, do cineasta Lima Barreto.  O filme foi 
premiado no Festival de Cannes e se tornou 
um sucesso no mundo inteiro, dando à atriz 
fama internacional. “O Cangaceiro” tornou-
-se um clássico.

Foi a conta.  Vanja Orico logo virou 
musa, diva, celebri-
dade. Ei-la agora bri-
lhando e cantando 
mundo afora.  Seu 
rosto bonito foi capa 
das principais revis-
tas nacionais e es-
trangeiras. Gravou 
discos na França e 
foi recordista de ven-
das no Brasil. Essa  
Vanja! Ah, essa meni-
na bonita cheia de engenho & arte!

Marca carimbada do esplendor de sua 
trajetória é sua presença em vários filmes do 
Ciclo do Cangaço, de que é musa peregrina. 
Além de “O Cangaceiro”, participou também 
de “Lampião, o Rei do Cangaço”, “Cangaceiros 
de Lampião” e “Jesuíno Brilhante, o Cangacei-
ro”. Era sempre (não importavam os nomes de 
suas personagens) a nossa Maria Bonita dos 
sertões bravios, tragédias, vinganças, tiroteios 
como o diabo.

Vanja não parava. Como atriz, atuou tam-
bém nos filmes “Independência ou Morte!” e “Ele, o 
Boto”. E ainda dirigiu o filme “O Segredo da Rosa”. 
Essa Vanja, meu Deus, não sossega! Viaja pra cá, 
viaja pra lá, num vaivém danado, essa Vanja!

Cantou músicas populares com gosto, além 
de “Muié Rendeira”: “Meu Limão, Meu Limoei-
ro” e “Sodade, Meu Bem, Sodade”. Ela se dedicou 
à música regional e folclórica em 15 discos e mais 
de 20 filmes.

Nos últimos tempos, estava meio no os-
tracismo, se assim podemos dizer. Mas nem tan-
to.  Há pouco, seu novo trabalho musical “Mexe 
Com o Corpo” foi lançado no Rio, no mesmo dia 
em que era exibido o documentário “Vanja Vai,  
Vanja Vem”, de Luiz Carlos Prestes Filho e Adolfo 
Rosenthal, seu filho com o ator André Rosenthal.

E por que esse refrão “Vanja Vai, Vanja 
Vem”, que corria na imprensa brasileira por tan-
tos anos? Como ela vivia viajando pelo mundo, 
o atilado cronista Stanislaw Ponte Preta (nascido 
Sérgio Porto), criou essa espécie de slogan, que 
virou um bordão, quase um mantra, estribilho, 
ritornelo, que pegou.

Da sua atividade política não falarei aqui. 
Não cabe nos limites 
desta pobre crônica. 
Só quero lembrar que 
Vanja é filha do saudo-
so escritor e diploma-
ta paraense Osvaldo  
Orico, que foi mem-
bro da Academia Bra-
sileira de Letras e era 
amigo de Juscelino 

Kubitschek, a quem 
ajudou nas amargas horas do exílio.

Nascida no Rio de Janeiro em 15 de novem-
bro de 1931, nossa estrela recebeu na assim cha-
mada pia batismal o nome de Evangelina Orico.

Agora, os mais antigos vão matar sauda-
des da diva e os mais moços poderão conhecê-la. 
É que vem aí, no segundo semestre deste ano de 
2012, uma biografia dela, pela Leo Christiano Edi-
torial, do Rio.

Assim, nossa eterna Maria Bonita está de 
volta, benza-a Deus!  E já podemos, em alegre 
epifania, ensaiar o célebre refrão quase mantra: 
“Vanja Vai, Vanja Vem”. Os olhos astutos do se-
dutor cronista e poeta Rubem Braga, olhos ariscos 
que nem os de seu tio Quinca Cigano, iriam bri-
lhar, tocados por uma discreta, mas doce e pro-
funda nostalgia...

Vanja Orico
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UM POLÍTICO ASSUMIDO
Marco-Aurélio de Alcântara

Não se pode negar a trajetória de militância desinteressada do político 
Mário Soares enfrentando “as feras” do Movimento das Forças Arma-
das que, associado ao Partido Comunista Português, queria tutelar o 

Estado português e tomar conta de todas instituíções administrativas até trans-
formar Portugal na “Cuba Européia”. Esse foi o grande mérito de Mário Soares, 
impedindo que o PCP de Álvaro Cunhal formasse uma frente única com mi-
litares da Esquerda a exemplo de Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves 
e o próprio Ramalho Eanes. Foi preciso que Mário Soares empurrasse o país 
para a Comunidade Econômica Européia e praticamente obtivesse o apoio de 
todos os Governos europeus socialistas e dos próprios Estados Unidos pre-
ocupados com a guinada portuguesa para o Comunismo, chegando mesmo 
a CIA a elaborar plano de uma separação dos Açores, onde os Estados Uni-
dos controlam até hoje a Base Aérea de Lajes. Aliás, os Açoreanos, que sempre 
emigraram para os Estados Unidos, cultivam, há muito tempo essa pendên-
cia separatista, a exemplo da Ilha da Madeira, porém com mais intensidade. 
Critica-se Mário Soares pelo fato de ter apoiado a descolonização em Africa e a 
entrega do chamado Estado Português da India, englobando Goa, Damão, Diu 
e Nagar Aveli. Os saudosistas históricos do Império Colonial Português ainda 
hoje acreditam que a solução, em vez da entrega pura e simples dos territórios 

africanos e da India Portuguesa aos seus nacionais, estaria na implementação 
do projeto do General Espínola – a formação de uma grande Confederação 
lusófona, incluindo até mesmo o Brasil, e mantendo-se uma estrutura inde-
pendente, mas conectada no modelo da Commonwealth Britânica. A queda 
da Cortina de ferro, a destruíção do Muro de Berlin e a democratização, mais 
ou menos violenta, dos países satélites da URSS mudaram o mundo e deram 
um impulso para o triunfo dos grandes valores democráticos ocidentais. Não 
vai tardar o dia em que Cuba se democratize, também, voltando ao seio da Co-
munidade Americana e integrando-se plenamente no mundo da economia de 
mercado e na globalização. O livro de Mário Soares, Um Político Assume-se, in-
felizmente ainda não está em todas as livrarias do Brasil, mas é importante que 
os politicólogos o leiam e comentem, pois alí está uma lição de vida de alguém 
que já está nos seus 88 anos de idade, português e patriota, admirador gratuito, 
quase fanático, do Brasil, e consciente de que o grande colosso iberoamericano 
que somos nós caminha para uma liderança mundial incontestável, superadas, 
talvez no próximo decênio, as ainda gritantes desigualdades sociais derivadas 
de uma concentração de renda que pode ser corrigida pelo sistema tributário, 
desde que o Estado aplique bem – e honestamente – os recursos arrecadados 
dos que têm mais. 

GRACILIANO RAMOS, AOS 120 ANOS DE 
NASCIMENTO

M. Paulo Nunes

Há dez anos, a propósito dos 110 anos de 
nascimento do romancista Graciliano 
Ramos, publiquei, pela Livraria e Edi-

tora Corisco, um livrinho em sua homenagem, a 
que intitulei A lição de Graciliano Ramos, do qual 
deverão restar ainda alguns exemplares esqueci-
dos nas estantes da empresa que o editou. Assim, 
em homenagem aos dez leitores fieis ao autor, 
que Machado de Assis reduz a cinco, no anteló-
quio das Memórias Póstumas de Brás Cubas, re-
produzo, a seguir, um texto daquela obra, com a 
finalidade de igualmente comemorar os 120 anos 
de nascimento de um dos melhores escritores da 
língua portuguesa.

 “A passagem dos 50 anos da morte do ro-
mancista Graciliano Ramos, a maior figura literá-
ria do modernismo, deveria ser celebrada em todo 
o país, de modo especial pelo novo governo da 
República, uma vez que a obra do autor de Vidas 
Secas, além de sua notável construção estilística, 
representa um testemunho sobre a realidade so-
cial brasileira, porquanto muitas de suas análises e 
prospecções de nossos problemas sociais – como 
a injustiça, o latifúndio, a miséria e a fome – repre-
sentam como que uma antecipação das propostas 
do atual governo para a solução de nossos secula-
res problemas. Não é isto, entretanto, o que vem 
ocorrendo, uma vez que essas comemorações se 
cingem apenas ao âmbito acadêmico.

 Nascido no final do século XIX (1892), 
em Quebrângulo, em Alagoas, Graciliano, aos 
poucos, vem ganhando dimensão universal, a 
tal ponto que hoje tem a sua obra traduzida em 
todas as línguas cultas, em sucessivas edições. O 
romance Angústia que, ao sair, achava ele que não 

iria além da primeira edição, já beira hoje a meia 
centena, tendo sido, ao longo do tempo, objeto de 
análise e interpretação de inúmeros estudiosos do 
fenômeno literário brasileiro.

 Voltando à análise da realidade social do 
país, dizíamos que sua obra é daquelas que mais 
de perto a focalizaram. Porquanto, a partir de 
seu livro de estreia, Caetés, de 1933, que retrata, 
como bem o disse um crítico a respeito de Eça de 
Queiroz, o tédio do localismo, ao fixar a sua in-
triga numa cidadezinha do interior brasileiro, a 
mesma coisa que fizera o autor de Os Maias, com 
sua obra de estreia, O Crime do Pe. Amaro, empre-
ende o nosso autor uma análise em profundidade 
dos mais graves problemas sociais do país. Assim 
ocorre, em São Bernardo, ao meter-se o narrador 
na pele de um obsessivo proprietário rural, Pau-
lo Honório, que enxerga tudo ao derredor como 
coisas ou extensão de sua propriedade, inclusive a 
própria mulher, Madalena, a quem leva ao deses-
pero e ao suicídio. Em Angústia, temos o retrato 
da burguesia periférica de uma cidade de pro-
víncia, de par com o desenho dos caracteres que 
a povoam, dos quais se destaca um personagem 
dostoievskiano, Luís da Silva, com uma persona-
lidade obsessiva que o leva à loucura e ao crime. 
Finalmente, em Vidas Secas, através dos poucos 
personagens que nele atuam, como aquela emble-
mática família de retirantes, constituída por Fa-
biano, Sinhá Vitória, os dois meninos e a cachorra 
Baleia, temos o drama da seca, da fome e da misé-
ria seculares que vem assolando a trágica realida-
de nordestina, até hoje sem solução, porque no dia 
em que a solucionarmos, acaba-se em nosso país 
o domínio do coronelismo que  alimenta, de lon-

ga data, o clientelismo político nesta desampara-
da região brasileira. Finalmente, em Memórias do 
Cárcere, a denúncia mais violenta que entre nós já 
se fez de uma fase política das mais hediondas da 
história republicana, somente ultrapassada pela 
que veio uma década depois de sua morte, com a 
chamada “revolução de 1964”, perfaz-se esta saga 
da história de um país que se tem escrito quase 
sempre com lágrimas e sangue. Neste particular, 
como dizíamos acima, esse livro do velho Graça 
supera todas as grandes obras que tratam do as-
sunto, como Recordações da Casa dos Mortos, de 
Dostoievski, Minhas Prisões, do italiano Sílvio 
Pellico, e o seu homônimo, Memórias do Cárcere, 
de Camilo Castelo Branco. ”(Ob. cit.,pp.16-18)

 Para concluir, reproduzo a definição de 
estilo recolhido pelo autor no exemplo do ofício 
das lavadeiras de seu estado natal, Alagoas: 

“Deve-se escrever da mesma maneira 
como as lavadeiras lá de Alagoas fazem o seu 
ofício. Elas começam com uma primeira lava-
da, molham a roupa suja na beira da lagoa ou 
riacho, torcem o pano, molham-no novamente, 
voltam a torcer. Colocam anil e sabão e torcem 
uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais 
uma molhada, agora jogando água com a mão. 
Batem um pouco na laje ou na pedra limpa e 
dão mais uma torcida e mais outra, torcem até 
não pingar do pano uma só gota. Somente de-
pois de ter feito tudo isto é que elas dependu-
ram a roupa lavada na corda ou no varal para 
secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer 
a mesma coisa. Secar a palavra ao sol e fugir do 
gerúndio como o diabo da cruz’’, aconselhava. 
(Ob. cit., pp. 14-15)
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Cultura em 
Debate

NAPOLEÃO VOLTA AO TEATRO

O escritor Napoleão Valadares autografou, dia 29 
de outubro, no Espaço Cultural Renato Russo, 

seu mais recente trabalho literário. Trata-se de um 
texto dialogal em forma de peça de teatro, com temas 
e personagens históricos da Roma Antiga.

Este é o terceiro livro do escritor no gênero. O 
primeiro foi Vida Literária (Maranata Editora, 2009), 
peça em 4 atos, ambientada na Livraria Dom Bosco 
(rua da Igrejinha) e outros locais onde inicialmente 

funcionou a ANE. Neste trabalho, de interesse histórico dessa agremiação 
literária, os personagens se apresentam com nomes verdadeiros.

A segunda peça teatral escrita pelo autor teve por título Animal 
Político (Agil Gráfica Editora, 2009). Uma sátira eleitoral.

Grande número de intelectuais e leitores compareceu ao lançamento, 
que ocorreu no mesmo local onde, no dia 29 de outubro de 1982, o autor 
de tantos outras obras literárias apresentou ao público seu primeiro livro.

FIM DE ANO

O escritor e professor José Santiago Naud foi 
o último conferencista da ANE em 2012. Com uma 
palestra sobre Agostinho da Silva, Santiago encerrou o 
calendário das chamadas “Quintas Literárias”, encontro 
cultural que a ANE realiza há vários anos.

Ainda como parte da programação cultural da 
entidade, o presidente José Peixoto Júnior abriu, no dia 
22 de novembro, no são de eventos, uma exposição de 
pinturas denominada Anjos, da Professora Leda Naud, 
evento bastante concorrido.

No dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas, o salão de festas da 
ANE receberá associados e convidados para a festa de confraternização de 
encerramento de mais um ano de atividades culturais.

TEMPOS MORTOS E OUTROS TEMPOS  
(Diário de Gilberto Freyre, Recife, 1926)

Grande farra na garconnière da Camboa do 
Carmo com Bandeira poeta. Bebeu um pouco e ficou 
tão alegre que deu para cantar. Voz detestável. Lá 
estavam Ulisses, meu irmão, José Tasso, Antiógenes 
Chaves. Vê-se que o poeta esqueceu-se da tísica e das 
tristezas e ficou por toda uma noite quase vinte anos 
mais moço do que é. Muito feliz entre mulatas. As 

mulatas não tão felizes com ele.

“A Escritora Arlete Sylvia tomou  posse na 
Academia de Letras de Brasília no dia 26 de julho 
de 2012, em cerimônia realizada na Embaixada de  
Portugal.

PELOURINHO:  
PATRIMÔNIO  
AMEAÇADO
Emanuel Medeiros Vieira

Como lembra matéria de Hieros Vasconcelos  
Reego, dentre tantos centros históricos no Brasil 
o da capital baiana foi considerado o que corre 

mais riscos.
Para a organização, o CHS é um dos patrimônios 

mais ameaçados pelo descaso governamental  ou pela 
ação da natureza.

A ONG aponta para a “vulnerabilidade da região”, 
com economia em declínio, criminalidade e infraestru-
tura decadente.

O Pelô (como é conhecido aqui) virou também pa-
raíso de craqueiros.

Há pouco, o governador esteve na região para en-
tregar dez unidades móveis das bases comunitárias de 
segurança.

Mas os moradores, comerciantes e turistas recla-
mam constantemente da situação em que se encontra o 
Pelourinho.

O sociólogo George Almeida acredita que áreas 
que têm uma só vocação –  como o turismo –, caso do 
Pelourinho – estão fadadas à deterioração.

É preciso dialogar com os moradores, não 
enxotá-los.

É preciso fazer algo enquanto é tempo.
É um dos mais belos patrimônios da História do 

Brasil que está sendo jogado na lata de lixo.
COMPLEMENTO: Com uma foto da invasão da 

Nova Constituinte (uma favela no subúrbio  de Salva-
dor), a versão online do “The New York Times”, publi-
cou a matéria “As Prosperity Rises in Brazil’s Northeast, 
So Does Drug Violence (“Assim como cresce a prospe-
ridade do Nordeste do Brasil, cresce a violência das dro-
gas”), de autoria de Myrna Domit.

Fala da violência de Salvador, o que – conforme 
detectou um jornalista – marca um novo tempo nas 
abordagens dos norte-americanos sobre a Bahia.

“Antes só dedicava espaço sobre nossas belezas na-
turais. Agora vem o lado macabro”.

Em suma: a violência  – banalizada no Brasil todo 
– está migrando para todo o Nordeste brasileiro. 

(Salvador, outubro de 2012)
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Milagre
Anderson Braga Horta

Fitando esse presépio abençoado
onde Cristo nasceu para a amargura
de viver entre os homens, nesta impura,
feia esfera de exício e de pecado;

para morrer, enfim, crucificado
na inveja, na ambição e na loucura,
por os homens salvar da lama escura
do mal, onde a alma houveram conspurcado;

em prece de telúrica tristeza,
peço a Deus Incriado e Onipotente,
que minha alma forjou pura e imortal,

ilumine meus sonhos de certeza,
um astro acenda para o olhar do crente,
num milagre sublime de Natal.

M

Soneto do Tempo e 
da Memória

Dirceu Rabelo
Para Waldemar Lopes

Na memória do tempo existe um rio,
E a casa-grande e o extinto cafezal.
E o pai fiscalizando algum plantio
e a mãe colhendo rosas no quintal.

E a passagem do trem. E o desafio
do menino compondo seu jornal.
E o capim verdejando no baixio
e o mugir dos bovinos no curral.

Onde vibrava o canto cristalino
do galo, o antigo ledo (ora sombrio) 
território de sonhos do menino

hoje é reino de mágoas e silêncio,
por onde solitário passa um rio
que desafia o próprio tempo. E vence-o.

O DESESPERO DO CAbO 
LUCAS

Affonso Heliodoro

Palácio das Mangabeiras, Belo Horizonte. Juscelino Governador do Es-
tado. Lá o governador se reservava o direito de estar só com os muitos 
problemas e soluções que o cargo lhe exigia.

Era um lugar de sossego para despachar com autoridades, deputados, 
prefeitos e cuidar de tantos outros problemas, que fazem parte das tarefas de 
um governador. Às vezes, JK se fechava ali. Foi lá que nasceram as 30 metas 
de seu programa para Presidência da República. Nos dias reservados só para 
ele e alguns auxiliares mais chegados, fechava-se lá para ler, examinar, estudar 
os problemas que afligiam nossa pátria. Lá, lia e relia estatísticas, informa-
ções, programas iniciados por outros governos, revia problemas detectados 
em suas viagens pelo Estado e pelo Brasil afora. Por isso, continuo afirmando: 
as 30 metas, mais Brasília, não foram mero acaso. Foram, isto sim, resultado de 
muito estudo, muito trabalho, muita pesquisa e o somatório de observações que 
fazia nas permanentes viagens pelo interior do Estado e por este Brasilão afora. 
Nos dias reservados à sua privacidade, as visitas eram rigorosamente controla-
das. Havia, à entrada de acesso ao Palácio, uma guarda.

Importante: essa guarda, ou melhor, o corpo da guarda era a residência 
do cabo Lucas. Homem de cerca de l metro e 80 de altura, moreno, forte, 
saudável, disciplinado e convicto das responsabilidades que aquele cargo lhe 
conferia. Sua mulher e filhos moravam ali com ele.

“Lucas, só entra aqui, fala o Chefe do Gabinete Militar, em determina-
dos dias, que lhe serão avisados com antecedência, pessoas que constarem 
de uma relação fornecida de véspera, ou por ordem de alguém do gabinete 
que esteja com o Governador lá em cima”. Era apenas conferir se o nome 
constava da lista.

Não havia essa psicose de segurança. Fazia uma continência, abria o 
cadeado e soltava a corrente que fechava a entrada. 

Isso mesmo, era apenas uma corrente e um cabo da PM.
Um belo dia, o Secretário de Saúde ou Agricultura, não me lembro 

bem, Dr. Dilermando Martins da Costa Cruz Filho, deputado federal pelo 
PR de Juiz de Fora, meu cordial amigo, colaborador eficiente e amigo fiel 
do Governador Juscelino, chegou sem avisar. Mandou o Cabo Lucas soltar 
a corrente. Queria ver o governador. O cabo Lucas cumprindo as ordens 
recebidas, disse ao secretário: “O senhor não pode entrar, me desculpe, 
mas o nome do senhor não consta da lista. Tenho ordens para só abrir a 
corrente para quem consta da lista e o nome do senhor não está aqui.”

Trovoadas, relâmpagos, turbilhão de ventania. O homem era uma fera. 
Disse, em tom nervoso: “Sou Secretário do Governo, sou deputado federal e 
não vou voltar.” Deu uma pequena marcha a ré no carro e investiu contra a 
corrente (símbolo da segurança da portaria) que se partiu e o furioso deputa-
do subiu a rampa do morro que levava ao Palácio. O Lucas desesperado, corre 
ao telefone e informa ao Geraldo Ribeiro, motorista de JK desde a Prefeitura: 
“Geraldo, subiu um deputado aqui. O homem é uma fúria. Arrebentou a cor-
rente com o carro e vai chegar aí. Estou desmoralizado. Não fui respeitado. 
Meu nome agora vai ser, em vez de cabo Lucas, Zé Mané.” O Geraldo o tran-
quilizou: “Calma, Lucas. O governador já está falando com o deputado corre-
ligionário e amigo dele. Fica tranquilo, essas coisas acontecem.”

O cabo Lucas continuou na portaria do Palácio das Mangabeiras até 
quando, não sei. Imagino que só deixou aquele posto depois de aposentado.
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bREVES NOTÍCIAS DE  
SUzANA MONTORO E 

ROSALVO ACIOLI  
JúNIOR

Fábio Lucas

Suzana Montoro, com Os Hungareses, e Rosalvo Acióli Júnior, com Sonhos Imaginários, atiram-
-se ao campo das Letras no sentido de buscar dos leitores o reconhecimento de seus méritos.
Ambos testemunham a vitalidade da Literatura brasileira.

Os Hungareses, ROMANCE PREMIADO

Os Hungareses (S. Paulo: Ofício das Palavras Editora, 2011), romance de Suzana Montoro, 
cuida do delicado problema dos imigrantes, incidindo o foco da narrativa sobre o aspecto humano 
da questão. Evita o enfoque panfletário. Com forte domínio da linguagem, palmilha as discrepân-
cias da perda e da destruição de certas culturas ante a indiferença dos demais povos, reunidos em 
organismos internacionais, sob o signo retórico da solidariedade.

Suzana Montoro relata a história de um povo sem culpa, vítima da guerra dos outros, desti-
tuído de espaço próprio e de haveres. Faz ficção, documento e história. E compõe seu relato de alto 
poder imaginativo, percorrendo passo a passo os caprichosos fios do destino.

Notável percurso obteve Os Hungareses. Primeiro ingressou entre os dez autores estre-
antes de 2011 indicados para o Prêmio instituído pela Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo, visando a incrementar a criação literária e a leitura. A seguir, o romance de Suzana  
Montoro logrou sensibilizar a Comissão encarregada da selecionar a melhor de todas as obras. 
A láurea recaiu sobre Os Hungareses, que competia com as nove demais narrativas, todas de 
alto relevo artístico. Creio que aqueles que apressadamente anunciam a morte do livro e a 
extinção do relato escrito deveriam repensar sua antevisão terrificante. A ficção brasileira, 
inversamente, eleva-se a condigno patamar.

O SER ACOSSADO

Rosalvo Acioli Júnior é essencialmente um poeta de Maceió. As sugestões líricas a que dá voz 
provêm da Capital alagoana . As impressões visuais derivam do céu e do mar, sinalizados também 
pelos seus habitantes vivos: pássaros e peixes.

Da obra Maceió (Maceió: Edição Independente, 1987) podemos extrair a busca designativa 
do locus natal,  já que o poema, na composição “Amor a Maceió”, se identifica em tom confessional: 
“São também assim da raiz Maceió”. No poema “Herança das águas” o torrão do nascimento do 
poeta é contemplado como “foz dos ventos”, cidade que mais adiante se perfila como “vertiginosa 
Maceió” e, por último, no mesmo contexto, é sentida como “rima e rumo, riso e siso”. Parte o poeta, 
a seguir, a particularizar acidentes e locais que evocam a cidade. “O gogó-da-Ema”, por exemplo, 
“ardoroso fetiche vegetal” no poema “um homem atravessado”, o eu-lírico sussurra no final: “A 
cidade está dentro de mim.” Igualmente, o eu-lírico no poema intitulado “Identidade” se permite 
questionar: “Na terra em que nasci/ o que posso ser?”

Rosalvo Acioli Júnior, nos poemas que se seguiram à obra de 1987, pontifica acerca da infân-
cia e do período emocional, realizador do “eu” poético: o mundo perdido, a inocência dilacerada 
no plano das relações humanas: veja-se o dístico de “O menino distante”: “Ah, menino, és dádiva 
estranha/ És meu desengano medonho”.

Entra o poeta, porta a dentro, no interior da consciência atormentada da morte, cujo vislum-
bre intensifica a paixão pela vida. A crise existencial do poeta emerge no final de “Mais uma vez”. 
“Eis-me, aqui, agora, recomposto / porque pequei sem pecar,/ morri sem morrer.”

Rosalvo Acioli Júnior presenteia o leitor com um poema reflexivo, “A vida e a morte”, cujo re-
mate traduz a visão desencantada do autor: “A vida e a morte são, enfim,/ cavalos de ferro trotando/ 
sobre o peito aberto em feridas”. Temos assim, em alta expressão, o relato de sua crise existencial.

Experimente o leitor os acordes mais próximos de Sonhos Imaginários, seu mais recente ex-
perimento e tributo ao canto órfico, no qual se refugiam as fontes inspiradoras e o tecido elaborado 
das aspirações e desilusões do discurso lírico.

ILUMINURAS
Terezy Fleuri de Godoi

Era um dia especial.              
Sentia-se feliz, olhando para as nuvens, que 
brincavam de dançar coreografias diversas, 

ora formando bandos de aves cruzando o firma-
mento, ora diversos perfis de criaturas, algumas 
jovens, de rostos largos e que pareciam sorrir, ou-
tras sugerindo pessoas idosas, com longas barbas e 
expressão serena.

Nada a deixava mais emocionada que fitar 
aquela vastidão azul, que lhe oferecia espetáculos 
tão variados. Como um caleidoscópio, as figuras 
se misturavam, desenhando novos e curiosos ara-
bescos. 

Que bela tarde, refletia, prenúncio de boas 
novas.

Seguindo para o seu destino, ia pensando na 
voracidade do tempo, na química espantosa que 
move a natureza.

Seres minúsculos, ante a grandiosidade do 
universo, de repente nos sentimos gigantes, quan-
do nos conscientizamos dos elos que ajudamos a 
formar na mais poderosa das correntes: a da con-
sanguinidade, que dá continuidade à vida na Terra.

“Crescei e multiplicai-vos”, palavras de di-
vinas.

Num átimo de segundo, vieram-lhe à lem-
brança etapas de sua própria existência: infância, 
adolescência, maturidade.

Toda uma sequência de vida se descortinou 
aos seus olhos.

Onde andaria aquela menininha travessa e 
tão risonha?

O que foi feito da adolescente com os seus 
sonhos, que depois se tornaram realidade? 

Agora, madura, realizada, segue na estrada 
para conhecer e amar a nova personagem do seu 
círculo afetivo.

Desperta de suas divagações, penetra na-
quele ambiente tranquilo e, ao mesmo tempo, 
pleno de ansiedades, pelas vibrações das pessoas 
ali presentes.

Uma porta é aberta. Silenciosa figura de 
branco traz nas mãos a mais preciosa das joias: 
um rosado bebê e, ao fitá-lo, estremece, de ale-
gria e espanto.

Como pôde, um recém-nascido, ter os olhos 
tão abertos, belos e negros, como se estivessem  
perscrutando  ao  redor, curiosos e ávidos, todo o 
mistério do seu nascimento?  Estaria já prevendo 
quão estupenda seria sua trajetória neste mundo, 
as descobertas e realizações, sempre amparada por 
carinhosos braços? 

Ali estava a FAMÍLIA, a mais poderosa for-
taleza jamais construída por outros meios, forjada 
no aço do amor, do calor humano e da permanente 
solidariedade.

A noite já descera, e mais uma estrela ilumi-
nou a enigmática e aventurosa parcela deste miste-
rioso planeta chamado Terra.
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TODTNAUBERG

Arnica, consolo da vista, a
poção saída do poço com o
dado de estrelas por cima,

na
cabana,

a linha no livro
– de quem o nome registrado
antes do meu? –,
a linha nesse livro
escrita sobre
uma esperança, hoje,
quanto a uma palavra
pensativa
advinda
no coração,

neblinas e clareiras da floresta, não
[aplainadas,

orquídeas e orquídeas, singulares,

crueza, mais tarde, ao andar no carro,
nítida, 

quem nos leva, o homem
que conosco escuta,

as semi-
percorridas trilhas
de toras no pantanal rasteiro,

úmido,
muito.

Esse poema celebra um en-
contro pessoal de Celan com Martin  
Heidegger, que o convidou a visitá-lo. 
Em julho de 1966, Celan fez uma lei-
tura pública de seus poemas em Frei-
burg e foi levado no dia seguinte a vi-
sitar Heidegger em Todtnauberg, onde 
este residia. Escreveu umas palavras 
no livro de hóspedes, depois os dois 
foram dar um passeio pela floresta. De 
lá, Celan partiu para Frankfurt, onde 
ele escreveu o poema em primeiro de 
agosto. A primeira publicação apare-
ceu numa edição para bibliófilos de 50 
exemplares em 1968, com a indicação 
do local e época da composição, o que 
foi removido mais tarde. Heidegger 
conhecia o poema e mostrou a vários 
visitantes o exemplar que tinha dessa 
limitada edição. Ele conhecia outras 
obras de Celan, assistiu a leituras pú-
blicas dele, mostrou-lhe o apreço en-
viando com dedicatória livros seus 
que iam sendo publicados, mas não 
chegou a escrever um ensaio sobre ele. 
Celan, por sua vez, foi um estudioso 
da obra de Heidegger, dedicando-se 
nessa época ao alentado ensaio deste 

ENCONTRO DE MARTIN HEIDEGER COM 
PAUL CELAN

Flávio R. Kohte
sobre Nietzsche, que discutiu o cris-
tianismo como platonismo para os 
pobres. Incomodava-o que o filósofo 
tivesse assumido o cargo de reitor em 
1934, em pleno período nazista, o que 
fez com que fosse perseguido depois 
da guerra, sendo proibido de lecionar. 
Muitos espíritos menores trataram de 
se promover, criticando-o.

Numa entrevista para a revis-
ta Spiegel, dada pouco antes da visita 
de Celan e que ele só permitiu que 
fosse publicada depois de sua morte,  
Heidegger disse que atendeu na época 
ao apelo de colegas, para que, por seu 
prestígio, servisse de barreira à demis-
são de professores de origem judaica 
(era conhecido ter sido ele amante de 
Hannah Arendt, que era judia e de 
esquerda). Talvez seja essa a palavra 
esperada no poema, talvez seja esse o 
nome registrado antes no livro. Quan-
do após oito meses houve novas de-
missões de professores judeus na Uni-
versidade de Freiburg, Heidegger teve 
a coragem de resignar ao cargo, tendo 
sido espionado pela Gestapo durante 
todo o período nazista, época em que 
ele escreveu seus radicais ensaios so-
bre Nietzsche, fez a demolição críti-
ca dos fundamentos do platonismo e 
postulou a tese de que a liberdade é a 
essência da verdade.

Heidegger era um escritor da 
língua alemã. A Áustria estava ocupa-
da, a Suíça não oferecia alternativas. 
Nem todos os que ficaram na Alema-
nha durante o nazismo eram nazistas. 
Celan o admirava com ressentimen-
tos. A questão de qual seria o nome 
antes do seu no livro de hóspedes, não 
pode ter por única resposta de que 
Heidegger teria recebido alunos com 
simpatias nazistas, pois várias pessoas 
relevantes estiveram lá. Nessa caba-
na, local em que se refugiou durante 
tempos de bombardeio e perseguição, 
para pensar e escrever, houve a visita 
espiritual de grandes poetas e pensa-
dores. Durante o nazismo, Heidegger 
recusou uma cátedra em Berlim, para 
permanecer pensando e escrevendo 
com autonomia nesse recanto solitá-
rio. Tudo indica que ele e Celan conse-
guiram uma aproximação. Ao menos 
Heidegger viu isso assim.

Todtnauberg é um morro per-
to de Todtnau, um lugarejo na Flo-
resta Negra, em Baden-Würtenberg 
(Alemanha Federal), onde Martin 
Heidegger tinha uma pequena casa 
rural, construída por sua esposa em 
1922, onde ele escreveu boa parte de 
Ser e Tempo e outros dos mais impor-
tantes ensaios do século XX. É uma 

tradicional estância de cura, onde se 
dão longos passeios. Nela ocorrem os 
“Hochmoore” (pântanos), formações 
oriundas da era glacial. A partir de 
fontes d›água, constituem-se bacias 
úmidas, que ficam recobertas de plan-
tas, especialmente musgos, que apo-
drecem por baixo e voltam a crescer 
por cima. Em seu centro a vegetação 
cresce mais, fazendo com que acabem 
tendo a forma de relógios. As plantas 
retêm a água como se fossem espon-
jas, e só aos poucos é que a cedem ao 
terreno ao redor. Devido à ausência 
de oxigênio e à ação química do pró-
prio pântano, centenas de cadáveres 
já foram encontrados neles: múmias 
naturais oriundas de sacrifícios huma-
nos dos antigos germanos em cultos 
religiosos ou decorrentes da execução 
cerimonial de criminosos. Tais “Ho-
chmoore” são hoje reservas naturais, 
viveiros de plantas, insetos e espécies 
animais que praticamente só aí se de-
senvolvem. O termo “Todtnauberg” 
contém as palavras: Todt, morte; Berg, 
morro, montanha. Hoje é um centro 
de esqui. No Livro de Amós se diz para 
procurar o Sete Estrelo e o que torna a 
sombra da noite em manhã e faz escu-
recer o dia como a noite, que chama as 
águas do mar e as derrama sobre a ter-
ra. A resposta aí é, claro, “O Senhor”.

Arnica, de flores amarelas, e 
eufrásia (consolo-da-vista), de flores 
brancas ou púrpuras, são plantas medi-
cinais que crescem na região, sendo a 
primeiro um remédio conhecido desde 
a antiguidade para pensar feridas, en-
quanto a segunda serve para tratar os 
olhos. Quanto ao dado de estrelas, ha-
via por cima do poço da cabana uma 
peça de artesanato com o formato de 
um dado e com o desenho de estrelas. 
Seria impróprio supor que os olhos 
precisavam ser pensados por terem se 
deparado com o brilho do grande pen-
sador ou que este precisava ser consola-
do em vista das grandes perseguições e 
difamações a que estava sendo subme-
tido há anos. Há um jogo entre o mais 
profundo e o mais elevado que une os 
companheiros de jornada.

Esse poema é formado por 
apenas uma oração, que vai se des-
dobrando, como se fosse um registro 
num diário, uma crônica de dados es-
parsos, tentando se definir diante da 
grandeza do genial pensador alemão. 
Ao falar de um lance de dados estela-
res no início, ele restabelece o diálogo 
com o Un Coup de Dés de Mallarmé, 
como se fosse um contraponto. Se um 
lance de dados conseguisse o núme-
ro sete, cessaria o acaso. O dado com 

sete estrelas no céu é a constelação do 
Sete Estrelo, as Plêiades da mitologia 
grega. A olho nu só se enxergam seis 
delas, que corresponderiam aos lados 
de um dado: se na constelação há mais 
uma, transcende-se a fatalidade mecâ-
nica. Colocar alguém no Sete Estrelo é 
elogiá-lo muito. Para Pascal, se a ma-
temática rege tudo e ela é mecânica 
(ele ajudou a inventar a máquina de 
calcular), então não existe liberdade 
Se algo fora da mecânica ocorresse, os 
homens poderiam talvez recuperar-se 
do naufrágio dos valores cristãos e en-
contrar um caminho. Heidegger citou 
bastante um ensaio de Schelling, “So-
bre a essência da liberdade humana”, 
de 1809, em que este postulava que se 
há um deus onisciente e onipotente 
não pode existir liberdade humana. 
As duas concepções seriam incompa-
tíveis. Heidegger tem uma estrela de 
oito pontas no seu túmulo.

O que foi escrito no livro de 
hóspedes? Isso se sabe citado por  
Pöggeler: “Ins Hüttenbuch, mit dem 
Blick auf den Brunnenstern, mit einer 
Hoffnung auf ein kommendes Wort 
im Herzen. Am 25 Juli 1967/ Paul  
Celan” Ou seja: “No livro da cabana, 
com o olhar para a estrela do poço, com 
a esperança de uma vindoura palavra 
no coração. Aos 25 de Julho de 1967. 
Paul Celan.” Houve quem interpretasse 
isso no sentido de que Celan esperava 
que Heidegger escrevesse sobre ele, 
tendo ficado ressentido por isso não 
ocorrer, apesar de várias manifestações 
de apreço do pensador. Essa palavra 
vindoura pode ser antes, porém, uma 
palavra que ambos estariam a buscar e 
que talvez só surgisse depois deles, ain-
da que com a ajuda deles.

O caminho percorrido não vai 
pelas estrelas, mas pelo atoleiro, pelo 
pantanal úmido. Heidegger tem um 
livro chamado “Holzwege”, sendei-
ros na mata. Só que essas trilhas nem 
sequer foram ainda completamente 
percorridas. Tem-se ainda muito chão 
pela frente, ou melhor, nem sequer há 
chão propriamente, pois o percurso, 
se houver, tem de ser feito por uma 
região pantanosa: à primeira vista, há 
caminho; mas ele é traiçoeiro, feito 
de palavras muito bem pensadas. es-
pecialmente para quem acredita que 
ele existe e é fácil. A trilha de paus no 
pantanal é uma perigosa ausência de 
caminhos, a exigir a companhia de  
alguém que conheça essa região de 
difícil acesso. Aparecem orquídeas, 
como flores do ômega. A escuridão 
pervade o mundo, a noite existe para 
que estrelas possam aparecer.
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UM POEMA DE PEDRO SALINAS 
MORTE DO SONHO

Tradução de José Jeronymo Rivera
Nunca se entende um sonho
mais que quando se quer a um ser humano:
mui lenta, lentamente,
e sem muita esperança.

Por ti eu soube como era o rosto
de um sonho: apenas olhos.
É a face de um sonho
um puro olhar, e vem sempre direta,
dizendo: “A ti te escolho, a ti entre todos”,
como o dizem o raio ou a fortuna.
Um sonho me elegeu com os próprios olhos, 
que me parecerão ser sempre os teus.

Por ti eu soube como
um sonho se penteia.
Com que cuidado parte seus cabelos
com uma risca que recorda
a esteira que percorre sobre a água
a lua precursora do verão.
Minha mão, ou de minha mão a sombra, 
talvez nem mesmo sombra, 
a memória, tão só, de minha mão 
jamais acariciou u’a cabeleira
tão lenta e tão profunda
como a daquele sonho que me deste.
Nos cabelos, cabelos de teu sonho,
foram meus pensamentos se enredando,
entrando pouco a pouco, e se perderam
tão voluntariamente que não quero
resgatá-los jamais: sua glória é essa.
Que ali fiquem, que durmas
sobre as despenteadas
memórias que minha alma te deixou,
entretecidas em sua cabeleira.

Por ti colhi um sonho de suas mãos.
Por ti a minha mão, mortal matéria, 
tocou aqueles dedos
tão trêmulos, tão vagos
como sombras de choupos sobre a água, 
com os quais um sonho vai roçando o mundo
sem que sequer o sinta
ninguém além da fronte consagrada.
Por ti colhi um sonho de suas mãos,
ou daquelas que mãos parecem, asas.
Eu conservei-as entre as minhas,
um ano e outro ano e outro ano,
como se fossem as de um ser que vai-se embora,
fingindo que é para dizer-lhe adeus,
porém com tal ternura ao estreitá-las
que à fuga renuncia, e nosso toque,
de adeus se nos transforma em boas-vindas.
Por ti aprendi a linguagem
dos sonhos, tão misteriosa e breve.
No cristal caberia
de simples gota de água.
É feita de duas letras cujos traços
aludem com sua reta e sua curva
ao humano casal, mulher e homem:
“Sim”, diz, somente “sim”.
Os sonhos nunca dizem outra coisa.

Dizem-nos “sim” ou calam-se na morte.
Por ti eu soube como os sonhos andam.
Os pés, os têm desnudos,
porém sempre mais altos nos parecem.
A alma por que eles cruzam fica em nós
qual fosse a praia que tocou primeiro
Vênus ao pisar terra, concedendo-lhe
as indeléveis marcas de seu mito:
as pisadas dos deuses não se apagam.
Entre o vasto rumor dos altos tacos 
que sulcam as cidades colossais
meu ouvido às vezes percebe 
leve rumor como de folha seca
ou planta nua: é que tu que vens chegando
pelas celestes, solitárias vias,
és tu que de meu sonho vens a mim. 

E foi por ti que eu soube de que cor
é o sangue de um sonho. Eu o vi,
quando um dia tu abriste as suas veias,
docemente escapar, sem pressa, como o dia
mais formoso de abril, que não quisera
tão cedo assim morrer, e se dessangra
devagar, triste, a recordar 
a sina de sua vida:
sua manhã, sua aurora, sem resgate,.

Por ti eu assisti, porque o quiseste,
ao perecer de um sonho.
Pouco a pouco ele morre
como agoniza o campo no regaço
crepuscular, por ordem das alturas.
Primeiro, o que se achava ao rés do chão,
a erva, a que é primeiro escurecida;
na árvore, depois, as folhas do alto, 
onde a luz, a tremer, sói resistir,
e finalmente o céu todo, o supremo.
Começam sempre os sonhos a morrer
pelos pés que não querem já levá-los.
E como o céu de um sonho está em seus olhos
o último que se apaga é seu olhar.

E foi por ti que eu vi o que nunca vira:
o cadáver de um sonho.
Dia a dia eu o vejo, aqui em meu rosto, ao levantar-me.
(Voltaste o teu olhar para outro rosto.)
Eu sinto-o em minhas mãos,
enormes fossas cheias de sua falta.
Ali ele jaz: meu peito é sua tumba.
Ressoa-me nos passos
que vão, como vivendo, até a minha morte.
Eu sei o segredo último: 
o cadáver de um sonho é carne viva,
é um homem de pé, que teve um sonho,
e alguém matou-o. E que finge viver.
Porém, antes de ser seu próprio morto,
já é, agora, o cadáver de um sonho.
Por ti possa eu saber como vivendo
se ressuscita, ainda, de entre os mortos. 

      (Largo Lamento)
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AbATIDO EM  
PLENO VOO

Paulo Castelo Branco

“Todos estes que aí estão 
Atravancando o meu caminho. 

Eles passarão. 
Eu passarinho!” 

Poeminho do Contra – Mario Quintana

O poeta Mario Quintana deve estar se debatendo em seu túmulo ao 
saber que o seu poeminho está sendo usado em vão.
No julgamento do “Mensalão do PT”, o Supremo Tribunal Federal 

tem oferecido, ao vivo, lições de Direito, Justiça e cidadania. Os réus, como 
no Tribunal do Júri, deveriam ser obrigados a comparecer às sessões e ouvi-
rem o que dizem os juízes sobre os crimes de que são acusados.

O que se observa é que quase todos réus afirmam que não assistiram 
ao julgamento por saberem que as decisões são políticas e serão condenados.

Se assistissem aos votos que os condenam, os réus poderiam consultar 
seus advogados para melhor compreender as conclusões dos juízes.

Eles, réus e políticos experientes, sabem que o julgamento político 
ocorreu no Congresso Nacional, que cassou o mandato de vários deles; ou 
nas urnas, que deixou de fora outros tantos. Isto é julgamento político.

Com as condenações dos operadores do vergonhoso esquema de cor-
rupção, ficou claro que os baluartes da ética e da democracia, para permane-
cerem no poder, fizeram o possível e o impossível para cooptar cúmplices na 
tarefa criminosa. Parece que só um deles sublimou a questão e se entregou, 
de corpo e alma, ao sacrifício da vida pública.

Um fato já perdido na história do país deve ser lembrado: O Partido 
dos Trabalhadores se posicionou contra o texto constitucional de 1988, como 
afirmou o então deputado Lula: “O partido vota contra o texto, e amanhã, 
por decisão do nosso diretório – decisão majoritária – assinará a Constitui-
ção, porque entende que é o cumprimento formal da sua participação nessa 
Constituinte”. Como se vê, os parlamentares do PT não aceitaram a constitui-
ção “Cidadã”, e só a assinaram por mera formalidade.

É esta constituição, aprovada pela maioria dos representantes do povo, 
que está em vigor e que garante a independência dos poderes, permitindo 
que o Poder Judiciário aplique as leis livremente.

É contra esta independência que se revoltam os condenados pela Su-
prema Corte. Os inconformados alegam inocência, apesar das contundentes 
provas apresentadas pelo Ministério Público Federal; o mesmo Ministério 
Público a quem os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, tantas vezes,  
recorreram para exigir ações contra adversários.

Nos tempos de oposição, era comum, em qualquer audiência públi-
ca ou sessões das comissões do Congresso Nacional, a entrada triunfal de 
parlamentares petistas apontando o dedo contra convocados ou convidados 
a prestar esclarecimentos sobre algum assunto. O inquirido era posto no pe-
lourinho e massacrado. A imprensa livre era chamada a documentar a morte 
do passarinho sob a saraivada de pedras das baladeiras dos caçadores de re-
putações.

Os maiores argumentos usados em defesa dos condenados do “Men-
salão do PT” foram palavras de poetas renomados ou não, além, é claro, de 
artistas populares que em suas letras ou falas servem para qualquer lado; 
basta usar os versos no momento adequado.

Mario Quintana, citado recentemente por um dos condenados, 
quando falou dos seus adversários no poeminho do contra, afirmou, com 
pureza d’alma, sobre vencer dificuldades e sobreviver. No caso do condena-
do, o verso não se lhe encaixa, pois não é um puro passarinho sobrevivente; 
é carcará.

A POESIA DE  
TAMARA 

KAMENSzAIN*

TANGO bAR

(...)

A simpatia dele pelo diabo
é o ninho de minha antipatia.
Assusta-me e aborrece-me
tudo o  que está mal
no bom sentido
da palavra. Pecado,
pecado seria então
seguir a ele tão longe
quando jura e perjura
que estamos perto.
Mamãe, papai, fui
com este mauzinho crioulo
e na cruz de seu poncho
me dei por perdida.
Será possível que em minha religião
sozinha
atrás de um homem
Eu sempre sinta frio?

(...)

Outra vez no bar das mulheres
tomo o cálice do esquecimento.
“O tango é macho”
cantam minhas amigas
mas como o tango
elas são musas tristes
ou vêm
como bonecas murchas.
E a julgar por mim
(tão esquecida de mim!)
não sei se nós agora
formamos uma orquestra
                      de senhoritas
ou se são eles os rapazes de antes
os que agora tocam de ouvido
nosso repertório
enquanto nós
antes de esgotar o copo
já cantávamos mal. 

Tradução: Ronaldo Cagiano

(*) Nasceu em Buenos Aires em 1947, onde vive. Publicou De este lado del Mediter-
ráneo (1973), Los no (1977), La casa grande (1986), Vida de living (1991),  Tango bar 
(1998), El Ghetto (2003), Solos y solas (2005) e El eco de mi madre (2010), além dos en-
saios El texto silencioso (1976), La edad de la poesia (1996) e Historias de amor (2001).
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ANOTAÇÕES SObRE UM  
LIVRO ADMIRÁVEL

João Carlos Taveira*

Mas, nesse curto espaço de tem-
po, somos levados a empreen-
der uma viagem vertiginosa 

pela vida parisiense, com suas ousadas, 
borbulhantes e surpreendentes cenas de 
humanidade explícita. Poucas cidades do 
mundo disseminaram conhecimento cien-
tífico, literário, musical e pictórico como a 
capital da França naquele período.

Oriano de Almeida, com riqueza 
de detalhes, compõe um painel histórico 
abrangente, que inclui a ciência, a música, 
as artes plásticas, a literatura e, principal-
mente, a política, na transição da monar-
quia para os ventos inconstantes da repú-
blica — num ambiente transbordante do 
espírito de liberdade que pairava sobre o 
mundo moderno. A narrativa tem início 
em 1862 quando nasce Achille-Claude  
Debussy, em 22 de agosto, na tranquila  
Saint-Germain-en-Laye, cidadezinha si-
tuada a poucos quilômetros de Paris.

Paralelas ao nascimento e evolu-
ção do pequeno Claude, até sua trans-
ferência definitiva para a capital, vão 
surgindo informações cristalinas nas-
cidas da pesquisa minuciosa e do tra-
balho diligente de composição do au-
tor norte-rio-grandense nascido em 
Belém do Pará. Depois, Oriano de  
Almeida se deteve na fase impressionis-
ta, para justificar suas descrições. Mas, 
por força do tema e das circunstâncias 
históricas, transcendeu os limites da es-
cola que sucedeu ao naturalismo e ao 
simbolismo francês e pintou um qua-
dro de época deliciosamente encanta-
dor. Nem a pobreza e parvoíce da famí-
lia Debussy nem o barro que moldou a 
personalidade do pequeno Claude con-
seguiram ensombrear as páginas de seu 
estudo. Há uma brisa suave e um colo-
rido ameno pairando sobre os persona-
gens que povoaram Paris naqueles tem-
pos, tanto os de têmpera maleável, como  
Charles Gounod, Camile Saint-Saëns,  
Gustave Flaubert, quanto os irascíveis  
Victor Hugo, Paul Valéry, Anatole France.

Além das privações que marcaram a 
vida do jovem Claude Debussy no mundo da 
música, Oriano de Almeida descreve tipos 
os mais caras de pau no campo da literatu-
ra. São seres que fingem que escrevem, mas 
nada criam, embora conheçam a gramática e 
as normas cultas da língua. Fingem que leem, 
e até compram livros, mas só conhecem lom-
badas... Dizem que apreciam música, mas 
nunca vão a concertos. Acreditam piamen-
te que, pelo nome da família e herança de 
sangue, podem pleitear vagas e cadeiras nas 
academias de letras e entidades congêneres, 
apresentando textos chinfrins, que mais lem-
bram atas e requerimentos, numa linguagem 
cartorial e técnica. Por fim, vivem entre escri-
tores, para se sentirem escritores, e até publi-
cam, “mas suas obras (poucos ultrapassam o 
primeiro livro) não hão de resistir até o fim 
da primavera”, comenta Madame Fleurville 
com sarcasmo e má vontade.  

Ao fundir as artes e a política num mes-
mo cadinho, o autor nos oferece momentos de 
delicada beleza plástica. Um exemplo delicio-
so fica por conta das viagens de Dom Pedro 
II àquele país, que o acolhe com entusiasmo, 
respeito e fidalguia. Na primeira delas, Victor 
Hugo, mesmo sabendo do interesse do impe-
rador em conhecê-lo, nega-se veementemente 
a qualquer possibilidade de encontro. Na se-
gunda, no entanto, o representante máximo 
do Brasil dá uma aula de nobreza, humilda-
de e desprendimento: sai do hotel em que es-
tava hospedado e, sozinho, vai até a casa do 
autor de Os miseráveis, batendo-lhe à porta 
às nove horas da manhã, naquele longínquo 
mês de maio de 1877. Ao vê-lo, o escritor, en-
tre desconsertado e surpreso, o recebe já sem 
nenhuma hostilidade e a conversa se estende 
até próximo do meio-dia. Na terceira, como 
todos devem saber, o pai da Princesa Isabel 
ausentou-se do Brasil por motivo de saúde, o 
que deu à filha oportunidade de abolir a es-
cravidão, para desespero e desgosto dos po-
derosos de plantão. Na quarta e última, por 
força de um golpe sujo e desrespeitoso com a 
sua pessoa e com a nação, está ali para morrer. 
Mas essa é outra história.

Há no livro, também, mil e uma 
tiradas repletas de humor e fanfarri-
ce, como as do milionário Eduardo  
Prado, por exemplo. Mas o foco central é 
a vida do jovem Achille-Claude Debussy, 
o pianista e compositor que, com talen-
to extraordinário, conseguiu superar as 
dificuldades de uma vida medíocre e se 
impor como um dos grandes represen-
tantes da música francesa de todos os 
tempos. Hoje é considerado o criador 
da música impressionista. E esse retrato, 
por outro lado, vai se construindo de pe-
quenas filigranas políticas e alguns mala-
barismos diplomáticos, em que entra em 
cena a chegada de Eça de Queiroz a Paris, 
para assumir, como cônsul, a representa-
ção de Portugal na França. O fato, por si 
só, é impagável, ainda mais porque pro-
tagonizado pela mulher do antecessor: a  
Viscondessa De Faria. Mas há muitos 
outros momentos desse naipe espalha-
dos pelas páginas do livro, compondo o 
arcabouço da narrativa almeidiana.

Ao concluir a leitura, a sensação 
que fica é uma só: o Brasil é um grande 
arquipélago composto de pequenos ar-
quipélagos, como diz o professor Ático 
Vilas-Boas da Mota do alto de seus co-
nhecimentos e experiência. Os estados 
da federação, mesmo com a assistên-
cia do governo central, acabam ficando 
muito a dever, pois os representantes 
políticos veem a arte e a cultura, para di-
zer o mínimo, como antípodas aos seus 
interesses pessoais, geralmente mercan-
tilistas e corporativos.

Livros como esse deviam ser edita-
dos por uma grande editora e distribuí- 
dos nacionalmente, para que os jovens 
tivessem acesso a uns instantes mágicos 
da história universal. O pianista que o 
escreveu — Oriano de Almeida — par-
tiu vendo sua obra apreciada apenas por 
leitores do seu pequeno arquipélago: Rio 
Grande do Norte. Se tanto. 

Brasília, 17 de junho de 2012. 

continuação da página 1
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Passados 15 anos, mantenho o que dis-
se para homenagear o escritor cuja 
morte golpeia os que tivemos a honra 

da sua amizade e o privilégio do seu conví-
vio. Homem de imprensa, era sobretudo um 
literato, no sentido mais elogioso da expres-
são, cronista com a importância de Mílton 
Dias e de Rachel de Queiroz, para lembrar 
apenas dois cearenses que engrandeceram o 
gênero no Brasil. Dos muitos livros que pu-
blicou, às vezes mais de um por ano, tenho 
15: Sobral do meu tempo (1982), Cartas do 
Beco (1983), Clero, nobreza e povo de Sobral 
(1987), Louvação de Fortaleza (1995), Vida, 
paixão e morte de Etelvino Soares (1996), No 
après-midi de nossas vidas (1997), Rache o 
Procópio! (1998), Foi na seca do 19 (1999), 
Como me tornei sexagenário (1999), O Sena-
dor dos Bois (2000), Sobral, cidade das cenas 
fortes (2003), Dicionário do Lustosa (2003), 
Ao cair da tarde (2006), TT das madrugadas 
(2006) e Sobral que não esqueço (2010).

Desconfio de que ser historiador era 
a vontade maior do cronista: como entre 
os irmãos já se achava uma, a brilhante 
Isabel Lustosa, decidiu-se por escrever 
crônicas históricas (ou história em for-
mato de crônicas), descontraídas e leves. 
E o fez sobretudo com relação a Sobral, 
tão competentemente que transformou o 
Bispo Dom José Tupinambá da Frota, o 
Padre Palhano, o Senador Paula Pessoa e 
o Deputado Chico Monte em verdadeiras 
personagens de ficção. Uma delas o foi, 
realmente: o jornalista cearense Deolindo 
Barreto, que caiu morto pela fuzilaria de 
mais de 40 revólveres na Câmara Muni-
cipal de Sobral, em 1924, e lhe inspirou 
o admirável romance Vida, paixão e mor-
te de Etelvino Soares (1996), relançado 
em 2002 por uma editora portuguesa. A 
exemplo dessa, Lustosa ficou a nos dever 
pelo menos outra narrativa longa, cuja 
semente acabou por não passar de uma 
crônica: sobre José Júlio de Andrade, “o 
maior latifundiário do mundo”, cearense 
que chegou a ser dono da vastidão amazô-
nica do Jari.

Dois poemas de 
Fabio de Sousa 

Coutinho

ACRóSTICO DE ANIVERSáRIO  
(Nos 70 anos de Danilo Gomes)

 

Deus quis que eu tivesse um
Amigo perfeito, comparável a
Nenhum outro, sempre atento aos
Interesses e curiosidades de uma
Legião de companheiros que nele veem o
Oráculo da forte religião da amizade.
 
Grande cronista mineiro, nascido na
Outrora capital de seu estado, a bela
Mariana dos gloriosos Inconfidentes,
Estadistas e poetas que nosso escritor
Setentão honra a cada dia da existência.

M

BEhR INTEIRO

Depois da saborosa Laranja Seleta
E da Brasilíada de homérica inspiração,
O bardo diamantino retoma sua meta,

Fazendo do erotismo a louvação.

São versos de amor verdadeiro,
A embalar o culto do prazer,

Desnudando o poeta por inteiro,
No encontro de seu próprio ser.

Pois «le mot juste”, a palavra certa,
Para expressar a alegria do sexo,

Só pode vir de mente aberta.

Afinal, ao revelar sua poesia erótica,
Nicolas Behr mostrou o nexo

Entre o amor e sua mais bela ótica.

LUSTOSA FOI PRA  
SObRAL
Edmílson Caminha

Tão belas quanto as páginas de 
história que escreveu são as que têm por 
assunto o amor a Fortaleza, o prazer do 
bom uísque, as lembranças do repórter, 
as experiências políticas, a paixão pelas 
mulheres. À amiga propensa a trocar 
o marido pelo amante, aconselha, com 
primor de mestre e placidez de sábio: 
“Se você pode continuar a fazer dois ho-
mens felizes – para o que há demonstra-
do engenho e arte – por que mudar? Um 
é a aventura, a festa, a alegria das tardes. 
O outro é a segurança, a anuência, o há-
bito das noites. Por que largar o mari-
do que nenhum mal lhe está fazendo e 
que só ia sofrer com a desestruturação 
de sua vida tão bem arrumada? Ele ja-
mais atrapalhou suas festas vespertinas 
de cujos ensinamentos, inconsciente-
mente, foi beneficiário na frieza das ma-
drugadas conjugais.” Prosa que Rubem 
Braga assinaria com orgulho.

Some-se, a esses talentos, a frater-
na dedicação de Lustosa aos amigos, ins-
piradores de cantos à mais verdadeira e 
incondicional amizade, aquela que o é 
por causa de tudo e apesar de nada. Com 
Paulo Elpídio de Menezes Neto, Dorian 
Sampaio, Tarcísio Tavares, Lúcio Bra-
sileiro, Guilherme Neto, Aurílio “Min-
charia” Gurgel, Hélio Barros, Emílio  
Burlamaqui, Wilson Ibiapina, compa-
nheiros de profissão e de boêmia, perten-
cia o escritor a uma espécie em extinção: 
a dos seres que, pela generosidade hu-
mana e pela grandeza espiritual, fazem o 
mundo melhor e a vida mais bela.

Dizem que Lustosa da Costa mor-
reu. Não acredito, acho que ele foi pra 
Sobral. Não apenas porque a família po-
eticamente lançou suas cinzas sobre as 
águas do Acaraú: se lhe fosse dado esco-
lher o paraíso onde repousar para sem-
pre, creio que elegeria não a Paris que 
também o fascinava, mas a terra cearense 
de que se fez filho por destino e bem-
-querer. A provar que berço não é a ci-
dade em que se nasce, mas a que se ama.   
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instituições de ensino superior no Rio de Janeiro e em Brasília. Inte-
grou a Academia Mineira de Letras e a Academia Brasiliense de Le-
tras.  Demais disso, em 1989, como sucessor de Menotti Del Picchia, 
foi recebido na Academia Brasileira de Letras pelo Acadêmico Afonso 
Arinos de Melo Franco. O  recém-chegado em seu discurso de posse 
mais de uma vez evocou versos de Dante.

A ABL publicou, em 1999, Meus Versos dos Outros / Traduções 
de poetas italianos por Oscar Dias Corrêa. Edição bilíngue. Eis os poetas 
trasladados: Leopardi, Carducci, Petrarca, Ariosto , L. da Vinci, G. Caval-
canti, C. Angiolieri e Dante Alighieri. Deste último, vertidos para o nosso 

vernáculo cinco cantos de Inferno ( I, II, 
III, IV e V ) e o XXXIII do Paraíso. Esta 
advertência do  tradutor está no livro: 

Minha preocupação foi sempre, já o 
disse e repito, a da tradução tanto quanto 
possível literal, o que em geral não agrada 
aos grandes poetas-tradutores, que preo-
cupados também, quando não principal-
mente, com a beleza literária da tradução, 
e a contribuição que lhe podem dar, afas-
tam-se, muita vez, do original.  

Em alguns casos essa preocupação 
leva-os a fazer obra nova, o que se não 
lhes desmerece o trabalho, transforma-os 
em novos autores do texto, no qual nem 
sempre se identifica o traduzido. 

E acrescentou pouco adiante ha-
ver optado pela versão, tanto quanto 
possível literal, na mesma métrica, e até 
na mesma rima (quando possível), dei-
xando que o leitor acompanhe o que se lê 
na tradução ... para sentir a voz do Poe-
ta , transposta, no mesmo tom, passo a 
passo, para a nossa língua, às vezes tão 
vizinha, noutras tão distante.

À memória de Oscar Dias Corrêa 
a reverente homenagem de quem escre-
ve este texto. Aos caríssimos leitores,  
alguns tercetos do seu lavor dantiano:

InFernO (Canto I)

1 Nel mezzo del cammin di nostra vita No meio do caminho desta vida,
 mi ritrovai per una selva oscura, enveredei por uma selva escura,
 che la diritta via era smarrita. que a verdadeira via era perdida.

4 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura Quanto a dizer como era é coisa dura,
 esta selva selvaggia e aspra e forte, esta selva selvagem, rude e forte
 che nen pensier rinova la paura! que o só  pensar renova o medo e o apura! 

7 Tant’è amara che poco  è più morte; Tão amarga que pouco mais é a morte!
 ma, per trattar del ben ch’io vi trovai, Mas, pra tratar do bem que ali achei,
 dirò de l’altre cose ch’io v’ho scorte. direi, das outras coisas, o que importe. 
 ................................................... ........................................................ 

DOIS TRADUTORES DE DANTE ALIGHIERI
Fontes de Alencar

Floresta desmedida e ainda hoje com misteriosos recantos inaces-
síveis é o mundo dantesco; nem menos aterrador, para o leigo 
e até  para o especialista, é o pélago nem sempre bonançoso em 

que navegam dantistas de todas as línguas e crenças – poetas, artis-
tas, estudiosos ou apenas admiradores, com raríssimas vozes desafina-
das no meio do coro universal – assim iniciou Giacinto Manupella o 
preâmbulo de seu trabalho Dantesca Luso-Brasileira: subsídios para 
uma bibliografia da obra e do pensamento de Dante alighieri (Coim-
bra, 1966). 

Ia a meio o Novecentos quando a Editora das Américas, de São 
Paulo, publicou, em 10 volumes, Obras 
Completas de Dante alighieri ( Texto 
original italiano e a tradução em prosa 
portuguesa). O volume I traz o estu-
do Introdutório, abrangente de Traços  
Biográficos do poeta e de uma exposi-
ção sobre o excelso carme e explanação 
acerca de Dante e Beatriz,  bem como 
análise das Obras Menores do notável 
florentino;  e mais a tradução dos trinta e 
quatro cantos  de O Inferno, com os co-
mentários correspondentes, pelo Mons.  
Joaquim Pinto de Campos – (1819, re-
gião de Pajeú, PE - 1887, Lisboa).

Esse intérprete do poeta foi, além 
de diretor da biblioteca da Faculdade de 
Direito do Recife, deputado e senador do 
Império. Na sua História  da Faculdade 
Clovis Bevilaqua registrou: segundo afir-
mam, foi o mais aproveitado leitor que teve  
a biblioteca da Faculdade, durante as duas 
dezenas de anos  em que a dirigiu, de 6 de 
outubro de 1855 a 1875. A ele deve a Bi-
blioteca algumas provisões de bons livros.

Destaco a observação desse tradu-
tor de Dante a respeito da relevância das 
Obras Menores:

Compulsado tudo isso, reconheci 
que Dante era o único e verdadeiro intér-
prete de si mesmo, e que o volumoso  pecú-
lio de comentários, que eu tinha feito era 
um mistifório indigesto ... condenei às chamas tudo ... Desde o dia pois, 
em que ardeu a Troia das minhas ilusões,  os meus estudos dantescos 
mudaram essencialmente de direção. Tive por conseguinte de rever toda 
a minha tradução dos trinta e quatro cantos do Inferno, que na sua 
generalidade, foi reformada, em vista das novas luzes que a leitura das 
Obras Menores do Poeta derramou sobre o seu complicado enredo.

Oscar Dias Corrêa, natural de Itaúna – Minas Gerais, fez-se des-
tacado cidadão prestante. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Minas Gerais, agora UFMG. Foi deputado estadual 
em seu torrão natal; e ocupou cadeira de Deputado Federal em três 
legislaturas;  Secretário de Educação, em seu Estado de origem, Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal e Ministro de Estado da Justiça. 
E, ainda, professor universitário em sua terra  natalícia, bem como  em 
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