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THOMAS 
MANN NO 

BRASIL
Val Beauchamp

Curioso sobre a origem de suas raízes 
no Brasil, o jovem Th omas Mann, 
no ano de 1921, resolve visitar as 

terras da fazenda de seu avô que fi cavam 
cerca de Parati, (cidade esta fundada em 
1660 e hoje tombada pela UNESCO como 
Patrimônio Histórico da Humanidade.) 
Por ela passaram também D. João VI e D. 
Pedro I, durante o auge da extração de ouro 
e diamantes no começo do século XIX.

Continua na página 9

1599-1899:
UM pARALELO DE 

GIGANTES
Fabio de Sousa Coutinho

Para Bebel e Rodrigo

Com intervalo de exatos 300 anos, duas das maiores 
construções literárias da humanidade foram trazidas 
a lume: em 1599, a grande tragédia Hamlet, do inglês 

William Shakespeare; em 1899, o romance realista Dom Cas-
murro, do brasileiro Machado de Assis.

Continua na página 7

ANDERSON BRAGA HORTA
E A RIMA QUE EU pROCURAVA

Raimundo Floriano

Minha formação literária teve início, na prosa, com Monteiro Lobato, Edgar Rice Burroughs, Alexandre Dumas e muita revista em quadrinho, 
tendo estas exercido tanta infl uência sobre mim que hoje quase não sei elaborar um texto sem imagens. A poesia foi-me apresentada por Gon-
çalves Dias, Catulo da Paixão Cearense, Castro Alves e folhetos de cordel. Assim, desde cedo, deduzi que a poesia devia ser rimada, o que não 

é regra geral, como verifi quei muito depois.
Continua na página 6

A brasiliense Tania Rivera, filha do poeta 
e tradutor José Jeronymo Rivera, aca-
ba de ganhar o Prêmio Jabuti 2014, na 

área de Psicologia e Psicanálise, com o livro O 
Avesso do imaginário: Arte contemporânea e psi-
canálise (São Paulo: Cosac Naify, 2013). Tania 
estudou na Universidade de Brasília, e na Bél-
gica doutorou-se pela Université Catholique de 
Louvain. De volta a Brasília, passou a lecionar na 
UnB (de 1998 a 2010). Fez o pós-doutorado na 
Escola de Belas Artes-UFRJ, e reside atualmen-

te no Rio de Janeiro. Conforme as orelhas do 
livro premiado, “integra o Departamento de 
Arte e o Programa de Pós-Graduação em Es-
tudos Contemporâneos das Artes da Univer-
sidade Federal Fluminense, atuando nas áreas 
de teoria e clínica psicanalítica e fundamento 
e crítica das artes. Pesquisadora do CNPQ, é 
autora de Arte e psicanálise (2002), Cinema, 
imagem e psicanálise (2008) e Guimarães Rosa 
e a psicanálise: Ensaios entre imagem e escrita 
(2005)”.

TANIA RIVERA 
GANHA O pRÊMIO JABUTI

A ESTREIA 
LITERÁRIA 
DE pEDRO 
MANZKE
João Carlos Taveira 

Acabo de ler o livro de estreia de 
Pedro Manzke, A Irmandade 
dos Cavaleiros Probos, com in-

disfarçável entusiasmo. Trata-se de uma 
história bem urdida e bem acabada, que 
apresenta uma novidade em termos nar-
rativos, pois transita entre o real, o surre-
al e o onírico. 

Continua na página 7
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Soneto
do Mês

O LAMENTO DAS 
COISAS

 Augusto dos Anjos

Triste, a escutar, pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço, em sons subterrâneos, do Orbe oriundos,
O choro da Energia abandonada!

É a dor da força desaproveitada
– O cantochão dos dínamos profundos,
Que, podendo mover milhões de mundos,
Jazem ainda na estática do Nada!

É o soluço da forma ainda imprecisa...
Da transcendência que se não realiza...
Da luz que não chegou a ser lampejo...

E é em suma, o subconsciente ai formidando
Da Natureza que parou, chorando,
No rudimentarismo do Desejo!

(Seleção de Napoleão Valadares)

EDMÍLSON CAMINHA,  
VIAJANTE

Sânzio de Azevedo

Recebo, com dedicatória amiga para  
Fernanda e para mim, Com a Mala na Ca-
beça, crônicas de viagem, que li de ponta a 

ponta. Nele o escritor se confessa um viajante, mas 
não um turista. E explica: “o turista olha, o viajante 
vê; o turista segue, o viajante escolhe; o turista foto-
grafa, o viajante sente, para trazer na memória ima-
gens que não se extraviam nem perdem a cor.”

Edmílson viaja para ver um belo quadro, a 
casa onde viveu um músico ou um grande escritor. 
E sempre ao lado da mulher, Ana Maria. Como ele é 
um gentil-homem, nunca diz “eu e Ana Maria”, mas 
“Ana Maria e eu”.

A certa altura, pergunta: “Oscar Wilde, Ge-
orge Bernard Shaw, James Joyce, Samuel Beckett: 
como, em meio século, tantos gênios nasceram em 
Dublin?!”

Ao conhecer a Antártica, diante das toneladas 
de gelo que são lançadas ao mar, escreveu: “E lá estava 
eu, a dizer do continente antártico o que o escritor ce-
arense Moreira Campos ouvira do sogro, ao descrever 
a Amazônia: ‘Rapaz, aquilo é tão grande que a gente 
precisa mentir pra chegar perto da verdade...’”

Ao lembrar os brasileiros que lá estiveram, re-
fere-se ao paulista Rubens Junqueira Villela que, em 
1961, “esteve no Polo Sul Geográfico”. Coincidente-
mente, em São Paulo, nesse ano, no apartamento do 
astrônomo Rubens de Azevedo, meu irmão, ele nos 
mostrava fotos dessa viagem pioneira...

Depois de lembrar a Tunísia, o Peru e a Com-
bray de Proust, fala o autor da paixão dos mexicanos 
por museus, um deles o Museu Frida Kahlo, onde 
leu esta informacão: “Frida y Diego vivieron en esta 
casa, 1929-1954”. Diego é Diego Rivera, claro.

Ao lembrar Mario Moreno, o Cantinflas, o es-
critor me comove ao compará-lo com o “nosso Os-
carito nas suas famosas chanchadas”, o que me leva 
ao tempo de minha adolescência...

No capítulo “Nos esgotos, a consciência de 
Paris”, aprendo que se pode fazer uma excursão pelo 
subsolo da capital francesa, o que conheço apenas 
pelo capítulo de Les Misérables, de Victor Hugo, 
quando Jean Valjean carrega aos ombros Marius, 
que se casará com Cosette. E observa Edmílson: 
“Poucos palácios mereceram, na literatura, páginas 
tão belas quanto as dedicadas pelo romancista aos 
esgotos de Paris.”

Após falar da Argentina, fala o escritor de 
Portugal. Mas antes de lá chegar, no avião lê Uma 
vida, memórias de Plínio Doyle, e me dá uma sur-
presa agradável ao revelar: “o prazer de encontrar o 
nome de amigos cearenses, como Sânzio de Azeve-
do, José Bonifácio Câmara e Elvia Bezerra”. Nesse 
capítulo encontro o mais belo trecho do livro: “Anoi-
tece em Coimbra. Da sacada do hotel, contemplo o 
Mondego a deslizar, sete séculos de cultura e de his-
tória escorrendo para o mar...”

Depois de visitar Israel, Ana Maria e Edmíl-
son estão no Egito, onde ouvem de um guia esta fra-
se: “Em meu país, os números ganham outro senti-
do. Para vocês, ‘antigo’ é uma construção do século 
XVIII; este monumento, que os trouxe até aqui, tem 
mais de 4.500 anos de existência e história...”

O capítulo sobre a terra de Péricles intitula-se 
“Na Grécia, falando russo...”, porque, dentro de um 
táxi, Ana Maria, Edmílson e outro casal, pergunta o 
motorista: “Excuse me, are you speaking russian...?” 
Depois o cronista falará da sensação de ver que, em 
Moscou, “os russos falam uma espécie de português 
que não entendemos”.

Na China, onde abertamente se vendem 
produtos falsificados com logomarcas famosas, “a 
falsificação é institucionalizada, a pirataria é ofi-
cial, o que, de certa maneira, explica o acelerado 
crescimento econômico do país”.

Encerra-se o livro com uma narração inte-
ressante: ao ver o famoso Exército de Terracota, 
“mais de 8 mil esculturas de soldados, cavalos e 
carruagens (em tamanho natural!), pertencentes 
ao túmulo de Qin Shi Huang, primeiro impera-
dor da China unificada”, o cronista é informado de 
que, por enorme coincidência, encontra-se ali um 
dos camponeses descobridores da preciosidade 
em 1974 (ele, que nunca aparece). Edmílson com-
pra um livro, pede um autógrafo ao chinês, com o 
qual tira uma foto e descobre, já no Brasil, que o 
cidadão dá expediente lá todos os dias! E conclui o 
cronista: “Caí, pois, na lorota daqueles malandros 
como um pato laqueado, por sinal uma das tradi-
ções da culinária chinesa.”

Fazia tempo que eu não lia um livro tão rico 
de informações, tão cheio de cultura sem pedantis-
mos, e de leitura tão agradável. Edmílson Caminha 
está de parabéns.   
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INGLÊS DE SOUSA E O  
CENTENÁRIO DE FRANCISCO 

DE ASSIS BARBOSA
Danilo Gomes

Um eventual leitor deste artiguete haverá 
de indagar-se, entre surpreso e curioso: o 
que têm a ver, entre si, os escritores Inglês 

de Sousa (1853-1918) e Francisco de Assis Barbosa 
(1914-1991)?

Boa pergunta.
Em primeiro lugar, ambos pertenceram à 

Academia Brasileira de Letras, da qual o paraense 
Inglês de Sousa foi um dos fundadores, amigo de 
Machado de Assis, Lúcio de Mendonça e outros lu-
minares. Jurista de nomeada, ele redigiu os Estatutos 
da nascente Casa.

Mas a conexão entre o paraense de Óbidos e o 
paulista de Guaratinguetá não fica nisso, no caso deste 
registro, como adiante se verá, tendo o leitor a pachorra 
e a bondade de prosseguir acompanhando-me.

Dentre as belezas deste nosso imenso país 
(maus políticos à parte!), a Amazônia sempre me 
fascinou. Mundo verde e mágico, das florestas e das 
águas.Conheci, em viagens, diversos locais da fabu-
losa região, como Belém, Manaus, Ilha do Marajó 
(Breves), Santarém, São Gabriel da Cachoeira, Oia-
poque.

Por Belém, tenho um dengo especial, um 
xodó com jeito de carimbó e cupuaçu. Em setembro 
último, levei minha “patroa” para conhecer a bela 
cidade. Ela gostou – e eu mais ainda de rever aque-
la metrópole encantadora, que em 2016 completará 
4OO anos, e que o saudoso Leandro Tocantins cele-
brou com paixão no seu clássico livro “Santa Maria 
de Belém do Grão-Pará”, delicioso guia histórico-
-turístico, com ilustrações do admirável Percy Lau.

Na bagagem, levei o livro “Contos Amazôni-
cos”, de Inglês de Sousa. Magníficas narrativas, com 
toques de um terror sombrio, tangenciando o gótico 
(um “gótico tropical”, digamos assim), em que fic-
ção, Geografia e História se entrelaçam. Trata-se de 
um marco do naturalismo, que então surgia no Bra-
sil, com Aluísio de Azevedo, Júlio Ribeiro e Adolfo 
Caminha.

Descobri tardiamente a beleza e a grande-
za do fazer literário de Inglês de Sousa, que Lúcia 
Miguel-Pereira tão bem estudou e divulgou no seu 
livro “Prosa de Ficção de 187O a 192O”, essa Lúcia 
Miguel-Pereira que nosso ilustre confrade Fabio 
de Sousa Coutinho está biografando com mão de 
mestre.

E onde entra nesta história o paulista Fran-
cisco de Assis Barbosa, o querido e festejado Chico 
Barbosa, com aquele jeitão de caipira que ele, sofisti-
cado, cultivava? Cumpre lembrar que os Presidentes 
Juscelino Kubitschek e José Sarney o chamaram para 
o seu mais próximo conselho e direta assessoria. No 
Governo Sarney, modesto assessor na área de im-
prensa e divulgação, tive o privilégio de trabalhar 
com Francisco de Assis Barbosa, ao lado de Paloma 
Amado, Edson Nery da Fonseca e do mestre dicio-
narista Joaquim Campelo Marques, casado com a 
premiada escritora Margarida Patriota.

Como estou empenhado no estudo da vida 
e obra de Herculano Marcos Inglês de Sousa, ju-
rista, político e escritor, fui desembocar no livro de 
Francisco de Assis Barbosa (o grande biógrafo de 
Lima Barreto) intitulado “Retratos de Família”, 2ª 
edição, Rio, José Olympio, 1968, com prefácio de Jo-
sué Montello. Ali, das páginas 105 a 118, temos um 
perfil do ilustre brasileiro, no depoimento de seu fi-
lho, o Sr. Paulo Inglês de Sousa. Oportuno trazer à 
tona que Inglês de Sousa foi Presidente (hoje se diria 
Governador) de Sergipe e depois do Espírito Santo. 
Assinava seus trabalhos literários com o pseudôni-
mo de Luís Dolzani. Além de “Contos Amazônicos”, 
deixou “O Missionário”, “O Cacaulista”, “O Coronel 
Sangrado”, etc. Legou-nos também obras jurídicas, 
ele que foi um especialista em legislação sobre letras 
de câmbio, professor de Direito no Rio e Presiden-
te do Instituto da OAB e do 2º Congresso Jurídico 
Brasileiro.

Abro um parágrafo para o livro “Inglês de 
Sousa – extos Escolhidos”, da Editora Agir, Rio, Co-
leção Nossos Clássicos, 1963. Esse precioso volume 
foi organizado pela crítica literária e ensaísta Bella 
Jozef, autora de uma magistral Apresentação. Ali 
temos também as opiniões de uma constelação de 
notáveis, consagrando a obra literária de Inglês de 
Sousa: Lúcia Miguel-Pereira, Alceu Amoroso Lima, 
Olívio Montenegro, Araripe Júnior, José Veríssimo, 
Aurélio Buarque de Holanda, Humberto de Cam-
pos, Sérgio Buarque de Holanda, Rodrigo Otávio 
Filho, João Ribeiro, Josué Montello e outros.

Sepultado no Cemitério de São João Batista, 
no Rio, em setembro de 1918, Inglês de Sousa teve 
um “dos maiores acompanhamentos de que há me-
mória”, segundo o jornal “O País”.

E agora, paciente leitor, a conexão final, con-
clusiva, entre os dois célebres acadêmicos, o para-
ense e o paulista. Foi lendo sobre Inglês de Sousa, 
em “Retratos de Família”, que descobri o seguinte: 
há 1OO anos, em 21-1-1914, nascia Francisco de 
Assis Barbosa, que se tornaria o sétimo ocupante da 
Cadeira 13 da Academia Brasileira de Letras, na su-
cessão do poeta, ensasísta e memorialista Augusto 
Meyer (1902-1970).

Parece mentira, mas conheci pessoalmen-
te Augusto Meyer, no Rio, no final dos anos 1960, 
quando ele era Diretor do Instituto Nacional do Li-
vro, de que foi fundador. Jovem, abelhudo e impe-
tuoso, tive a audácia de procurá-lo no seu gabinete, 
no 4º andar da Biblioteca Nacional. Recebeu-me afa-
velmente, posto que com a sobriedade que lhe era 
peculiar. Era educadíssimo, um cavalheiro, um lorde 
dos Pampas. Magérrimo, parecia um ícone, um san-
to bizantino, uma esquálida figura de Modigliani.

Mas essa é outra história, que vai sumindo 
nos brumados do tempo. Conversei, uma vez, com o 
famoso Augusto Meyer: parece mentira, mas é ver-
dade, como num poema do saudoso Manoel de Bar-
ros, poeta do Pantanal, poeta universal. 

A última  
caminhada

P. G. T. LEITE

Ergo a minha cabeça
Levo a frente esta flâmula do amor 
Ou seria um triste odor?
Que impregna o ar 
E o nosso amar

Mas à frente deve se ir
Nunca parar
Apenas caminhar
Mas caminhar para onde?
Avante, Avante, Avante

Para as matas desconhecidas
Para as florestas selvagens
Para as montanhas solitárias 
Para as praias virgens
Para os desertos abandonados

Viver junto aos animais 
Viver com o sol e com a vida em si
Mas pra que tudo isso eu escrevo
Se vivo na cidade louca
E o pardal vem voando me olhar desconfiado?

Ai meu Deus, quem me dera ser um pardal
Para nos céus azuis da minha pátria voar
Ou quem me dera ser eu este vento 
Quente que me acalenta
Para além do além eu ir viajar

Quem me dera ser eu aquela árvore ali
Plantada junto ao chão
Para a sombra em um dia de calor refrescar 

[alguém
Mas ei poeta levante esta espada chanfrada 
Pois lá vamos nós novamente na caminhada

Mais uma vez as vãs lutas lutar
Mais uma vez o sangue amargo sangrar
E pela última vez as mãos dadas dar
Para, quem sabe assim, algum dia
Verdadeiramente amar 
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Cultura em 
Debate

Afonso Ligório Pires de Carvalho

MAIS UM LIVRO DE FONTES DE ALENCAR

O acadêmico Fontes de Alencar, mi-
nistro aposentado do Superior 
Tribunal de Justiça e presidente 

da Academia de Letras do Brasil, acaba de 
lançar novo livro com o título Kalevala, pa-
lavra que representa a heroicidade do povo 
fi nlandês. O trabalho é de assuntos varia-
dos e se inicia com um comentário sobre a 
aventura de um fi lho da Finlândia no sertão 
sergipano. Jornalista que também é, se ex-
pressa em artigos ou elegantes editoriais li-
terários, bem escritos, de agradável leitura.

Fontes de Alencar não pretende com-
pletar oitenta e uma primaveras, este ano,  sem acrescentar mais um livro 
à sua já rica bibliografia.

Testemunha

Desdobrada
      Jogando com minhas outras
      Penetro
a jaula do meu corpo
e exploro todos
os cantos

Afogo-me
na distância
de mim mesma
        e do lápis
pendura-se um poema
        testemunha da dor
silenciosa
nesta úmbria
tarde de outono

Poema de Gigia Talarico, poetisa chilena ,
traduzido por Kori Bolivia

M

Canto Universal

Eugênio Giovernardi

Sou a pedra, sou a terra
Sou o arbusto, sou a planta
Sou a fl or, a íris, a caliandra
Sou a aranha e a ameba
Sou a serpente e o tatu-peba
Sou o pântano e o olho d’água
Sou o fruto da mangaba
Do pequi e do bacupari
Sou a ave, o gavião, o sabiá,
Sou o peixe, a tartaruga, o caracol
Sou o gato, o cão, o rato
Sou o cordeiro, sou o lobo
Sou você, sou o outro
E ambos somos todos
E todos somos a vida
Para um canto universal.

MEU pÉ DE 
CINAMOMO

V. S. Andersen

A árvore é da família das meliáceas, originária da Ásia. Também chamada Santa Bár-
bara. Ela tem características singulares. O exemplar do qual vou falar também tem. 
Por exemplo: Os cinamomos têm naturalmente as fl ores lilases, as do meu cinamo-

mo são azuis. Os frutos são amargos, os do meu, são doces. Os cinamomos dão-nos sombra 
rarefeita, a do meu é fechada e repousante. Essas diferenças resultaram do fato de ter sido 
o meu cinamomo também meu companheiro de infância. Convivi com ele num lugar cha-
mado Espera, no Município de Camaquã-RS. Deixei-o lá quando nós dois ainda éramos 
crianças. Fui revê-lo agora, mais tarde, muito mais tarde. Ainda estava lá. É verdade que já 
idoso também. Talvez de tanto esperar. Cumprindo e reverenciando as tradições do lugar, 
isto é, me esperando. 

O reencontro foi recheado de lembranças ternas e revigorantes. 
Lembrei-me de uma delas: eu havia conseguido galgar os seus altos galhos para ver se 

tinha ovos no ninho de um passarinho que, a me espreitar, se escondia num de seus ramos 
frágeis e verdes. Eu era ainda pequeno e pouco esperto e por ser assim, não consegui descer 
da árvore depois de ter satisfeita a minha curiosidade. Só nessa hora entendi: talvez tenha 
sido o próprio cinamomo que não permitiu que eu descesse do aconchego dos seus braços. 
A retenção foi tão séria que eu até senti medo, tive necessidade de pedir socorro:

– Pai, ô meu pai, me tira daqui – gritei. 
Nessa época eu tinha apenas cinco anos...
... Agora, eu estava com várias vezes cinco... e os cabelos brancos, mas as folhas do 

meu cinamomo ainda estavam verdes e as fl ores azuis.
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ANDAR SOBRE AS NUVENS
Maria Luiza Ervilha

maior número de vogais orais até o verso 18, a 
partir do qual predominam as vogais nasais, até 
os versos finais, onde a vogal /u/ ganha relevo, 
fazendo-nos lembrar Rimbaud: “...u, vibrements 
divins de mers virides...” As palavras de Paul 
Valéry, quanto aos poemas de Baudelaire, aplicam-
se igualmente:  “...linha melódica admiravelmente 
pura e sonoridade que distinguem o poema de 
qualquer prosa...”

O aprofundamento da leitura nos convence 
da bipartição do poema. Assim, na primeira parte,  o 
emprego do tempo verbal, pretérito imperfeito:  via, 
seguia (três vezes), era . Presente do indicativo, apenas 
na oração adjetiva: ...que se reveste. Ainda o imperfeito 
do modo subjuntivo: se fosse, se fora. Na segunda 
parte, predominância do presente:  anda, vaga, 
vagueiam, coleiam, fogem, vão... e culmina o emprego 
verbal com o pretérito perfeito, altamente significativo 
nos últimos versos: veio, pude (duas vezes).

A escolha vocabular, já na primeira parte, 
representa a busca dos místicos, na contemplação, 
em associar o material e o espiritual; as palavras 
se revestem de conotações: lua-alma; lua-mulher 
pura e formosa; lua-Maria; astros-castelos, sonhos, 
alegrias vividas. Na segunda parte, o simbolismo 
é mais profundo: a lua é depositária de sua mágoa 
imensa e de sua fé, que vão subindo em espiral como 
o incenso nas cerimônias sagradas; é o momento da 
adoração. Nos versos seguintes, uma força superior 
penetra o espírito do poeta e ele se rende,  encontra 
a paz: o clarão... veio até meu coração. E atinge a 
contemplação, bem expressa nos últimos versos. 

Portanto, confirma-se a visão inicial das 
duas partes do poema: na primeira, ou primeiro 
momento, temos a meditação do poeta, frente ao 
universo exterior, associado ao seu universo interior. 
No segundo, ele se eleva numa prece, até encontrar 
a paz. O conteúdo altamente místico, característica 
fundamental do simbolismo, faz de Alphonsus de 
Guimaraens um dos mais legítimos representantes da 
corrente simbolista. Semelhante à  menina da minha 
história, ele se alçava até as nuvens.

LUpICÍNIO
Emanuel Medeiros Vieira 

(Carta – em forma de prosa poética? em memória de Nilto Maciel) 

Encontrei,  em um caderno de páginas 
amareladas pelo tempo, alguns escritos dos 
meus dezessete, dezoito anos. Reli com certo 

saudosismo um conto ingênuo, sobre uma jovem cujo 
dom, desconhecido de todos, era sair de si mesma e 
projetar-se às nuvens. De lá de cima, acompanhava o 
movimento da cidade de Juiz de Fora: a avenida Rio  
Branco,  dividida em duas pistas, mão e contramão, 
pelos trilhos do bonde que trafegava incansável, 
apinhado de senhores de terno e gravata; a rua 
Halfeld, que vinha desembocar no Parque de mesmo 
nome, assim como a rua Marechal Deodoro, as duas, 
paralelas, atraindo as senhoras e moças para admirar a 
moda, em  suas vitrines,  e  depois comentar os filmes 
em cinemascope  no antigo Cine-Teatro. 

Ana – vamos chamá-la assim – usava um 
mecanismo secreto para soltar-se da terra e alcançar 
o caminho  da lua. Na sua mesa de cabeceira, pousava 
um livro. Na página aberta, Alphonsus de Guimaraens 
indicava os “Últimos Versos” para que Ana se deixasse 
guiar.

Folhear as velhas páginas incitou-me a 
curiosidade de voltar aos poemas simbolistas, há mais 
de trinta anos esquecidos, por força de um acúmulo 
de textos da atualidade. Nos últimos dias, a coletânea 
de Paulo Leminski ocupava boa parte do meu tempo 
de leitura.

Que enorme contraste na forma de expressão! 
Transcrevo, de Alphonsus de Guimaraens, os...

ÚLTIMOS VERSOS

Na tristeza do céu, na tristeza do mar,
eu via a lua cintilar.
Como seguia tranquilamente
por entre nuvens divinas!
Seguia tranquilamente
como se fora a minh’Alma,
silente,
calma,
cheia de ais.
A abóbada celeste,

que se reveste
de astros tão belos,
era um país repleto de castelos.
E a alva lua, formosa castelã,
seguia
envolta num sudário alvíssimo de lã, 
como se fosse
a mais que pura Virgem Maria...
Lua serena, tão suave e doce, 
do meu eterno cismar,
anda dentro de ti a mágoa imensa 
do meu olhar!
Vaga dentro de ti a minha crença,
ai! toda a minha fé,
como as nuvens de incenso que vagueiam
por entre as aras de uma Sé...
Como as nuvens de incenso que coleiam
e fogem rapidamente
até o teto das catedrais,
dentro de ti, numa espiral silente,
vão gemendo os meus ais.
Mais uma vez a mágoa imensa 
do teu clarão
veio, tremendo em onda clara e densa,
até meu coração.
E pude ver-te, contemplar-te pude 
como a imagem da virtude
e da pureza
cheia de luz
como Santa Teresa 
de Jesus!

Vamos começar pelo efeito visual, intencional, 
proporcionado pelo autor.  A alternância de versos 
longos e curtos revela o cuidado do poeta com o 
equilíbrio estético. As reticências ao final do verso 
18 marcam a divisão visual do poema em duas 
partes, sendo a segunda parte um pouco mais longa, 
composta de 23 versos. 

Que dizer da sonoridade? Na leitura em voz 
alta, captamos uma dessemelhança entre o que 
convencionamos chamar primeira parte e segunda: 

Viva  Lupicínio Rodrigues (1914-1974)!
Ele completaria 100 anos em 16 de setembro..
Foi autor de clássicos como “Esses Moços”, “Loucura”, “Nunca”, “Ela 

Disse-me Assim”, “Felicidade”, “Vingança”, “Volta”, “Se Acaso Você Chegasse”.
Transfigurou a “dor de cotovelo” em arte. Das mais belas.
O pesquisador Rodrigo Faour, autor do livro “História Sexual da MPB” 

(2006), afirma que “Lupicínio, ao lado de Herivelto Martins (1912-1992), foi um 
dos pioneiros, um dos fixadores do samba-canção na década de 1940”.

Complementa Faour: “E  Com essas músicas machucadas de amor ele 
munia o repertório de Linda Batista, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Isaura 
Garcia, Orlando Silva – todos os grandes cantores de rádio gravaram muito o 
mestre Lupicínio”.

E não só eles, como lembra Chico Castro Jr. 

Praticamente, todos os grandes nomes da MPB  pós-bossa nova também 
gravaram Lupicínio: Paulinho da Viola (“Nervos de Aço”); Maria Bethânia (“Foi 
Assim”, “Loucura”), Gilberto Gil (“Esses Moços”), Gal Costa (“Volta”, “Loucu-
ra”), Elis Regina (“Cadeira Vazia”), Caetano Veloso (“Felicidade”).

Até mesmo o vanguardista Arrigo Barnabé rendeu-se ao gênio de Lupicí-
nio – como lembra um pesquisador –, ao elaborar o show “Caixa de Ódio” (2011).

Como assinala Chico Castro Jr., na sua  Porto Alegre natal, de onde pouco 
saiu em vida, Lupicínio deixou marcas profundas na cidade e em seu povo.

É dele o (belo) hino do Grêmio, seu time de coração.
Então, tio Lupi faria 100 anos.
Suas canções sentidas, passionais, fortes, ficarão para sempre.
Viva Lupicínio Rodrigues!
(E para comemorar, escuto “Felicidade”.)
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rima para mãe a palavra Oçãe, nome de orixá cuja 
epifania são as folhas e as ervas medicinais litúrgicas 
usadas no candomblé. Consultei o Vocabulário Or-
tográfico da Língua Portuguesa, e lá esse termo não 
consta. Portanto, não existe em nosso idioma.

Quando eu estava na chefia do Gabinete da 
Deputada Ivete Vargas, então Líder do PTB, ad-
mirei-me com a correspondência dum eleitor que, 
ao cumprimentar a deputada pelo Dia das Mães, 
enaltecia o fato da maternidade ser tão importante, 
sublime, que não existia rima para a palavra mãe. 
Fazia, no entanto, uma ressalva, afirmando que os 
portugueses rimam-na com também, que eles pro-
nunciam tambãe. Olha a eufonia aí de novo!

Pois bem, depois de ler a carta, caiu-me a ficha! 
Lembrei-me de um hino trazido para o Brasil pela 
Corte Portuguesa, Dá-nos a Bênção, cujo refrão diz:

Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe
Penhor seguro do sumo bem

Um de meus colegas de trabalho na Direto-
ria do Patrimônio, da Câmara dos Deputados, era o 
falecido cantador, poeta e improvisador Tira-Teima 
que, certo dia, me procurou, agoniado, querendo 
uma rima para Corinthians. Eu quase que lhe falei o 
nome duma amiga minha, a Cyntia, mas, com medo 
de levar uma vaia, saltei de banda, tirei o corpo fora, 
e a poesia não se fez.

Falta de cultura minha. Ou coragem. Aos po-
etas, por falarem com o coração e, por isso mesmo, 
serem inimputáveis, tudo é permitido, tudo lhes é 
justificado, dentro de sua lei maior, a licença poética. 
E isso eu aprendi lendo Proclamações, de Anderson 
Braga Horta, importante trabalho, verdadeiro trata-
do poético, que recomendo a toda a Comunidade 
Cultural.

Com obra literária deveras extensa, e sendo 
detentor de dezenas de prêmios, dentre eles o Jabuti, 
maior laurel da Literatura Brasileira, Anderson Bra-
ga Horta poderia deitar-se na cama e viver da fama. 
Mas não! De quando em vez, extasia-nos com novi-
dades, como este Proclamações, lançado a 12.2.2014.

Sendo ele, na atualidade, o maior poeta vivo 
da Língua Portuguesa, a magnitude não lhe afetou 
a personalidade, o que constato ao vê-lo, com ex-
trema benevolência, no autógrafo de seus livros, 
chamar-me de colega de trabalho e de letras.

Numa coisa, ele até que acerta. Somos colegas 
de trabalho. Anderson é filho de um casal de poetas, 
já falecidos, cujos lindos sonetos, tanto de seu pai 
quanto de sua mãe, vêm sendo publicados no Jornal 
da Besta Fubana. Compõe uma prole de uma irmã e 
quatro irmãos. A irmã, Glória Braga Horta, focaliza-
da em minha coluna no JBF, no dia 16.6.14, na maté-
ria Três Joelhos Musicais, é funcionária aposentada 
do Poder Legislativo, escritora, poetisa, instrumen-
tista e cantora, além de Madre Superiora diretamen-
te subordinada a meu Cardinalato.

Os varões são meus colegas de serviço, todos 
funcionários da Câmara dos Deputados, nomeados 
mediante aprovação em concurso público de âmbito 

Dentre os cordelistas, os que mais me in-
fluenciaram foram João Martins de Athay-
de, Manoel Pereira Sobrinho, Leandro 

Gomes de Barros e Firmino Teixeira Amaral, com 
romances que ainda guardo em minha coleção entre 
centenas de outros.

E durante muito tempo, eu achava que tam-
bém era poeta, fazendo versos e até vencendo desa-
fios com a meninada de meu sertão sul-maranhense. 
Até hoje, trago a rima na massa do sangue, mas sem 
aquele convencimento de outrora. O que me fez aca-
bar com a marra aconteceu na quarta série ginasial.

Certa vez, em Teresina, no Colégio Diocesa-
no, o Professor Arimateia Tito, em aula de versifica-
ção e métrica, mandou que cada aluno compusesse 
uma estrofe, o que fizemos. Ao ler a minha o profes-
sor balançou a cabeça e falou:

– Aqui só tem rima pobre. Janela com canela; 
oração com coração...

E explicou-nos que rima pobre era esse tipo 
da minha, que não requeria muita imaginação. Mais 
ou menos como esta de Florbela Espanca, em Velhi-
nha, que eu mostro agora para vocês:

Não sei rir e cantar por mais que faça!
Ó minhas mãos talhadas em marfim,
Deixem esse fio de oiro que esvoaça!
Deixem correr a vida até ao fim!

Como exemplo de rima rica, o Professor Ari-
mateia apresentava-nos este trecho do poema Meus 
Oito Anos, de Casemiro de Abreu:

Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberto o peito,
– Pés descalços, braços nus –
Correndo pelas campinas
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!

Há muito tempo, procuro outra rima tão rica 
quanto essa. E a tarefa a cada dia que passa fica mais 
difícil, pois quase já não se faz poesia rimada. E tam-
bém porque há rimas e rimas.

O Velho Faceta, cordelista de truz, vinha can-
tando os 25 bichos, numa boa, até que chegou o mo-
mento de encontrar rima para o tigre. Como aqui é 
diferente do jogo, não vale o que está escrito e sim a 
eufonia, ele deu uma guinada e se saiu com esta:

Eu ando devagarzinho
A mim ninguém persigue
Eu ando devagarzinho 
A mim ninguém persigue
O 21 é touro
E o 22 é tigre

Dizem que não existe rima para a palavra 
mãe. Pesquisando no Google, encontrei como única 

nacional: Flávio, que já se encontra junto ao Pai Ce-
lestial, Goiano, cujo trabalho consta de Três Joelhos, 
Arlyson, mais dedicado às atividades aeronáuticas, e 
Anderson, nosso Poeta Maior. 

Anderson domina todos os campos da Li-
teratura. Em tempos de Copa do Mundo, pode-
riámos afirmar que, num time campeão, ele é o 
técnico e joga em qualquer das posições: poesia, 
conto, biografia, ensaio, o que mais for. 

Bom, desçamos do Olimpo! Voltemos à cha-
pada, que é meu lugar, e de onde eu jamais deveria 
ter saído.

Chico Fogoió, meu amigo e Assessor para 
Assuntos Piauizeiros, metido a letrado e cordelista, 
vive me atormentando com uns versinhos de sua 
autoria, nos quais rima pai com papai, afora bar-
baridades várias. Eu dou-lhe broncas, dizendo-lhe 
que se esforce mais e não me venha com essas ri-
mas paupérrimas, e sempre exemplifico o que é rima 
rica com esta quadrinha que decorei ainda nos Anos 
1940, publicada no Almanaque Capivarol:

O padre da Abadia
Mandou comprar uma lâmpada
Para iluminar a estampa
Da Santa Virgem Maria

Aí ele rebate, dizendo que isso é verso de pé 
quebrado, são duas palavras que rimam apenas na 
eufonia. E nossa teima continua.

No dia 28 de maio passado, aconteceu minha 
vitória na pinimba! O Correio Braziliense, na Seção 
Tantas Palavras, dedicada aos poetas, vates, aedos e 
bardos, publicou esta joia de soneto, com riquíssima 
rima, da lavra da genialidade andersoniana:

– E agora, Fogoió? Sai dessa!

Continuação da página 1

ANDERSON BRAGA HORTA E A  
RIMA QUE EU pROCURAVA

Raimundo Floriano
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1599-1899: UM pARALELO DE GIGANTES
Fabio de Sousa Coutinho

Para Bebel e Rodrigo

A separá-las, além da distância temporal 
de três séculos, os idiomas em que foram 
escritas, os gêneros característicos de sua 

elaboração. A uni-las, a indisputada genialidade 
de seus autores, a certa e justa consagração para 
a eternidade, o enfrentamento, no mais alto grau 
de indagação filosófica, do problema existencial 
traduzido na dúvida.

No Hamlet, Shakespeare manifestou, pelas 
palavras de seu fascinante  e fascinado Príncipe 
da Dinamarca, o enigma que perpassa a própria 
essência de nossas vidas: ser ou não ser, eis a ques-
tão (“To be or not to be, that is the question”). No 
Dom Casmurro, o bruxo do Cosme Velho, a cuja 
obra, se faltam pujança e paixão, sobram estilo e 
viva observação psicológica, pôs sua personagem 
Capitu no centro de dilema que consiste em haver 
ocorrido, ou não, traição conjugal ao marido Ben-
to Santiago, o Bentinho.

Inventor do humano, “deus mortal”,  na 
expressão-síntese de Harold Bloom, William 
Shakespeare conquistou, na história da civilização 

ocidental, o lugar mais marcante a que pode al-
mejar um homem de letras. Trabalhador incansá-
vel, a produção do bardo, em 1599, não se limitou 
à construção do visceral Hamlet. São, também, 
daquele ano outras três de suas mais famosas pe-
ças: o drama histórico Henrique V, a tragédia de 
aprendizado Júlio César e a alta comédia Como 
gostais (“As you like it”). Tinha Shakespeare, en-
tão, precoces e impressionantes 35 anos de idade. 
Nascido em 1564, viria a falecer em 1616, aos 52, 
numa faixa etária que não discrepava dos padrões 
estatísticos de mortalidade, na era elisabetana.

O carioca Joaquim Maria Machado de As-
sis era um provecto cidadão de 60 anos, Presiden-
te da mais importante instituição cultural do País 
(que fundara em 1897), quando concluiu seu cé-
lebre romance, hoje rigidamente incorporado ao 
imaginário brasileiro e respeitado, à unanimida-
de, pela crítica internacional. Num livro precioso, 
A Biblioteca de Machado de Assis (ABL/Topbooks, 
Rio de Janeiro, 2001), organizado por José Luís Jo-
bim, é possível comprovar, sem esforço, a sólida 
presença de William Shakespeare na inspiração e 
na fatura machadianas. Leitor ávido, nosso maior 

escritor recorria aos textos poéticos e teatrais do 
incomparável dramaturgo em sucessivas tradu-
ções francesas, editadas em dez volumes pela Li-
brairie Hachette, entre 1867 e 1873.

Dono de fino humor e agudo senso de in-
vestigação anímica, Machado, a partir da influên-
cia shakespeariana, antecipou muitas conquistas 
modernistas, além de plantar sementes conceitu-
ais que Sigmund Freud mais tarde formalizaria em 
tratados magistrais. 

Os emblemáticos Hamlet e Capitu, criações 
raras vezes igualadas na literatura universal, são 
frutos, com 300 anos de diferença, da mesma ár-
vore esplendorosa que enseja a continuidade da 
arte literária, per omnia saecula saeculorum. As 
dúvidas que encerram obras como Hamlet e Dom 
Casmurro são o que de mais denso se imaginou 
sobre as circunstâncias que movem e atormentam 
as criaturas humanas. Shakespeare e Machado de 
Assis, ao plantá-las com estética indelével, nos en-
sejam a capacidade de lidar, de modo conscien-
te e maduro, com a falta de sentido do mundo, a 
inexorabilidade de nosso destino, a ideia de quem 
somos e de que, na vida, não há coincidências.

A ESTREIA LITERÁRIA DE  
pEDRO MANZKE

João Carlos Taveira

e, ao mesmo tempo, fadados à aceitação do caos que a vida lhes impõe. 
Para Pedro, a vida é um sopro; por isso precisa ser vivida intensamente. 
Maximiliano, materialista convicto, procura viver o instante sem medir 
consequências; quase um hedonista. Já Aleixo, de origem bizantina, cul-
tiva o conhecimento intelectual e mantém-se calado até quando bêbado; 
mesmo diante de situações adversas, nunca perde o ar contemplativo e 
absorto. Nem o controle da situação.

Por sua vez, a narradora, ao descrever-se, deixa bem claro: ela nunca 
foi uma “menina linda, invejada detentora das notas mais altas e, de que-
bra, boa em todos os esportes”. Noutro trecho, assim se manifesta: “Estou 
com trinta e dois anos, recém completados, casei-me, tenho dois filhos e 
utilizo remédio para depressão diariamente. O príncipe encantado não 
apareceu. Contentei-me com a realidade.” E conclui: “Minha vida esteve 
e está longe de ser a de uma Madame Bovary.” (...) “Fora isso, porém, não 
tenho muito do que reclamar. Estou ciente do meu devido lugar como 
mera coadjuvante — os astros da história são Pedro e Max.” Nega, assim, a  
importância de Aleixo e a de seu cachorrinho Lulu, que tem incontestá-
vel participação na trama. E essa contradição nos oferece a princípio a 
chave do mistério: para ela, Pedro e Maximiliano representam o verda-
deiro ideal do amor romântico, mas tanto um quanto o outro não chegou 
a ser um típico candidato a marido; nunca puderam lhe oferecer mais 
que o puro sentimento de amizade.

Publicado em 2013 por Escrituras Editora, o livro não é de fácil clas-
sificação. Romance? Novela? Pode filiar-se aos dois gêneros e a nenhum 
deles. Tudo vai depender do leitor. Mas isso pouco importa. O certo é que 
a ficção de Pedro Manzke, jovem autor gaúcho-brasiliense que vive em São 
Paulo, vem enriquecer o momento atual da literatura brasileira, por sua 
inventividade e ousadia.

Ao descrever a vida de três rapazes (Pedro, Maximiliano e Aleixo), 
o autor nomeia uma voz feminina para acompanhar as aventuras 
e desventuras dos jovens colegas de escola, num período que vai 

do início do ensino médio até o ingresso na faculdade, embora os dois pri-
meiros se conhecessem desde a primeira infância. E entrega a essa jovem 
‘sem nome’ o destino de personagens díspares e tão contraditórios. Esse 
narrador feminino, por sinal, tem vida abundante no percurso da história 
e, de certa forma, compõe o quarto elemento da irmandade proposta, ainda 
que de maneira onisciente.

A narrativa, na primeira pessoa, foi construída em 27 capítulos cur-
tos, e todos eles apresentam um título, além da numeração tradicional.  
A linguagem, simples e direta, às vezes alcança um tom coloquial propício 
ao relato autobiográfico, mas só na aparência, pois o Pedro da história nada 
tem a ver com o Pedro que assina o livro. (Talvez a medicina seja o único 
ponto comum entre autor e personagem.) E assim, em ziguezague, os fa-
tos descritos vão ganhando contornos cada vez mais dramáticos e surreais.  
Embora ofereça uma leitura não linear, o texto em nenhum momento deixa 
o fio condutor obscuro ou imperceptível; e a narradora utiliza-se da fala 
dos personagens para criar e expor um arcabouço psicológico e afetivo, 
e dar-lhe verossimilhança enquanto expressão dramática. Mas todos eles 
estão condenados à dilaceração ou ao isolamento, e isso se manifesta muito 
claramente nas ações coletivas e nos monólogos interiores.

Assim, A Irmandade dos Cavaleiros Probos vai aos poucos unin-
do o real e o onírico num mesmo espaço físico e geográfico. O tem-
po passa e a aranha vai tecendo a sua teia, inexoravelmente. Os jovens 
adolescentes agora são adultos e cada qual com seu problema pessoal e 
intransferível; e todos com suas vitórias e alegrias e também com suas 
aflições e desesperanças. Estão diante de um novo mundo em construção 

Continuação da página 1
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A CAIXA (FINGINDO-ME DE MORTA)
Sandra Fayad

Certa vez um amigo me disse que, em situações adversas ou desvantajo-
sas, sempre que possível, ele se finge de morto.
Esta frase soou como um alerta, suficiente para que eu me decidisse 

por uma nova postura perante atitudes baseadas em valores que não consigo 
compreender.

Nunca adotei a prática de empunhar bandeira deste ou daquele compor-
tamento pessoal. Nada mais sou do que uma humilde partícipe onde me cabe 
estar, e observadora onde não me compete dar “pitaco”. 

Claro que isto não me impede de cometer deslizes e erros de avaliação 
como todo mundo. Mas não sei se por intuição ou experiência, o fato é que não é 
necessário muito para eu perceber qual é o caminho escolhido por aqueles com 
quem, de alguma forma, devo compartilhar minha vida. Seria eu bem dotada 
de intuição? Mas vamos aos fatos. Moro em edifício residencial, com garagem 
subterrânea.

Tempos atrás, observei que a vaga da garagem à direita da minha, deso-
cupada há mais de dois meses, havia sido novamente habitada por um carro de 
passeio da marca Honda. 

No dia seguinte à constatação, percebi que havia uma caixa de papelão, 
medindo mais ou menos 80 cm de comprimento por 60 cm de altura e 30 cm de 
profundidade, ao lado do veículo estacionado. Apesar na anormalidade, havia 
sido respeitado o limite demarcado para aquela vaga. Concluí que se tratava de 
uma situação momentânea. Preocupei-me apenas com o fato de haver algum 
prejuízo ao proprietário. Pensei:

“Se ali dentro houver algo de valor e a pessoa demorar a recolhê-la, corre 
o risco de não mais encontrá-la, apesar da existência de sensores de movimenta-
ção e presença no local”.

Liguei meu carro e saí.
Na volta, como de hábito, estacionei de ré, pois meu pequeno utilitário 

é um pouco mais longo que os veículos de passeio. Esta posição revela-se mais 
confortável no momento da saída. Além disso, disponho de espaço maior para o 
caso de necessitar abrir completamente a porta do motorista, pois entre a minha 
vaga e a da esquerda há uma coluna de sustentação do prédio, que me propor-
ciona 25 cm de espaço a mais e até me serve de guia.

Nos dias que se sucederam observei que, quando o Honda não estava 
na vaga, a caixa era movida para os fundos, junto à parede. Caso contrário, era 
recolocada na mesma posição original, ou seja, ao lado da porta do motorista, 
que também estacionava de ré. Aquilo me intrigava, mas “não tenho nada a ver 
com a vida dos outros”.

Em uma manhã de sábado, recebi uma chamada do porteiro pelo inter-
fone:

– Seu vizinho de garagem pede para que a senhora desça até lá.
Mesmo sem entender o motivo, desci e deparei-me com um rapaz jo-

vem, fisionomia de oriental, magro e bem vestido. Estava ao lado do meu 
veículo. Cumprimentei-o e indaguei se ele era a pessoa que havia pedido 
para que eu descesse. Respondeu que sim. E foi logo adiantando o assunto:

– Como a senhora deve ter observado, meu carro é novo. Sou uma pessoa 
muito detalhista. Todas as vezes que estaciono ou saio de algum estacionamento, 
verifico todo o veículo: pneus, lataria, limpador de pára-brisas, espelhos, maça-
netas, etc. 

E eu, ainda sem entender, continuei ouvindo-o. Aproximou-se mais do 
seu carro e apontando para a caixa, continuou:

– Hoje pela manhã, por exemplo, notei que havia uma marquinha aqui na 
minha caixa. Veja! Creio que foi o passageiro do seu carro que, ao abrir a porta, 
esbarrou nela. Por esta razão, chamei-a aqui. Peço que tenham mais cuidado. 
Quero também avisar que esta caixa está aqui para evitar que a senhora arranhe 
ou amasse o meu carro.

Olhei bem para a caixa. Percebi que, embora estivesse com alguns adesi-
vos e etiquetas, tratava-se de uma caixa vazia.

Nessas alturas, eu já estava nas alturas. Mas respirei fundo e respondi:
– Em primeiro lugar, há mais de uma semana que ninguém entra ou sai 

pela porta do passageiro. E eu não passei deste lado do carro. Portanto, a sua 
acusação é infundada. Por outro lado, a idéia de colocar essa caixa aí me parece 
excelente, pois assim posso ficar tranqüila quanto ao meu carro. Sugiro que peça 
ao síndico para repassar a filmagem das câmeras. Pode ser que identifiquem o 
causador do “amassadinho” na sua caixa.

Retornei ao meu apartamento indignada. O tempo foi passando... e outros 
moradores começaram a indagar o porquê daquela caixa. Um dia, o vizinho da 
vaga da garagem ao lado direito do oriental contou-me que ele havia lhe pedido 
para tomar mais cuidado ao estacionar sua moto, pois poderia causar arranhões 
ao seu carro novo.

A situação persiste. Naturalmente que me incomoda todos os dias ver 
aquela caixa estacionada ao lado direito da minha camionete. Sinto-me injusti-
çada e com a minha liberdade tolhida, vigiada.

Penso nos valores desse pobre rapaz. Penso em como estará a sua saúde, 
quando estiver com a minha idade, se é que chegará lá. Penso no que ele está 
transmitindo ao filhinho de colo sobre o que é viver em sociedade, o que é im-
portante possuir na vida.

Mas, já que não me compete mudar a situação, copio meu amigo: FINJO-
-ME DE MORTA.   

 CONVITE À LITERATURA  
(DA OBRA DE MACHADO DE ASSIS)

Ariovaldo Pereira de Souza

Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra 
publicada em 1881, conta a história da-
quele que é considerado o maior hipó-

crita da literatura brasileira: Brás Cubas, persona-
gem tipicamente burguês, sem objetivos e bastante 
contraditório que resolve escrever sua história de-
pois de morto, tornando-se o primeiro autor de-
funto da humanidade. 

A narrativa é marcada pela desordem cro-
nológica, o excesso de transgressões e reflexões 
– que muitas vezes suspendem a narrativa por 
muitos capítulos – e a aparente falta de conexão 
entre os pensamentos do narrador e o que é con-

tado. O romance também é recheado de ironia 
e bom humor, como recursos para combater 
verdades absolutas, e pede um leitor bastante 
atento e desconfiado quanto às afirmações do 
narrador.

Além desses elementos, Machado de Assis 
lançou mão de outros argumentos para criticar a 
sociedade de sua época, bem como suas filosofias: 
o Humanitismo, ou frágil inteligência de seu nar-
rador e seu espírito mediano.

O narrador personagem Brás Cubas escreve 
sua história postumamente, começando pela sua 
morte, passando por sua infância, falando dos dis-

sabores de sua vida – que passa em branco, sem 
nenhuma conquista – do desejo de tornar-se reco-
nhecido e do seu romance com Virgínia, a sua mu-
lher que mesmo o amando não se casou com ele.  
É um personagem sincero, irônico e juiz inflexível 
de si mesmo e dos outros, privilégio que só o autor 
defunto tem; retrata os personagens com sua pre-
ocupação psicológica – em sua descrição, suas ati-
tudes, seus sentimentos e sensações –, que precede 
a própria Psicanálise, além de relatar os fatos com 
franqueza. Essa obra é uma das mais importantes 
de Machado de Assis, do Realismo brasileiro e da 
literatura de língua portuguesa.
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THOMAS MANN NO BRASIL
Val Beauchamp

Não querendo viajar sozinho, Thomas convidou Herman Hesse um 
de seus melhores amigos, para acompanhá-lo nesta viagem. Este 
porém declinou o convite por estar com data marcada para entrega 

de seu mais recente romance, que por sinal Thomas achou muito interessante 
pelo pouco que ele falou da trama. O romance era intitulado Gertrud.

A reposta do Herman o deixou desapontado, todavia, o jovem Thomas 
achou muito interessante tudo o que ouviu e comentou: 

“Que coincidência, minha recente namorada se chama Gertrude, po-
rem é britânica…” 

Herman, de certa maneira delicada se justificando, disse ainda a Tho-
mas que tinha muita vontade de ir ao Brasil, realmente sentia muito não 
poder fazer  esta viagem com ele neste momento. Explicou  que era de seu 
total interesse ir, pois sabia da vivência do avô de Thomas em Parati, de sua 
Fazenda “Boa Vista”, e da  aquisição da mesma, desde a segunda metade do 
século XIX.

Thomas um pouco chateado retrucou dizendo que ele iria perder a 
oportunidade de ouvir “in loco” muitas estórias sobre sua família e dos Ba-
rões do “CAFÉ” que estavam espalhados entre Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais. Todavia concluiu  afirmando a Herman que seus familiares 
não tiveram este titulo: “eles eram latifundiários.”

Herman olhou para o amigo sem entender bem esta anunciação, o que 
gerou nele interrogações intimas: estaria este fato já aceito e consumado em 
sua vida, ou seria isto um istigma familiar para Thomas?

Vagueando, Herman simplesmente o observando, continuou  pen-
sando: por que ele havia feito aquele tipo de comentário inesperado? Lati-
fundiários? Lembrou-se do livro Buddenbrooks, de Thomas. Muitos críticos 
acreditam que nele o autor faz referencias a sua família no Brasil… Dai 
comentou:

“Amigo, vamos manter as coisas “em família”, e rindo lhe disse: você 
sabia que foi um químico alemão, chamado Runge, que descobriu a cafeína 
em 1820, dando-lhe o nome de TRIMETHYDIOXYPURIN?  Isto também é 
um fato interessante entre os alemães e o café no Brasil, não acha, Thomas?” 
Inquisitivo, Thomas perguntou.

“Ele também era de Lubeck?” E continuou. “Bem,  A Montanha Má-
gica, tem mais a ver com as montanhas e cultura do Brasil do que qualquer 
outro de meus livros. Tive minhas inspirações nas classes sociais, escravos e 
miscigenação do país, Brasil.”

Os dois amigos estavam curtindo uma tarde interessantíssima, quando 
em dado momento não contendo a curiosidade, Thomas voltou ao assunto 
do livro Gertrud, quis saber um pouco mais sobre ele, e seguiu perguntando:

“Como é a personalidade de sua protagonista Gertrud?”
“Por quê? O que lhe despertou este titulo do meu livro, Thomas?” 
“Não sei explicar” respondeu Thomas – só sei que a minha Gertru-

de é inebriante, tem múltiplo interesses na vida, coisa que lhe é inerente, 
produz seus livros, se envolve com assuntos políticos, faz filantropia, adora 
cozinhar, é uma mulher que não é desta época…Me acredite. Estou apai-
xonado. Depois que voltarmos da fazenda no Brasil, faco questão de lhe 
encontrar, e contar minhas novas experiências no Brasil e quem sabe talvez 
com ela.”  

 
Alguns meses se passaram e Gertrude ao voltar do Brasil de sua viagem 

com Thomas Mann, escreveu para sua melhor amiga uma carta confidencial:

“…Mary (Talbot), a viagem foi de grande proveito. Conheci o Sena-
dor Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, o qual anos atrás, havia se envolvido 
opinando no caso do “Capitão Alfredo Dreyfus”, escrevendo uma série 
de artigos intiutlados:  “Cartas da Inglaterra”, enquanto  exercia cargo de 

Embaixador do Brasil neste país. Que homem inteligente, gentil e interes-
sante. Obviamente que o conheci entre amigos em jantar oferecido a Tho-
mas no Rio de Janeiro. Sim, Thomas é muito conhecido no Brasil, por ter 
família no Rio de Janeiro. Dando-se conta que sou inglesa, ele se reteve a 
contar pormenores daquele episódio entre o governo frances que foram 
relatados em suas cartas enviadas para o Jornal do Comércio (no Brasil, o 
jornal mais antigo daquele pais – 1898). Dentre seus segredos históricos o 
Senador Rui Barbosa me falou dos pormenores da prisão de Emilio Zola 
após a publicação de sua carta “J’accuse” em Paris, impresso no jornal 
local:  “L’Aurore”, mencionou também a época do Encilhamento e outras 
coisas. Aprendi muito. A conversa com a elite brasileira foi fantástica.

Thomas e eu tivemos ótimos momentos juntos durante os quinze dias 
que lá passamos. Cativei seu coração quando recitei uma frase famosa de um 
de seus livros, Gefalle, “A queda”: “Nao chore, deixe a tristeza consigo mes-
ma; e siga; seu coração ainda é meu”. Mary, ele ficou consternado ao ouvir de 
volta seus escritos…

A fazenda fica num lugar lindíssimo nas montanhas do “Vale do Para-
íba”, (Stanley J. Stein fala deste Vale em seu livro Vassouras a Brazilian coffee 
country. A terra é completamente roxa (terra apropriada para o plantio do 
café), de lá podemos avistar o Oceano Atlântico e várias das ilhas que cercam 
o estado do Rio de Janeiro.

Agora o outro lado da medalha minha querida amiga, e que fique 
entre nos duas, estou me referindo àquele assunto que envolve a atitude 
de Thomas frente a determinados assuntos em seus livros; assuntos  que 
nos duas tentamos decifrar desde o dia que o conheci, tive a eureka!

Para minha grande surpresa descobri que a mãe de Thomas, Jú-
lia (1851-1923), nasceu em Paraty-RJ, filha de um comerciante alemão, 
Johann Ludwig Bruhns, e de Maria Luísa da Silva, de ascendência portu-
guesa e indígena. Ai viveu ateh os 7 anos de idade, indo viver em Luebe-
ck, na Alemanha. Ela é produto de uma micigenação (literalmente como 
explica Gilberto Freyre em “Casa Grande e Senzala”). Os pais de Thomas 
tiveram  três filhos homens e a estas alturas a família (pai e mãe dele) já 
morava em Lubeck, na Alemanha, onde Thomas Mann foi criado.

Enfim, acho que ele tinha que me levar até lá, “in loco”, para se inspirar 
ou ter coragem de me contar  este grande segredo de sua  vida. 

Mary querida, continuo o admirando como no primeiro dia que o co-
nheci. Admirei a coragem dele, sem esquecer: “ha um mínimo de dignidade 
que não se negocia”, e ele preza isso.

Responda logo, ainda  poderemos nos ver em Londres este mês, pois  
estou em Newcastle passando uns dias  visitando os meus…

Beijos,

Gertrude “

Thomas, depois de se despedir de Gertrude em Londres, de onde ela 
seguiu para Newcastle, voltou à Alemanha, e fez questão de se encontrar ou-
tra vez com o amigo Herman, que também o esperava ansioso. 

Contou-lhe  Thomas  todas as surpresas que Gertrude lhe havia feito, 
inclusive a de parafrasear seus livros. 

“Bem, ela então não é um mito” – lhe disse Herman – por segundos 
havia pensado que essa Gertrude de quem você tanto fala fosse imaginação 
sua.”

“Não  meu amigo, ela é uma pessoa interessantíssima, para sua surpre-
sa, tenho pensado em pedir-lhe em casamento.”

“Parabéns, meu amigo, quem sabe ela lhe ajudará a pensar sobre a 
ambiguidade Europeia da qual você tanto se preocupa, principalmente aqui 
em “casa”, na Alemanha, já que você afirmou que ela entende das diferenças 
entre as classes sociais… E por que não a trouxe consigo para que eu pudesse 
conhecê-la?”

“Ela está a visitar os pais em Newcastle.”

Continuação da página 1
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TERRA DE DEMôNIOS
UMA ALEGORIA SOCRÁTICA

Adércio Simões Franco

Terra de Demônios, de Márcio Catunda, é um ro-
mance que deixa o leitor perplexo e muito inter-
rogativo, o que é sinônimo de qualidade.

Perplexidade – os muitos mundos do mundo – o 
mundo espacial, que delimita o espaço geográfico pes-
soal ou de sociedade; o mundo particular, a vivência de 
cada um, com sua herança ambiental, enriquecida com a 
cultura adquirida ao longo da vida, cultura bem no sen-
tido antropológico.

Interrogativo – Como podem conviver pessoas 
com realidades pessoais tão antagônicas, bem seguras de 
suas vidas, sem perspectivas de mudanças, em um tempo 
de transformações culturais e tecnológicas muitas vezes 
de difícil acompanhamento.

Crátilo Portela – eis o herói-anti-herói deste roman-
ce. Rapaz que parecia ingênuo, leitor de literaturas orientais 
e que tinha a inocência de acreditar que todas as pessoas 
são boas e que o ajudariam em qualquer dificuldade.

O nome Crátilo remete o leitor a Heráclito, para a 
Grécia do século 5º A.C. Lá vamos encontrar o filósofo 
que fala da mutabilidade das coisas – panta rei, to pata-
mos – tudo muda como o fluir do próprio rio.

Crátilo foi discípulo de Heráclito, por sua vez foi 
professor de Platão, discípulo também de Sócrates, o fi-
lósofo por excelência que ensinava nas praças, pelo seu 
sistema, a maiêutica.

O Crátilo do romance viveu a maiêutica muito pe-
culiar – aprendeu com sua desventura o que são os mui-
tos mundos dos homens.

A ironia do romance está latente no nome da em-
presa internacional Ventura, que recrutava trabalhadores 
para um dos países em que tinha sede.

A empresa sediava-se em Patrupacholândia, capi-
tal da Ilha dos Patrupachas, onde existiam dois milhões 
de favelados e certa parcela de ricos, com padrão de vida 
semelhante à de europeus.

Tinha moeda própria, patrupachi, e até jornal de 
nome internacional, o Patrupacha´s Diary.

Os problemas da cidade, quase sempre sem so-
lução, aliam-se aos da Ventura, com funcionários fofo-
queiros, aduladores de chefes e uma sucessão de diretores 
arrogantes mentecaptos.

Crátilo desejava viver uma aventura, sua vida esta-
va um tanto sem perspectiva... o nome Ventura combina-
va com aventura, mal sabendo que iria cair numa grande 
desventura.

Ele queria ser escritor... e acaba escriturário!
Chegando ao novo emprego foi recebido por um 

Diretor Interino, encarregado de administrar a empresa, 
por ter sido dispensado o velho Adolfo Dias, louco e idiota. 
Sucedeu-lhe outro diretor, de nome Clemente, outro louco 
loucaço, na voz dos serviçais, a quem chamavam de de-
mente, igualmente dispensado depois de muitas loucuras 
e má administração e sucedido por Dr. Lúcio Ferro Pires 
do Arroio, o Durango Kid da administração da Ventura.

Crátilo percebeu logo os colegas fofoqueiros e 
chefes despóticos com quem teria de conviver.

Desde o primeiro dia, havia percebido a estratégia 
de Ferro para intimidá-lo. A primeira advertência, tão 
desnecessária, dita logo na chegada do Diretor, pressagiava 
tudo: Se você for vagabundo vai se dar mal comigo, eu vou 
pegar no teu pé. (p.129)

Crátilo aprendia com espanto, como no mundo em 
transformação havia gente vivendo suas vidinhas, sem 
horizontes, sem perspectivas...

Viver em Patrupacholândia é viver uma sucessão 
de absurdos.

Adolfo Dias dizia que aquela era uma ilha de mer-
da, cheia de bandidos (p.15).

A cidade era cheia de terroristas, assaltantes e fei-
ticeiros.

Crátilo sentiu saudade do mar... e a praia era sepa-
rada da ilha por um muro, cujo acesso era feito pagando a 
um patrupacha na porta de entrada. 

A praia era um grande esgoto. A sujeira cobria toda 
a extensão da orla marítima. A camada preta de deje-
tos dançava nas ondas, exalando mau cheiro: centenas 
de copos, garrafas e sacos de plástico boiavam na água 
escura. (p.37).

Prefere não sair mais de casa e não ver ninguém. 
Mesmo porque não tem aonde ir. Queixa-se do trân-
sito, em que trogloditas avançam com as camionetas 
na contramão, fechando os carros pequenos contra a 
calçada. Dos guardas armados, em todas casas e edi-
fícios. Das ruas esburacadas, escuras, com esgotos sem 
tampas, fios elétricos pendendo dos postes (p.77).

Crátilo julgava que o subdesenvolvimento da ilha 
era causado pela exploração estrangeira.

Verificou, no entanto, que não se pode ajudar a 
quem não está em condições de receber ajuda ou não 
quer ser ajudado (p. 166).

Na cidade, tudo que era coletivo era da pior quali-
dade, pela total falta de zelo pelos bens públicos.

Nos dois meses que restavam para cumprir o con-
trato o seu desespero aumentava: sair daquele lugar era 
questão de sobrevivência. Iria de bom grado, até de helicóp-
tero, para qualquer país – desde que fosse para longe dali 
(p.176).

Terra de Demônios, se restringir-se a uma leitura 
plana, apenas revela as desventuras de um cidadão num 
país estrangeiro. Em nenhum momento o leitor vai en-
contrar protesto diante da injustiça social.

Entretanto a denúncia desta situação é latente nes-
ta obra tão singular: retrata um mundo de desigualdades 
sociais, culturais, econômicas, onde muitas sociedades 
vivem ilhadas e uma gritante desigualdade entre ricos e 
pobres. Patrupacholândia fica de costas para o mar, sím-
bolo de amplidão, de abertura e tem sua praia fechada por 
um muro – o que impede o diálogo de seus habitantes que 
não se importam com seus detritos e misérias, espalhados 
na praia, achando isso normal.

Todavia, junto a nós, quantas pessoas existem en-
casteladas em seu mundo interior, cosmovisão restrita, 
ilhadas em si mesmo, felizes da vida, espírito de patrupa-
chas... e o mundo por si muove!

____________________

Adércio Simões Franco é Mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná, PUC, e reside em Divinópolis, MG. 
Terra de Demônios, Márcio Catunda, Rio de Janeiro: Ibris Libris, 2013.

Antielegia
João Carlos Taveira

Manoel de Barros está morto.
Mas eu já faço um reparo:
Manoel de Barros não morreu.
Morrer, como, se ainda
está vivinho da silva
no coração das crianças,
no desvelo de bichos, de pássaros
e de homens puros?

Hoje, 13 de novembro,
chove fininho e devagar
na cidade de Lúcio Costa,
no mesmo instante
em que Manoel de Barros
se transformou em nuvem,
borboleta ou qualquer coisa
de encantar bem-te-vis.

Este homem, meus amigos,
não é de morrer assim
sem mais nem menos.
Traz no seu jeito 
de menino tímido
qualquer coisa de espanto,
qualquer silêncio de pedra.

O poeta, nele, há muito se eternizou
e está solidificado em pérola,
feito diamante incrustado
na tristeza da ostra.

Outra coisa: Manoel de Barros
aprendeu a esperteza
dos caramujos
e deve estar destecendo
palavras de beleza
para inventar estrelas
no chão áspero da rua.

Afirmo e reafirmo,
minha canção é de alegria
para festejar a metamorfose:
Manoel de Barros
escapou
da irmandade dos homens
e virou passarinho.

Brasília, 13 de novembro de 2014.
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OpORTUNIDADE DE RELEITURA DE 
O prisiOneirO

Salomão Sousa

Em 1984, há exatamente trinta anos, quan-
do o Brasil se encaminhava para o processo 
de redemocratização, o poeta João Carlos 

Taveira, com apresentação auspiciosa de Cassia-
no Nunes, publica O prisioneiro. O livro, que em 
boa hora a Thesaurus reedita, não só dá ingresso 
às letras a um autor singular e partícipe do seu 
tempo e das atividades literárias da Capital do País, 
como passaria a integrar a lista de obras marcantes 
do Centro-Oeste, quiçá do Brasil (ver as recentes 
manifestações de Edson Guedes de Morais sobre o 
poeta através das Edições Guararapes).

O prisioneiro, por ser um livro que nasceu 
no correr do processo ditatorial, acaba por refletir 
as marcas do período. Basta ver não só o próprio 
título, mas também as palavras escolhidas para 
nomeação dos poemas, que remetem ao clima 
de intimidação vivido na época: “Medo”, “Prisão”, 
“Clandestinidade”, “A sentinela”, “A execução”, e 
assim várias outras peças que transcendem o exis-
tencial. Por mais que se mostrem analíticos dos 
rastros cotidianos e o autor os revista com a feição 

do mais férreo lirismo, os poemas remetem para o 
claustrofóbico, o aprisionamento, a noite, o beijo na 
face da morta, restando ao indivíduo/poeta  “... estar 
atento / à ânsia de fugir”. Nascia assim uma poesia de 
serena e livre mineiridade, num Planalto que intimi-
dava e cerceava a liberdade individual. 

O poeta, consciente, critica a agitação da cida-
de grande, a fragilidade das promessas que os homens 
fazem entre si, e, por mais que declare não se desejar 
participativo, reconhece que “a mobilidade de um in-
seto prisioneiro /... transcende / a concha da mão / que 
o esmaga”. A liberdade sai vencedora na metáfora da 
história, pois o limite do homem é o outro homem.

Não só por ter sido construído por um artífice 
da estirpe de Olavo Bilac e de tantos mineiros con-
terrâneos do autor, mas também por essas leituras 
subterrâneas, O prisioneiro é livro marcante e deve 
constar das estantes das indispensáveis releituras. 

Como adendo a este enquadramento de O 
prisioneiro no tempo, aclamo que, se um dia eu me 
propuser a escrever a biografia de João Carlos Tavei-
ra, para ele eu inventarei novos amigos, novos amo-

O VELHO DA HORTA
Paulo Nunes

Aproveitando a voga do reaparecimento do 
Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, 
um dos textos fundamentais de nossa drama-

turgia, em que o autor reconstitui as características cê-
nicas do auto vicentino, vinculando-o às inquietações 
e aos problemas atuais, no que respeita ao seu conte-
údo, evoquemos um pouco a figura do criador dessa 
forma dramática, o chamado “Plauto português”, Gil 
Vicente, a propósito do recente desaparecimento do 
seu continuador, em nossa dramaturgia, o acadêmico, 
de saudosa memória, que acabamos de mencionar. E 
assim o fazendo, estarei revivendo um dos períodos 
mais ricos de minha atividade docente, quem sabe se 
não o melhor dessa aventura intelectual, qual a de le-
cionar literatura no Liceu e na Faculdade de Filosofia? 
A releitura recente de uma das peças mais significati-
vas da obra do mestre Gil, a conhecida farsa O Velho 
da Horta, a história do velho gaiteiro apaixonado por 
mocinhas, espécime encontradiço ainda hoje, a cada 
passo, nos inspirou a redação da nota de hoje.

A peça em exame, aparecida em 1512, cons-
titui o texto abreviado que se contém na coletânea 
organizada por Antônio José Saraiva, publicado pela 
Portugália Editora, de Lisboa, em 1967, com o título 
Teatro de Gil Vicente, sendo ela o texto de abertura 
dessa coletânea.

Em palavras textuais, que guarda o estilo ca-
racterístico da época medieval portuguesa, assim 
está dito no entrecho:

“A seguinte farsa é o seu argumento: que 
um homem honrado e muito rico, já velho, tinha 
u~a horta; e andando u~a manhã por ela espaire-
cendo, sendo o seu hortelão fora, veio u~a moça de 

muito bom parecer buscar hortaliça, e o velho em 
tanta maneira se namorou dela, que per via de u~a 
alcouviteira gastou toda sua fazenda. A alcouvitei-
ra foi açoutada, e a moça casou honradamente. Foi  
representada ao mui sereníssimo Rei Dom Manuel 
o primeiro deste nome, era do Senhor de 1512”. 
(Ob. cit. p. 31)

Não vamos reconstituir a farsa, em toda sua 
estrutura, que o espaço da coluna não comporta, 
mas apenas pinçar algumas passagens do diálogo da 
paixão e do desprezo entre o Velho e a Moça, a fim 
de que se possa surpreender a força do sentimento 
lírico do bom mestre Gil e, em contrapartida, a sua 
vis satírica.

Velho (ao surpreender a Moça, em seus do-
mínios)

“ – Que rosa! Que diamante! / Que preciosa 
perla fina! / Ó fortuna triunfante! / Quem meteo 
um velho amante / com menina! / O maior risco da 
vida, / e mais perigoso, é amar; que morrer é acabar, 
/ e amor não tem saída. / E pois penado, / ainda 
que seja amado, / vive qualquer amador, / que fará 
o desamado, / e sendo desesperado de favor?” (Ob. 
cit. pp. 34-35)

Moça

“ – Não vedes que sois já morto, / e andais 
contra natura?

Velho

“– Ó flor da mor formosura, / quem vos 
trouxe a este meu horto? / Ai de mi! / Porque assi 
como vos vi, / cegou minha alma e a vida, / E está 
tão fora de si, / qu’em partindo vós daqui, / é parti-
da.” (Ob. cit. p. 35)

Moça

“– Já perto sois de morrer. / Donde nace 
esta sandice, / que, quanto mais na velhice, 
/ amais os velhos viver? / E mais querida, / 
quando estais mais  de partida, / é a vida que 
leixais? (Ob. cit. pp. 35-36)

Velho

“– Tanto sois mais homicida, / que, quando 
mais amo a vida, m’a tirais. / Porque a minha hora 
d’agora / val vinte anos dos passados. / Que os moços 
namorados / a minha mocidade os escora, / mas um 
velho / em idade de conselho, / de menina namora-
do... / Ó minha alma e meu espelho!” ( Ob. cit. p. 36)

Moça

“ – Ó miolo de coelho / mal assado!”

Velho
“ – Quando for mais avisado / quem d’amor 

vive penado, / terás menos siso amando, / porque é 
mais namorado. / Em concrusão, / que amor não 
quer rezão, / nem contrato, nem cautela, / nem 
preito, nem condição, / meu penar de coração / sem 
querela.” (Idem)

Vamos parar, por enquanto, em vez de seguir 
o sofrimento do velho, na sua paixão desalentada 
em uma das mais perfeitas farsas de nossa língua. 
E numa homenagem ao criador do mais rico teatro 
popular da literatura de língua portuguesa, leiamos 
Gil Vicente, deixando-nos penetrar da suavidade de 
seu lirismo, que guarda muito das características da 
poesia provençal e da sua sátira desapiedada, pri-
meira manifestação literária de Portugal.

res, novos filhos, novos poemas; para ele escreverei 
novas músicas e novos livros, pois — assim como 
ocorre com todos nós — sinto que ele gostaria de 
multiplicar ad aeternum as suas paixões. Apesar de 
toda transparência, de toda generosidade de que 
possamos ser detentores, nem sempre deixamos co-
nhecer de onde viemos, o que desejávamos produzir, 
quais pessoas gostaríamos de amar e de seduzir com 
a amizade. Mas João Carlos Taveira é transparente 
e de sedutora generosidade; e assim, integrados às 
suas paixões, conhecemos as suas dores e as suas ale-
grias — as piadas de salão, as quedas de pressão pelo 
mau resultado dos jogos de seus times de futebol, e 
mesmo as taxas dos seus exames laboratoriais. João 
Carlos Taveira se deixa, literalmente, transparecer 
até as vísceras. E, transparente na vida e na produção 
poética, ele encanta, ele prolifera amigos, ele arqui-
teta sua obra poética — madura e sedutora —, que 
cada vez mais cai na estima dos amigos e da crítica. 
Se eu nunca tivesse conhecido seus seis livros de po-
emas, mas apenas um único poema seu, ainda assim, 
seduzido, eu aclamaria a fertilidade de sua obra. 
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Na Macedônia em 384 a. C. nasceu 
Aristóteles. Frequentou a Academia 
de Atenas e nessa helênica cidade 

desviveria no ano de 322 da mesma era. No 
repertório de suas criações está Arte Poética, 
que não nos chegou íntegra. Em o Capítulo I 
dessa obra – Da poesia e da imitação segundo 
os meios, objeto e modo de imitação – por duas 
vezes o estagirita usou o adjetivo elegíaco deri-
vado do substantivo elegia (ελεγεία); todavia, 
aí não é encontrável explicitação acerca desse 
modelo de poesia lírica.

Deixo à margem os elegiógrafos 
romanos – Caio Cornelio Galo (70-26 
a. C.), Ovídio (43 a. C.–18 d. C.), Pro-
pércio ( 43 a. C.–17 d. C.) ... – por-
quanto não há tratar aqui do molde 
que  utilizavam em suas criações.

Dentre a produção de Quintus 
Horatius Flaccus (65-8 a. C.) destaca-
-se a Epístola aos Pisões conhecida 
como A Arte Poética de Horácio, que 
entre nós também  foi traduzida por 
Dante Trigale. A Musa Editora,  de 
São Paulo,  publicou a  referida versão 
trigaliana  em sua edição bilíngüe de 
1993. O prefácio correspondente, que 
é do  próprio tradutor, assina:

Horácio censura os velhos mes-
tres latinos e toma, como modelos, os 
velhos mestres gregos. 

Da obra trasladada recolho:

Em versos desiguais, unidos, pri-
meiro se incluiu a lamentação, depois 
também a expressão do voto atendido. 
Todavia, os gramáticos disputam e a lide 
ainda está em juízo sobre quem tenha in-
ventado os breves versos elegíacos.

E o trasladador anota:

Versos desiguais – formando uma estrofe, o 
dístico elegíaco, composto de um hexâmetro e um 
pentâmetro. (  ... ) A elegia abordava temas varia-
dos, mas acaba se concentrando na tristeza. 

M

É forte a inventividade poemática de 
Santo Souza, e sua versificação alcança, não 
poucas vezes, superior beleza

Domingos Carvalho da Silva, foi Presi-
dente da Associação Nacional de Escritores; 
poeta também e professor de Teoria Literária   
assim disse dele:

É poeta de temas universais...

De 1954 é a 1ª edição de Caderno de 
Elegias, de Santo Souza; 2ª ed. sairia dois anos 
após, pelo Movimento Cultural de Sergipe, 
acrescida de dois poemas publicados em Cida-
de Subterrânea, obra de 1953. 

Agora, leitor e Amigo, façamos a leitura 
destas composições santo-souzianas:

Elegia Número 16

Criaram  flores de existência efêmera,
criaram noites e auroras nos caminhos,
aquários musicais para a canção
e estátuas para a vida e para a morte.

Criaram o teto do céu que sustentamos
em colunas de estrelas e de mares

e os rios que afagamos, derramando
a poesia da vida em nossas mãos.

E criaram também rios insones
que a nossas mãos jamais hão de acolher:
criaram faces  com sulcro para as lágrimas.
pois havia corações para sofrer.

Mas sob o teto do céu que sustentamos
nós somos flores de existência efêmera
e – estátuas para a vida e para a morte – 

nos deram olhos humanos para o 
pranto !

  

M

Elegia Número 25

A princípio, era uma gota minúscula 
de sangue se movendo
na terra misturada com o suor e as lá-
grimas do homem
uma gota de sangue viva  como uma 
estrela palpitando na pele negra do céu
queimado pela noite
uma gota de sangue florescendo no 
chão de minha sala
e avolumando-se como um demônio 
de cem braços querendo me sufocar
– uma gota de sangue riscando sua 
dolorosa mensagem
vermelha nas paredes.

Nem um ruído  que viesse arrastar 
para longe
o  marasmo doentio do meu bairro.
Nem um vento para puxar pelos ca-
belos
as ondas que se afogaram na quietude 
das águas.

Apenas uma gota de sangue que está crescen-
do diante dos meus olhos
uma gota de sangue florescendo no chão de 
minha sala
e dentro de alguns  instantes há de inundar  
minha rua
e ultrapassar os limites da cidade
– Ah ! nesse momento, a morte há de vir dan-
çar conosco,
para que esqueçamos depressa o nosso pranto
e então pisaremos alegres e sadios
a coroa estrelada da noite que vem nos perse-
guindo.. 

Santo Souza
Foto de Ribeirinho – reprodução extraída da 2ª edição de Caderno de Elegias


