
AS SUTILEZAS ESTILÍSTICAS DE UM
XADREZ POÉTICO

Ronaldo Cagiano

A poeta mineira Ana Elisa Ribeiro, em seu novo livro “XADREZ” (Ed. Scriptum, BH, 2015, 71 pgs) dá continuidade ao seu mapeamento lírico e 
afetivo num conjunto harmônico de poemas que reforçam uma dicção particular de sua percepção de mundo(s).
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Alguém poderia imaginar o autor de Carta ao pai escrevendo as 
mais belas cartas de boneca a uma garotinha triste? Pois é, o co-
ração humano é realmente um poço de mistérios, como disse 

Machado de Assis.  E foi realmente o que aconteceu com Kafk a, numa 
passagem surpreendente no seu último ano de vida, em Berlim, mais 
exatamente um ano antes de sua morte, fato que se tornou o assunto do 
pequeno grande livro Kafk a e a boneca viajante, de Jordi Sierra i Fabra, 
ganhador do Prêmio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, de 2007, 
concedido pelo Ministério da Cultura da Espanha, com belíssima ilustra-
ção de Pep Monserrat (Martins Editora, 2008).
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KAFKA, CARTEIRO 
DE BONECAS

Vera Lúcia de Oliveira

DOIS MOMENTOS 
PARA LEMBRAR DE 
CÍCERO ACAIABA 

Anderson Braga Horta

Nascido em Cambuquira, Minas Gerais, em 9 de fevereiro de 
1925, Cícero Acaiaba fez nome como novelista da Rádio Nacio-
nal, numa época (1950-1970) em que o gênero gozava ainda de 

imensa popularidade. Escreveu a bagatela de 130 novelas radiofônicas. 
Foi, além disso, contista e poeta de alto valor, tendo-nos legado uma bela 
colheita de sonetos memoráveis. Faleceu em 20 de abril de 2009, em Var-
ginha, deixando-nos, ainda, uma peça de teatro, crônicas e os cinco volu-
mes autobiográfi cos de Meu Pé Direito.

Continua na página 6 

POEMAS COM 
MARCA 

REGISTRADA
João Carlos Taveira

Ao terminar a leitura dos poemas de Linhas 
Convergentes, de Vili Santo Andersen, tive a 
sensação de estar lendo/ouvindo pequenas 

orações do poeta enviadas a Deus. Aqui, ele não faz 
concessão a nenhum anjo ou santo. E seus versos soam 
aos nossos ouvidos como pequenas preces, cheias de 
ternura e de delicado sentimento de pureza. São poe-
mas sintéticos, que buscam sugerir mais que propria-
mente dizer — avessos ao discurso verborrágico, tão 
comum nos dias de hoje. É como se Vili quisesse nos 
deixar lição de uma verdade para ele irrefutável: Deus 
põe pedras no nosso caminho para que aprendamos a 
caminhar devagar; só assim poderemos contemplar a 
paisagem e ouvir o canto dos pássaros.

Continua na página 9

CARLOS AYRES BRITTO NA ANE

O poeta, jurista e acadêmico Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, foi o palestrante da Quinta Literária de 29 de outubro de 2015, no Auditório Cyro 
dos Anjos. Abordou o tema Linguagem, Poesia e Direito, transmitindo sua experiência de 

magistrado e escritor, em que o principal instrumento de trabalho é, por igual, a palavra. Na foto, o 
Ministro Ayres Britto está na companhia do Presidente da ANE, Fabio de Sousa Coutinho, e de um 
grupo de conselheiros, diretores e associados.  
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SONETO

 Basílio da Gama

Já, Marfisa cruel, me não maltrata

Saber que usas comigo de cautelas,

Qu’inda te espero ver, por causa delas,

Arrependida de ter sido ingrata.

Com o tempo, que tudo desbarata,

Teus olhos deixarão de ser estrelas;

Verás murchar no rosto as faces belas,

E as tranças d’oiro converter-se em prata.

Pois se sabes que a tua formosura

Por força há de sofrer da idade os danos,

Por que me negas hoje esta ventura?

Guarda para seu tempo os desenganos;

Gozemo-nos agora, enquanto dura,

Já que dura tão pouco, a flor dos anos.

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

DOM MARCOS BARBOSA: 
CENTENÁRIO DE UM  

MONGE POETA
Danilo Gomes

Nem sempre um monge é um homem ar-
redio, solitário, como Santo Antão na sua 
Tebaida, tentado ardilosamente pelo De-

mônio e consagrado por um grande escritor como 
Gustave Flaubert, em “A tentação de Santo Antão”, 
de 1874.  

Um monge – beneditino ou não, como o 
trapista Thomas Merton – pode  temperar sua  
vida fora das mundanidades laicas, sua necessida-
de de silêncio, contemplação e ascese, com mo-
mentos de abertura para a vida fora do claustro, 
até para a arte.

No caso de D. Marcos Barbosa, a poesia, de 
tons místicos, religiosos na sua essência, entrou  em 
conexão com o mundo laico. Ele  conseguiu  equili-
brar-se com sabedoria,por certo sem danos para a 
alma, assistido pela fortaleza do Espírito Santo. Foi 
um homem do claustro, com aberturas para o mun-
do temporal, profano, digamos assim.

Nascido em  Cristina, MG, em 12 de setem-
bro de 1915,  recebeu na pia batismal daquela ter-
ra, famosa pelo café, o  nome de  Lauro de Araújo 
Barbosa.

Foi monge da Ordem de São Bento,  poeta e 
tradutor.

Em 1980, vemo-lo eleito  para a Academia 
Brasileira de Letras, na sucessão de Odylo Costa, fi-
lho, e recebido por Alceu Amoroso Lima, conhecido 
como  Tristão de Athayde, seu pseudônimo. Cursou 
Direito. Depois interrompeu o curso de Letras Clás-
sicas: já o mosteiro o chamava.

Foi ordenado sacerdote em 1946. Pertenceu, 
com Alceu, ao Centro D.Vital (núcleo de fervoro-
sos intelectuais católicos) e à Ação Universitária 
Católica.

Publicou poemas, crônicas e artigos nas re-
vistas “A Ordem”, “Vida” , “Revista do Brasil” e  “O 
Jornal”. Atuou nas Rádios  Mayrink Veiga e  Cru-
zeiro. De 1959 a 1993, manteve, na Rádio  Jornal do 
Brasil, o programa “Encontro Marcado”. Escreveu  
artigos, crônicas e poemas  no então prestigioso 
“Jornal do Brasil”.

Faleceu no Rio em 5 de março de 1997.

Nunca o vi pessoalmente, mesmo quando 
frequentava as missas de domingo, às 10  horas, no 
Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Mas certa-
mente lá estava ele, no extasiante coro de canto gre-
goriano. 

***

No seu magnífico livro “Sub specie aeternita-
tis – vida monástica no Brasil e no mundo”, o sau-
doso Edson Nery da Fonseca, pernambucano de 
Olinda, morador do Rio e de Brasília e irmão oblato 
da O.S.B., nos  relata fatos  da vida de D. Marcos, de 
quem foi amigo.

Edson Nery da Fonseca, escritor, bibliotecá-
rio, professor de Biblioteconomia na UnB, o maior 
conhecedor da obra de seu amigo  Gilberto Freyre, 
faleceu aos 92 anos em 2014, na sua querida e natal 
Olinda, onde o  visitei, há coisa de oito anos, no meio  
de seus muitos livros e  muitos gatos.

Ele consta do  “Dicionário de Escritores de 
Brasília”, de Napoleão Valadares.

Humberto Werneck, mestre da crônica, dedi-
cou-lhe o notável texto “Santo pecador”, no jornal “O 
Estado de São Paulo”, de 30-6-2015.

Pois Edson Nery da Fonseca dedica a D. Mar-
cos Barbosa três páginas de seu mencionado livro 
(ele é autor de vários),157 a 159, edição da Arx, São 
Paulo, 2003.

Eis um trecho: “Como Guilherme de Almei-
da, Dom Marcos Barbosa foi, além de poeta, excelen-
te tradutor de Paul Claudel, Saint Exupéry e outros 
escritores franceses, sem esquecer os Salmos e Cânti-
cos do breviário monástico.”

Ele traduziu, também, obras de Mauriac.
A  César o que é de César; a São Bento o que é 

de São Bento: “Ora  et  labora”, como está na sua “Re-
gra”, que me apraz sempre  reler. D. Marcos Barbosa, 
religioso e poeta, orou e trabalhou. Viveu, como diria 
Spinoza,  “à  luz da eternidade”, segundo nos ensinou 
o erudito e quase monge  Edson Nery da Fonseca, ir-
mão oblato de São Bento Abade, sepultado no Mos-
teiro de Olinda, situado  na rua em que morava, já 
perto da eternidade.



3Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Dezembro 2105 / janeiro 2016

UM ROMANCE DO CORAÇÃO DO BRASIL
Adelto Gonçalves

I

Foi o crítico Wilson Martins (1921-2010), au-
tor da monumental História da Inteligência 
Brasileira (1976), sete volumes, mais de qua-

tro mil páginas, quem alertou para o fato de a crítica 
do Rio de Janeiro e São Paulo – na época em que 
ainda havia suplementos culturais e crítica literária 
de respeito na grande imprensa – nunca dera a aten-
ção devida ao romance provincial brasileiro, que ele 
distinguia de “regional” ou “provinciano”. Como se 
sabe, se alguma coisa mudou nesse sentido, foi para 
pior. Hoje, por exemplo, nenhuma das grandes edi-
toras paulistas e cariocas ocupa o lugar da antiga 
Livraria José Olympio Editora, do Rio de Janeiro, 
propulsora do lançamento de grandes ficcionistas 
brasileiros por mais de meio século – pelo menos 
dos anos 1930 até o começo da década de 1980.

Entre esses “esquecidos” pela crítica, Wilson 
Martins colocava, em 1999, o romancista goiano 
Alaor Barbosa (1940), a propósito de resenha que 
fez de seu livro Memórias do nego-dado Bertolino 
d´Abadia, “memórias do singularmente aventuro-
so e desventurado goiano de Imbaúbas anotadas 
pelo ilustre advogado Rafael Santoro Noronha”. E 
ainda o alçava como integrante de uma família lite-
rária que incluía nomes como Balzac (1799-1850), 
Thomas Hardy (1840-1928), Eça de Queiroz (1845-
1900), Dostoievski (1821-1881), Graciliano Ramos 
(1892-1953) e Giovanni Verga (1840-1922). Bem 
poucos autores brasileiros mereceram tamanho 
elogio de um crítico extremamente exigente como 
Wilson Martins.

Pouco tempo depois, em 2000, um crítico da 
nova geração, mas igualmente exigente, Ronaldo Ca-
giano, também ficcionista e poeta, escreveu, a propó-
sito do mesmo romance, que o autor goiano radicado 
em Brasília há mais de três décadas merece, como 
poucos, lugar de destaque na bibliografia nacional. 
“Sua obra não deve nada às melhores do gênero, mas 
por culpa e obra de uma perversa lógica editorial (que 
visa ao lucro, em detrimento da solidificação de obras 
de relevo), ainda não caiu nas graças da mídia, que 
prefere a subliteratura e o lixo literário estrangeiro em 
lugar dos bons escritores nacionais”, disse.

II

Dezesseis anos depois, período em que pu-
blicou mais três romances, um ensaio e um livro de 
contos e novelas que reúne obras publicadas ante-
riormente, Alaor Barbosa lança A solidão e a cora-
gem de cada um (Brasília, Editora Vila Bela, 2015), 
romance em que pinta mais um quadro do Brasil in-
teriorano, que vai do início da ditadura civil-militar 
de 1964 até os dias de hoje de urbanização acelerada 
e transformação capitalista. 

Como William Faulkner (1897-1962), que 
colocou a ação da maioria de sua obra no fictício 
condado de Yoknapatawpha, e Gabriel García Már-
quez (1927-2014), com sua Macondo, Alaor Barbosa 
faz da imaginária Imbaúbas uma réplica de sua natal 
Morrinhos, cidade ao Sul de Goiás. E, muitas vezes, 
recupera personagens de livros anteriores, como o 
advogado Rafael Santoro Noronha, de Memórias do 

nego-dado Bertolino d´Abadia, alter ego do autor, 
que reaparece em A solidão e a coragem de cada um 
e, ao final, sonha refazer sua vida em Imbaúbas. 

É através da visão de Rafael que o leitor 
conhece a personagem principal deste romance, 
Ambrosino Porfírio de Andrade, mais conhecido 
como Peter Porfírio, protótipo de algumas figuras 
amorais que vicejaram no Brasil dos anos 70 – e 
ainda vicejam por aí – e fizeram fortuna a qual-
quer preço. No caso de Peter Porfírio, trata-se de 
um solteirão mulherengo, fazendeiro comprador e 
vendedor de gado e dono de empresas, um típico 
self made man brasileiro, de poucas luzes intelec-
tuais, mas grande vivacidade para ganhar dinheiro 
que, finalmente, consegue abrir um pequeno ban-
co – um “tamborete”, como dizia ironicamente – 
que, por algum tempo, expande-se com a abertura 
de agências em Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte 
e outras grandes cidades brasileiras.

Pela força de seu poder financeiro, Porfírio 
acaba atraindo todo tipo de gente, tais como ou-
tros compradores e vendedores de gado, capatazes 
de suas fazendas, pilotos de avião e até um advoga-
do idealista, como Rafael Santoro Noronha, além 
de mulheres aventureiras, algumas ingênuas, ou-
tras interesseiras, como aquela com quem acabaria 
por se casar com separação de bens, mas a quem 
daria 30% das ações de sua empresa mais rentá-
vel. Ao final, fica-se sabendo que, tempos depois, a 
mulher o abandonaria sem explicação e passaria a 
viver nos Estados Unidos. 

Não teria voltado nem mesmo quando Por-
fírio morreu, depois que já passara para frente o 
grande empreendimento bancário, talvez por falta 
de capacidade individual para levá-lo mais adian-
te. Sua morte trágica, numa emboscada em curva 
de estrada em sua fazenda, teria sido ocasionada 
por divergências quanto à divisa entre a sua pro-
priedade e a de um vizinho. O autor seria o filho 
de um fazendeiro assassinado por um peão, prova-
velmente a mando de Peter Porfírio.

Com estilo fluente e coloquial que procura 
recuperar algumas expressões típicas do linguajar 
popular goiano, mas sem cair na vulgaridade, Alaor 
Barbosa resgata “causos” dos rincões do Brasil, se-
guindo as pegadas de ficcionistas ilustres como Gra-
ciliano Ramos, Guimarães Rosa (1908-1967), José 
Lins do Rego (1901-1957) e os seus conterrâneos 
Bernardo Élis (1915-1997) e José J. Veiga (1915-
1999). Ainda que o autor deixe claro que esta é uma 
obra de ficção, muitas das passagens recuperadas 
nos diálogos que formam este romance são por 
demais semelhantes a acontecimentos e vidas que 
passaram pelo Brasil Central nos últimos 60 anos.

III

Advogado militante, Alaor Barbosa traba-
lhou quando jovem na redação do Jornal do Bra-
sil, no Rio de Janeiro. Forçado pelas circunstân-
cias políticas, em 1964, abandonou o jornalismo 
e optou por um “exílio” voluntário, retornando ao 
interior de Goiás. É graduado em Direito pela Uni-
versidade Católica de Goiás e mestre em Literatura 

Brasileira pela Universidade de Brasília. Em 1982, 
tornou-se procurador federal do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e, mais 
tarde, assessor legislativo do Senado Federal, tendo-
-se aposentado em 1993.

Em 2015, publicou também O menino que eu 
fui (Goiânia, Editora Kelps), que reúne as suas lem-
branças do período de sua vida que vai dos dois aos 
dez anos de idade, destinado especialmente ao pú-
blico infanto-juvenil, e Mais histórias para ler e lem-
brar (Goiânia, Editora Vila Bela, 2015), que abrange 
estórias inspiradas em sua época de adolescente no 
interior de Goiás e até um texto que leva todo o jei-
to de autobiográfico, mas devidamente anunciado 
como ficção, “A Revolução de 1962 (meu depoimen-
to para a História)”, que rememora seus tempos de 
jovem jornalista no Rio de Janeiro que acompanhou 
passo a passo a degringolada do governo João Gou-
lart e a ascensão daqueles que promoveriam a dita-
dura civil-militar de 1964. 

É autor de mais quatro romances: Memó-
rias do nego-dado Bertolino d´Abadia (Goiânia, AB 
Editora, 1999), Uma lenda (Brasília, LGE Editora, 
2004), Barulho e fúria em Imbaúbas: a morte de Cor-
nélio Tabajara (Brasília, Annabel Lee, 2011) e Vasto 
mundo (Brasília, Annabel Lee, 2011). E de Contos e 
novelas reunidos: A espantosa realidade, Picumãs, Os 
rios da coragem, Gente de Imbaúbas (Brasília, Pro-
jecto Editorial, 2006). 

Publicou ainda Um Cenáculo na Paulicéia 
(Brasília, Projecto Editorial, 2002), originalmente 
tese de mestrado em Literatura Brasileira defendida 
em 1991 na Universidade de Brasília, que constitui 
estudo minucioso sobre um grupo de autores que se 
formou na cidade de São Paulo, nos primeiros anos 
do século XX, ao tempo em que seus integrantes 
eram estudantes da Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, entre os quais Monteiro Lobato 
(1882-1948), o único que se sobressaiu e, de fato, 
marcou um lugar nas letras nacionais.

É autor ainda de Sinfonia de Minas Gerais – a 
vida e a literatura de João Guimarães Rosa (Brasília, 
LGE Editora, 2007), ampliação do livro A epopéia 
brasileira: para ler Guimarães Rosa, editado em 1981 
em Goiânia. Esse livro acabou tornando Alaor Bar-
bosa conhecido nacionalmente, depois que Vilma 
Guimarães Rosa, filha do escritor, e a Editora Nova 
Fronteira, do Rio de Janeiro, processaram a LGE 
Editora, por ter publicado o livro. 

O biógrafo foi acusado de plagiar a obra Re-
lembramentos: João Guimarães Rosa, meu pai, de au-
toria da filha do autor do romance Grande sertão: 
veredas. Mas a Justiça não constatou a existência de 
plágio e tampouco concluiu que a obra prejudicasse 
a imagem e a obra do escritor mineiro, liberando a 
biografia – que ficou impedida de circular por al-
gum tempo – e, ao mesmo tempo, condenou Vilma 
Guimarães Rosa e a Nova Fronteira a pagar custas 
judiciais e indenizar o escritor por danos morais no 
valor de R$ 50 mil. 

A solidão e a coragem de cada um, de Alaor 
Barbosa. Goiânia: Editora Kelps/Brasília: Editora Vila 
Bela, 396 págs., 2015. E-mail: kelps@kelps.com.br
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AS SUTILEZAS  
ESTILÍSTICAS DE  

UM XADREZ POÉTICO
Ronaldo Cagiano 

Desde sua estreia com “Poesinha” 
(1997), seguido de “Perversa” (2002), 
“Fresta por onde olhar” (2008) e “An-

zol de pescar infernos” (2013), seus títulos são 
peculiares e sugestivos como enunciação de 
um praxis poética sincronizada com as aspe-
rezas e impurezas da vida, mas também como 
explicação (ou tentativa de compreensão) de 
nossas re(l)ações sociais e afetivas,   utilizan-
do-se de uma linguagem contida, porém re-
vestida de fina ironia ou permeada por um 
discreto humor para catarsear nossos dilemas 
quotidianos e outras questões íntimas.

“XADREZ” atualiza (ou aprofunda) 
sua mirada crítica e sua postura reflexiva na 
busca de um pathos, como evocação de uma 
paixão que impulsiona seu permanente exer-
cício de decodificação das experiências exis-
tenciais. Essa postura se dá de maneira bas-
tante harmônica entre forma e conteúdo, com 
ritmo, leveza e melodia interior, sem desvios 
por quaisquer excessos, seja  na explicitação 
dos sentimentos femininos (sem cair na pie-
guice do engajamento feminista) ou na ex-
posição das inquietações próprias da artista. 
Afere-se de sua lavratura uma clara opção pela 
economia de meios e pela ausência de derra-
mamentos, seja na expansão  lírica ou na in-
vocação erótica, como   inferiu Maria Esther 
Maciel, ao apresentar essa nova safra poética, 
reconhecendo que na oficina criativa de Ana 
Elisa Ribeiro “nada excede, seja na forma ou 
na expressão”.

Dividido em três partes – Peças, Tabu-
leiro e Jogadas – os poemas são enfeixados 
de acordo com a perspectiva de um jogo, no 
qual as peças (a palavra poética elevada ao 
seu apogeu comunicativo) são meticulosa-
mente manipuladas com a paciência e o esti-
lete de um artesão, na exata dimensão de que 
viver/amar/sentir é uma partida sem fim e só 
à poesia cabe dar o lance para o derradeiro 
xeque-mate.

Em “O maior amor de todos”, composi-
ção que abre com chave de ouro o livro, a au-
tora não economiza o senso lírico ao declarar 
que a esse sentimento não caberia apenas um 
poema, mas a ele é destinada toda  a potência 
simbólica de um livro. E ao dizê-lo, transcen-
de a mera declaração de amor para instaurar 
a carga semântica de um lirismo ao mesmo 

tempo ca(n)dente mas comedido como enun-
ciação.

Ana Elisa Ribeiro é uma artista cuja 
emancipação criadora é percebida em cada 
sentença, sua palavra é capaz de conferir à 
clareza e à simplicidade todo um impacto se-
mântico representando o    essencial na sua 
ação poética. Detém-se no que é agudo e pro-
fundo, no entanto sem necessidade de rodeios, 
piruetas ou figurações. Cada poema seu diz o 
máximo com o mínimo de recursos, seus ver-
sos parecem uma conversa ao pé do ouvido do 
leitor, e não obstante toda a contenção, deles 
emerge uma nítida emoção, num relevante es-
pelho da alma. Em “Game over”, “O filho #2” e 
“Silêncio”, por exemplo, temos essa relação ex-
tremada da autora com uma visão apriorística 
e rigorosa da concentração textual, quando a 
comunicação poética se  define como possibi-
lidade de dizer tudo, naquela condição conce-
bida por Maiakovski, para quem “à poesia/ só 
permito uma forma:/ concisão,/ precisão das 
fórmulas/ matemáticas.”  

“XADREZ” é um livro que transgride o 
que estamos acostumados a ver na poesia que 
atualmente se faz no Brasil, escrituras diluídas 
na piada, no nonsense forçado ou no humor 
barato e viciado, para agradar ao mercado, por 
isso a eclosão de obras tão rasas como propos-
ta estética ou como emulação de um senti-
mento de mundo.

Ana Elisa nada na  contramão dessa 
onda por provocar justamente uma volta ao 
núcleo da palavra, naquilo que ela é capaz de 
dizer – substantiva ou metafisicamente –  dos  
sentimentos e experiência pessoais, históricas 
e sociais que vivemos, sendo capaz de renovar 
ou inovar dentro da própria tradição, sem per-
der a perspectiva de encantamento nem deixar 
de provocar estranhamento. Tais característi-
cas visíveis em toda sua bibliografia e conso-
lidadas em “Xadrez” sinalizam uma poeta ori-
ginal, cuja voz e sintaxe vão se impondo pela 
natureza atemporal, vigorosa e inventiva de 
sua arte, ao falar e refletir sobre a natureza hu-
mana e os sentimentos e com sua autoridade 
criativa que não precisa pedir licença para ser 
reconhecida nos círculos da mídia hegemôni-
ca e da crítica de encomenda, sempre fadadas 
a legitimar o lixo literário e ao incensamento 
de mediocridades.

Árvore da Vida
Maria Luiza Ervilha

Da semente lançada em terra boa 
despontam suas folhas,
emparelhadas, frágeis ainda.
E a planta se levanta,
buscando a luz.
Esse é o momento 
de protegê-la
dar-lhe alimento
e água pura.

A seiva corre pelos ramos verdes, 
multiplicam-se as folhas, 
há brotos em profusão.
E a planta se projeta, 
olhando as nuvens.
Esse é o momento 
transformador
dos muitos sonhos 
e algum amor.

O caule, antes delgado, se transforma 
[em tronco

os galhos se dividem, 
firmam-se as raízes.
E a planta fortalece, 
cavando o chão.
Esse é o momento 
da floração: 
do grande encontro
 perfume e cor.

Nas flores delicadas que um sopro 
[fecundou,

o cálice intumesce
ao crescer do fruto
e as pétalas se soltam,
perfumando o ar.
Esse é o momento 
mais esperado 
de toda a história 
da criação.

O tempo escoa, a árvore conserva o 
[seu olhar altivo.

Traz na memória os feitos de uma vida
e da velhice acata os desafios.
não mais floresce à brisa da manhã.
Não mais produz o fruto adocicado.
Mas seu destino cumpre, dia a dia.
Aves se aninham nos seus galhos toscos,
o mel escorre do oco de seu lenho,
folhas desfeitas vão nutrindo o solo,
para nova semente germinar.

Continuação da página 1



5Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Dezembro 2105 / janeiro 2016

SAUDAÇÃO A EDMÍLSON CAMINHA NO 
PEN CLUBE DO BRASIL

Fabio de Sousa Coutinho

O escritor que hoje recebemos no glorioso 
e octogenário PEN Clube do Brasil figu-
ra entre os melhores cronistas da língua 

portuguesa, sejam quais forem a época, o lado 
do Atlântico e o continente de que se a observa. 
Infelizmente, contudo, uma calada conspiração 
da indiferença umbiguista impede que se saiba 
disso, não apenas em Portugal e na África, mas 
também nas regiões Sudeste e Sul de nosso país. 
Até hoje, a extensa obra de Edmílson Caminha, 
cultivada com esmero, paciência, criatividade e 
originalidade por este artífice do vernáculo, era 
de conhecimento exclusivo do Ceará, do Distri-
to Federal e de alguns privilegiados leitores de 
fora, como o poeta e biógrafo baiano João Carlos 
Teixeira Gomes, para quem Caminha é autor de 
“um dos mais lúcidos e profundos estudos exis-
tentes na nossa crítica sobre a relevância do me-
morialismo como criação literária, (...) em que 
ele efetua, pela primeira vez, a classificação e a 
tipologia do gênero.”

Já destacou, também, Teixeira Gomes, que 
“do mais alto relevo são (...) as revelações contidas 
em estudo básico sobre Rachel de Queiroz, edita-
do pela Academia Brasileira de Letras, relembran-
do as passagens essenciais da vida da magnífica 
romancista.”

A eleição de Edmílson Caminha para o 
PEN Clube do Brasil, o reduto nacional da pro-
moção da literatura e da defesa da liberdade de 

expressão, surgiu, assim, com o propósito de sa-
nar essa gritante falha de autoconhecimento da 
cultura brasileira.

No parágrafo vestibular do capítulo intitu-
lado Massangana, de seu clássico Minha Forma-
ção, o inigualável Joaquim Nabuco assinalou: “O 
traço todo da vida é para muitos um desenho de 
criança esquecido pelo homem, mas ao qual ele 
terá sempre que se cingir sem o saber...”

Viajante contumaz, hoje conhecedor dos 
quatro cantos do planeta Terra, Caminha soube 
invariavelmente carregar, na mala que leva sobre 
a cabeça, a origem cearense de que sobremodo 
se orgulha, a do menino que nasceu, cresceu e se 
fez homem em Fortaleza, mas dela partiu para o 
mundo, fixando tudo em crônicas saborosas, cap-
tando o novo e a novidade como a criança intelec-
tualmente curiosa que sempre foi e registrando-os 
em livros cultos, prazerosos, instigantes.

A impressão que sobeja da fatura literária 
de Edmílson Caminha é a de que o livro é quase 
a concretização de um múnus público, ou seja, 
algo que dá aos outros qualquer coisa em termos 
de informação, de distração, de direito à felici-
dade. Um texto que faz o leitor ficar pensando 
nos viajantes, na geografia, na história, deixando 
fluir a imaginação, até mesmo embarcando com 
o autor. Nas palavras inspiradas do fenomenal 
escritor espanhol Javier Marías, “às vezes tenho 
a sensação de escrever prosa com a paciência e 

o senso de ritmo com que o poeta escreve seus 
versos.”

E não basta escrever bem, tão bem que o 
leitor,  a certa altura, pare de ler porque não se-
gue uma aventura de viajante atento, observador, 
perspicaz, mas um mero, burocrático e enfado-
nho roteiro literário. Escrever é uma serventia 
oferecida à sociedade, a exemplo da medicina, da 
arquitetura, da carpintaria. É, como evidenciam 
os livros de Caminha, uma prestação de servi-
ço público, pois ele escreve para os outros, para 
quem, por enquanto, não pôs a mala na cabeça, 
mas, se e quando o fizer, será um viajante mais 
completo, mais educado e sábio. 

Em suma, o novo Membro Titular do PEN 
não escreve, jamais escreveu, para si, nem para 
seu grupo de amigos, muito menos para os críti-
cos. Fá-lo erga omnes.

Querido confrade Edmílson Caminha: 
sem conseguir escapar da força avassaladora do 
duplo sentido de um trocadilho, vislumbro que 
Vossa Senhoria ainda está fadado a alçar novos 
e mais altos voos. Aqui, nesta bela sede do PEN 
Clube do Brasil na Cidade Maravilhosa, de há 
muito era urgentemente esperado. A casa é sua: 
pode entrar, instalar-se na cadeira que conquis-
tou com tantos méritos e competência tanta e 
conviver fraternalmente, enquanto merecermos 
o extraordinário dom da vida.

Muito obrigado.

ORA BOLAS! ESTRELAS...
Luiz Carlos de Oliveira Cerqueira

Vou dar uma caminhada curta, pois os 
meus joelhos não estão a fim de me se-
guir.

Era início da noite e fui caminhando com 
as pernas no presente e a mente no passado. Gosto 
de curtir lembranças. Mas só as boas. E assim fui 
seguindo com passadas não apressadas e olhando 
para aquelas árvores de sempre eu olhar.

Ao me aproximar de uma saída de carros 
de uma igreja um automóvel todo arrogante vinha 
vindo. Continuei caminhando pois pensei e com 
toda razão:  “A preferência é do pedestre. Ele que 
pare.” Senti o para-choques pegar-me as pernas 
arremessando-me ao chão. Bati com a cabeça no 
meio-fio e, droga! Morri. E eu não queria morrer 
agora tinha ainda algumas coisinhas para realizar...

“Fagundes, acho que o velho está morto! 
Que azar o nosso...” a mulher, cheia de gordu-
ras causadas por opulentas guloseimas, assim 
exclamou cheia de aborrecimentos. O seu ma-
rido, certamente um grande pecador como ela, 
pois se assim não fossem não estariam metidos, 
pedindo perdão, na igreja, pois bem, o dito ho-

mem olhando-me estirado morto com a cara 
enfiada na calçada, disse para a arrogante ma-
trona: “Melhor a gente dar o fora antes que al-
gum destes pobres caminhantes nos veja”. E a 
“mercedona” se misturou entre a plebe dos ou-
tros carros na W-1.

Saí da minha carcaça muito chateado 
pois há tantas mortes mais dignas, mais bonitas 
(existem mortes bonitas sim) e eu fui morrer 
atropelado justamente por um casal de carolas 
pecadores... Morte besta a minha! Enfisema 
pulmonar, gastrite, também são feias e se eu 
morresse assim até haveriam de dizer: “Tam-
bém ele era um  fumante inveterado” ou então 
“o cara não podia ver uma porta de boteco aber-
ta...” Agora enfarto do miocárdio (que palavra 
elegante!), pneumonia ou um cancerzinho aqui 
ou acolá, ainda bem. Mas o bom mesmo, o chi-
que, é morrer de queda de avião especialmente 
numa viagem turística para Honolulu, Comores 
ou Taiti. Perguntariam: “Como ele morreu?” e 
alguém muito ligado ao defunto diria de boca 
cheia: “Ele iria passar umas semanas num lu-

xuoso “resort” na Polinésia Francesa com uns 
amigos...”

Sinto até vontade de chorar só por pensar na 
forma como morri. No meu velório os discursos dos 
amigos ficarão miudinhos, sem mesmo ter um jeito 
mais pomposo para dizer que morri a tro pe la do 
(palavra horrível, não digna de um poeta) quando 
caminhava por uma burguesa calçada. Coisa que 
não permite nem mesmo aos oradores mais elo-
qUentes fazerem uma peroração mais honrosa.

Foi tão reles e pífia a minha morte que me 
foi facílimo sair de dentro do meu corpo, que nem 
se machucou e que foi largado cadavericamente 
espichado no chão. Até me sentei no meio-fio e 
por algum tempo permaneci olhando o meu cadá-
ver que, sem falsa modéstia, merecia melhor sina. 
Eu, um poeta que vivia sonhando entre nuvens e 
estrelas cintilantes, ali estirado no chão, matado 
por um néscio casal rotundo carola, entulhado de 
pecados. Só mesmo na vida há mortes assim tão 
medíocres. Pois é, quanta indignidade. Em vez de 
ver estrelas no azúleo sidéreo o que vi foram as 
estrelas da pancada da minha cabeça no chão.
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DOIS MOMENTOS PARA LEMBRAR DE 
CÍCERO ACAIABA 

Anderson Braga Horta

Por ocasião do lançamento, o poeta me obsequiou com sua Agenda 
de Sonetos (Edições Alba, Varginha, 1996). Revivo, com gosto, os 
tercetos de “Êxtase”, aqui reproduzidos como amostra de seu ta-

lento sonetístico:

Ambos dormindo o sono esquecimento.
A penumbra do quarto. O movimento
pendular do relógio. A saciedade.

Uma preguiça estranha que faz bem.
E essa vaga impressão que a gente tem
de flutuar no céu da eternidade.

A poesia não envelhece. Só em 1999 me veio às mãos Fronteira 
do Reino (com elogiosa carta de Drummond, de junho de 1987, mês 
anterior ao falecimento do itabirano). E ainda hoje, revisitando os 
versos do amigo, leio-os com o mesmo encantamento de então. Uma 
imagem do poema “Amanhecência”, dessas que se fixam para sempre 
na memória —

Árvores caminham 
carregadas de pássaros

— é o fragmento que escolho para testemunho de outra e não me-
nos bela vertente dessa poesia.

QUEDÊ A PRIMEIRA POETA DA CASA DE 
MACHADO DE ASSIS?

Diego Mendes Sousa 

A poesia abraçou muitas mulheres brasileiras 
durante o século XX, damas eruditas que re-
definiram a linguagem e a alma da Língua. 

São perfis comoventes e peculiares, de sóis e chuvas, 
que credenciaram o humanismo na chama das suas 
vozes clarividentes: Gilka Machado (1893-1980), Ce-
cília Meireles (1901-1964), Adalgisa Nery (1905-1980), 
Henriqueta Lisboa (1901-1985), Dora Ferreira da Silva 
(1918-2006), Hilda Hilst (1930-2004), Adalcinda Ca-
marão (1914-2005), Marly de Oliveira (1935-2007), 
Orides Fontela (1940-1998), Jacinta Passos (1914-
1973), Lupe Cotrim Garaude (1933-1970), Helena 
Kolody (1912-2004), Cora Coralina (1889-1985), Lara 
de Lemos (1923-2010), Celina Ferreira (1925-2012), 
Zila Mamede (1928-1985), Leila Echaime (1935-2013), 
Lélia Coelho Frota (1938-2010), Yêda Schmaltz (1941-
2003), Déborah Brennand (1927-2015), dentre outras 
de olhares diversos e múltiplos. Todas, nomes inatos 
em permanência.

Em sua história centenária, a Academia Brasilei-
ra de Letras (ABL) abrigou oito escritoras: Rachel de 
Queiroz (romancista), Dinah Silveira de Queiroz (ro-
mancista), Lygia Fagundes Telles (romancista), Nélida 
Piñon (romancista), Zélia Gattai (romancista), Ana 
Maria Machado (romancista), Cleonice Berardinelli 
(professora e pesquisadora) e Rosiska Darcy de Olivei-
ra (cronista). Nesta conta primacial, falta o primeiro 
grande nome feminino da poesia brasileira para repre-
sentar, na Casa de Machado de Assis, a força da mulher 
Poeta. Quedê?

Arrisco-me a apresentar vinte autoras atuais fun-
damentais, que construíram obras sólidas e expressi-
vas, minadas de imagética e criatividade, que são ab-
solutas em seus destinos com a Palavra, razão maior 
de suas vidas. 

Do norte ao sul do Brasil, elas levantam dicções 
díspares, solares ou noturnas, luzeiras ou anímicas, 
sempre evidenciando claridades de seus corações ávi-
dos de sonho e desejo. Poetas gigantes, singulares, que 
são aves de voos longínquos e/ou ilhados.

Começo sensibilizado com Astrid Cabral (1936- ; 
cânon: De déu em déu), cuja principal qualidade é ser 

uma soberana alma do rio, vivente da água doce, de 
onde extrai suas sendas e alamedas. Sigo o erotismo 
de Olga Savary (1933-; cânon: Repertório selvagem), 
paraense, vermelha dos magmas de sua explosão inte-
rior. Merece anunciação cuidadosa a paraibana Lenilde 
Freitas (1939-; cânon: A corça no campo), cujo horizon-
te plana a sua corça de saltos belíssimos. Da Bahia, vem 
a encantadora realeza de Myriam Fraga (1937-; cânon: 
Marinhas), exemplar a cada manifestação de seu lírico 
universal. Pelo centro do palpitar do país, encontro a 
formidável metafísica rilkeana de Darcy França Denó-
frio (1936-; cânon: Amaro mar) e descendo um pou-
co mais, chegando a Minas, revejo a filosofia alada de 
manhãs e tecidos desérticos de Lina Tâmega Peixoto 
(1931-; cânon: Água polida), até cair no mar de cantos e 
assombros de Yeda Prates Bernis (1926-; cânon: O rosto 
do silêncio). 

     

(Astrid Cabral [esq.] e Lina Tâmega Peixoto [dir.]  
são sócias fundadoras da ANE)

Do Rio de Janeiro, na vida acelerada de suas 
paisagens paradisíacas, miro o vulto emblemático de 
uma Stella Leonardos (1923-; cânon: Geolírica e ou-
tros 249 títulos de alta vocação) ou a finesse do amor 
incansável de uma Margarida Finkel (1929-; cânon: 
No tear dos ventos). Mas quero o absinto das pala-
vras recolhidas na visão de Renata Pallottini (1931-; 
cânon: Arcos da memória); as pequeninas peças de 
uma inspiração incomum nos átomos de Eunice 
Arruda (1939-; cânon: É tempo de noite); e o mel 
de pelagens da paranaense Dirce de Assis Cavalcan-

ti (1932-; cânon: O livro dos mistérios), a escultora 
Daja, corpórea no sangue e na glória, uma voz re-
nascida.

Como a memória é uma inscrição de Deus e os 
símbolos, um tapete da fé, por que não sagrar Adélia 
Prado (1935-; cânon: Bagagem)? E sobre a beleza geral 
da dor de Maria Carpi (1939-; cânon: A força de não ter 
força), essa pampiana de luz, latejar as esfomeadas se-
mentes do extraordinário. E na atmosfera de um atlân-
tico de infâncias e lembranças, entrego a tecelagem 
extremamente literária de Maria de Lourdes Hortas 
(1940-; cânon: Relógio d’água), portuguesa mais per-
nambucana que conheço.

Se a contenção é uma forma de alumbramento, 
leio sempre os silêncios de Alice Ruiz (1946-; cânon: 
Navalhanaliga); e navego na lua imaginária de Deni-
se Emmer (1958-; cânon: O inventor de enigmas), que 
ilumina o céu de Ipanema ou do Irã; e as frutas e os 
legumes de Maria Lúcia Dal Farra (1944-; cânon: Livro 
de auras), que experimentam formas novas de dizer o 
perecível nos poemas. 

Estudiosa, alfabética e preliminar a cada raio de 
sua inteligência é Leonor Scliar-Cabral (1929-; cânon: 
Sagração do alfabeto).

Proponho ao leitor destas linhas, que sugira 
mais um nome de elegância e essência (Maria José 
Giglio, Vera Pedrosa, Leila Míccolis, Raquel Navei-
ra, Dalila Teles Veras, Vera Lúcia de Oliveira, Caro-
lina Ramos, Terêza Tenório, Lourdes Sarmento, Alice 
Spíndola, Marita Vinelli, Lucila Nogueira, Mirian de 
Carvalho, Janice Japiassu, Rita Moutinho, Thereza 
Christina Rocque da Motta, Cláudia Ahimsa, Ana 
Miranda, Mariana Ianelli, Sonia Sales, Angélica Tor-
res Lima, Maria Helena Chein, Neide Archanjo, Regi-
na Lyra, Aglaia Souza), porque tenho pleno medo de 
ser injusto. 

Caberá aos quarenta admiráveis imortais da 
nossa Academia Brasileira de Letras – em uma opor-
tunidade futura – dignificarem o seu nobre lar, com a 
lucidez de uma dessas Poetas originais, que transcrevo 
resoluto e fiel à pena que constantemente releio, cora-
ção comovido, que se amplia.

Continuação da página 1



7Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Dezembro 2105 / janeiro 2016

UM TREM PAGADOR PARA  
O HINO NACIONAL

Edmílson Caminha

Vez em quando, ouço quem censure a le-
tra do nosso hino nacional: “cheia de 
inversões e de palavras difíceis, comple-

xa demais, poucos brasileiros entendem o que 
cantam...” Outros discordam: “não precisa enten-
der, hino é incitação à luta, canto de guerra, a ser 
agressivamente entoado nos campos de futebol e 
nas frentes de batalha, para ferir o adversário, en-
louquecer o inimigo”. Esse, o papel que realmente 
cumpre como um dos símbolos da nacionalida-
de (com a bandeira, o brasão e o selo), o que não 
significa que não possa haver, no canto, beleza li-
terária, emoção poética. E o que Osório Duque-
-Estrada escreveu as tem, com certeza.

Bem de acordo com o sentimento pacifis-
ta que nos confere identidade, como pessoas e 
como nação, louvamos a paz, o convívio fraterno 
e o amor à natureza. Tratamos literariamente até 
a possibilidade perigosa do confronto: Mas se er-
gues da justiça a clava forte, / Verás que um filho 
teu não foge à luta, / Nem teme, quem te adora, a 
própria morte. Longe do caráter belicoso da “Mar-
selhesa”, em que a França se prepara para o pior: 
Ouvis nos campos rugirem / Esses ferozes soldados? 
/ Vêm eles até nós / Degolar nossos filhos, nossas 
mulheres. Ou da confiança do México na bravura 
dos filhos: Mexicanos, ao grito de guerra / Preparai 
a espada e o bridão. / E trema em seus centros a 
terra / ao sonoro rugir do canhão.

Surpreendentemente, não é o que exalta o 
hino de um povo com a memória de guerras san-
grentas, como o russo: Dos mares do sul aos ge-
los polares / Estendem-se nossos espaços sem fim. / 
No mundo és única, uma de todas, / Ó terra natal, 
protegida por Deus! Assim também o da hoje uni-
ficada Alemanha, que viveu a tragédia do nazis-
mo: Unidade e Direito e Liberdade / Para a Pátria 
Alemã!/ Isso queremos alcançar / Fraternalmente, 
com coração e mão! / Unidade e Direito e Liber-
dade / São a garantia da felicidade. / Floresça na 
luz dessa felicidade, / Floresça, Pátria Alemã! Mes-
mo o chileno, que animou disputas e confrontos 
aqui no sul violento da América, e tanto lembra o 
nosso, por cantar não os perigos de morrer, mas 
a alegria de viver: Puro, Chile, é teu céu azulado, / 
Puras brisas te cruzam também, / E teu campo, de 
flores bordado, / É a cópia feliz do Éden. / Majesto-
sa é a branca montanha / Que te deu por baluarte 
o Senhor, / E esse mar que tranquilo te banha / Te 
promete um futuro esplendor.

Nenhum, porém, como o japonês, em que 
ecoa a placidez milenar do Império do Sol Nas-
cente: Que sejam vossos dez mil anos / De reinado 
feliz. / Governai, meu Senhor, / Até que os que agora 
são seixos / Transformem-se, unidos pelas idades, / 
Em rochedos poderosos / Cujos lados veneráveis o 
musgo cobre. Segundo Tiago José Berg, em Hinos 
de todos os países do mundo (São Paulo : Panda 
Books, 2008), é o mais antigo de todos (baseado 

em poema do século IX) e o mais curto, com não 
mais do que 18 palavras e 64 caracteres, no origi-
nal. O mais longo é o da Grécia, com interminá-
veis 158 estrofes, das quais o povo só canta duas...

A quem, como estudante, submeteu-se à 
tortura de pôr a letra do nosso hino nacional na 
ordem direta, ei-la, para provar que podemos 
fazê-lo sem o sofrimento de ontem, mas com o 
prazer que nos concede o trabalho com a língua:

PARTE I

As margens plácidas do Ipiranga ouviram
O brado retumbante de um povo heroico,
E o sol da liberdade brilhou no céu da pátria
Em raios fúlgidos, nesse instante.
Ó liberdade, o nosso peito desafia a própria 

[morte em teu seio
Se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade
Com braço forte!
Ó pátria amada, idolatrada, salve! salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança desce à terra,
Se a imagem do Cruzeiro resplandece
Em teu céu formoso, risonho e límpido.
Gigante pela própria natureza, és belo, és forte,
Colosso impávido, e o teu futuro
Espelha essa grandeza.
Tu és, Brasil, ó pátria amada,
Terra adorada entre mil outras.
Brasil, pátria amada, és mãe gentil
Dos filhos deste solo!

PARTE II

Ó Brasil, florão da América, tu fulguras
Deitado em berço esplêndido eternamente,
Iluminado ao sol do Novo Mundo,
Ao som do mar e à luz do céu profundo!
Ó pátria amada, idolatrada, salve! salve!,
Teus campos risonhos, lindos, têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida, mais amores no teu seio.
Brasil, o lábaro estrelado que ostentas
Seja símbolo de amor eterno,
E o verde-louro dessa flâmula diga
Paz no futuro e glória no passado.
Mas verás que um filho teu não foge à luta
Se ergues a clava forte da justiça,
Nem quem te adora teme a própria morte.
Tu és, Brasil, ó pátria amada,
Terra adorada entre outras mil.
Brasil, pátria amada, és mãe gentil
Dos filhos deste solo!

Óbvio que, diretamente ordenada, a letra 
ganha em clareza e compreensão, mas perde mui-
to mais em beleza e poesia, sobretudo nos versos 
“Nossos bosques têm mais vida”, / “Nossa vida” no 
teu seio “mais amores”, devidamente aspeados por-
que vêm da “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias.

“Assim até que dá pra compreender”, ar-
gumentarão os do contra, “mas por que não uma 
nova letra, mais singela, com palavras mais sim-
ples, que todo mundo conheça?” Afinal, já houve 
quem propusesse “descomplicar” ninguém me-
nos do que Machado de Assis, para que os alu-
nos de hoje possam lê-lo sem que os neurônios 
sofram curto-circuito... Certamente não sabem de 
Milton Campos, o político ilustre que governou 
Minas Gerais de 1947 a 1951. Com os professores 
de uma cidade do interior em greve, a requerer o 
pagamento de salários, ouviu do comandante da 
Polícia Militar:

— Excelência, acho que devemos enviar 
uma tropa de choque para reprimir essa paralisa-
ção, que já ameaça espalhar-se por outros muni-
cípios!

E o governador, sábio como deveriam ser 
todos os homens públicos:

— Coronel, não seria melhor mandar o 
trem pagador...?

Aplique-se, pois, a “Lei Milton Campos”: 
em vez de “simplificar” o hino nacional, priorize-
-se a educação, modernize-se a escola, aperfeiçoe-
-se o ensino, valorize-se o magistério, e a letra de 
Osório Duque-Estrada será cantada não como 
um aranzel obscuro, mas como um poema que 
todo brasileiro instruído saberá entender. Daí, fal-
tará pouco para ler o “difícil” Machado...

Cleptomania  
romântica

Jolimar Corrêa Pinto

Ousei cantar o amor que eu vivia,
Como se fosse o sentimento nobre,
Mas nada mais que mera fantasia
É o que compunha o meu verso pobre.

Aqui e ali roubei beijos e abraços
Tanto em sonhos quanto em vigília,
Como enredado em belos regaços
Das heroínas que nos filmes via.

E nas manhãs, frustrado, eu sentia
Desejos fortes, mesmo instigantes,
De incorporar suspiros e a magia

Das cenas indeléveis, delirantes.
E, então, em meus poemas eu fingia 
Que eram todas elas minhas amantes.
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KAFKA, CARTEIRO DE BONECAS
Vera Lúcia de Oliveira

Ao saber dessa história inusitada do autor tcheco, Jordi, grande e pre-
miado autor espanhol com mais de 300 publicações em diversos gê-
neros literários, destacando-se, porém, no infanto-juvenil, não pen-

sou duas vezes: romanceou a história, tornando-a mais encantadora ainda. 
Conta-nos ele que Kafka, passeando pela Praça Steglitz, em Berlim, onde 
morava, viu uma garotinha chorando. Comovido pelas lágrimas da menina, 
gentilmente perguntou-lhe por que estava tão triste, ao que ela respondeu: 
“Perdi minha boneca!” Kafka, num maravilhoso insight, disse-lhe que a bo-
neca não tinha sumido, estava apenas viajando...  Como ele sabia disso? Ele 
era um carteiro de bonecas, completou. No dia seguinte, e nas três semanas 
que se seguiram, naquela praça, ele levaria cartas da boneca Brígida para a 
menina Elsi.  De várias partes do mundo. Porque Brígida era uma boneca 
viajante. Esteve em Londres, Paris, Moscou, na Tanzânia, só para citar os 
lugares mais incríveis!  Sobre Paris, diz a carta: “Você sabia que o céu de 
Paris é da cor de seus olhos quando você sorri e que as nuvens são como os 
pêssegos que se formam no seu rosto?” (Pág. 61) Elsi estava encantada com 
a desenvoltura e o espírito aventureiro de sua adorada Brígida. E escrever 
cartas de grande imaginação passou a ser um desafio para o autor doente, 
enfraquecido pela tuberculose, que o mataria um ano depois.

Jordi nos encanta com esse livro cheio de poesia e amizade, que trata 
da perda e, sobretudo, da confiança de uma criança num adulto desconheci-
do, o que só se explica pela marca do amor do pai impressa em sua psique. O 
mais surpreendente é que Kafka não recebeu esse carinho, essa confiança do 
seu pai. Ao contrário, este inspirou-lhe medo e sentimento de inferioridade. 

Prova disso é a terrível Carta ao pai que expõe o péssimo relacionamento 
entre ambos. Mas, diante daquela doce e frágil menina, Kafka encheu-se de 
ternura; queria deixá-la feliz, e conseguiu. Ele que, segundo testemunho  da 
última namorada e companheira, Dora Dymant, era a mais gentil das criatu-
ras  e teria se dedicado às cartas para a pequena Elsi com o mesmo empenho 
que se dedicara às grandes obras literárias, como O processo e Metamorfose, 
que, no entanto, não levara a sério, como se sabe, pedindo ao amigo Max 
Brod que as queimasse após sua morte. O que não aconteceu. Ainda bem.

Mas, e as cartas da boneca Brígida? Infelizmente, desapareceram. Fi-
cou apenas o relato de Dora dando conta da existência delas. E, num exer-
cício de imaginação, Jordi as recria para nos apresentar outra face de Kafka, 
às vezes lembrado por ter escrito algo sobre uma barata... Se Carta ao pai 
mostra um filho ressentido que não mereceu o respeito do pai, ao escrever 
as cartas da boneca Brígida para alegrar sua dona, Elsi, Kafka exerceu sim-
bolicamente a paternidade, da qual, aliás, nunca teve experiência, pois não 
teve filhos. Talvez o fato de ter três irmãs tenha deixado nele também a marca 
da ternura feminina e tenha possibilitado a expressão dos seus mais doces 
sentimentos. O pai, que tanta mágoa lhe imprimira, foi reelaborado num pai 
ideal: Kafka tornou-se o que ele não teve, mas gostaria de ter. Para Lacan, 
“amar é dar o que não se tem”, trabalho engenhoso da psique humana e do 
coração “poço de mistério”.

O amor, como aquela semente esquecida no fundo de um pote vazio, 
só precisa de um raio de sol para germinar e crescer. Elsi foi o raio de sol de 
Kafka naquele ano sombrio de 1923.

FRANCISCO E ANTONIO
Roberto Nogueira Ferreira

Um nasceu em 1891, em Ales, província de 
Cagliari, na ilha de Sardenha, então o lu-
gar mais pobre e atrasado da Itália. Filho 

de pais humildes. Passou privações, mas chegou à 
Universidade de Turim.

 Outro nasceu em Buenos Aires, em 1936, 
descende de imigrantes italianos. Nasceu Jorge 
Mário, virou Francisco. 

Antonio aderiu ao socialismo, e em 1917 
organizou a greve dos operários de Turim contra a 
continuidade da guerra à qual aderira o ex-socia-
lista Mussolini, garboso fascista montado em seu 
cavalo, em treinamento para ser sabujo de Hitler 
na segunda guerra mundial. 

Francisco é sacerdote da Companhia de Je-
sus, um jesuíta. Começou o noviciado na Ordem 
dos Jesuítas em 11 de março de 1958 e ordenou-se 
sacerdote em 13 de dezembro de 1969. Sagrou-se 
Papa, líder mundial da Igreja Católica, em 13 de 
março de 2013. “Quero uma igreja pobre, para os 
pobres”, disse ao justificar o nome escolhido. Dis-
pensou a residência oficial e as vestes tradicionais 
ao exercício da nova função. 

Visitei a ambos no mesmo dia, um domin-
go ensolarado em Roma, 31 de maio de 2015: 

Francisco, ao conceder 15 minutos de fala 
para mais de 20.000 pessoas e a abençoar a todos – 
incluindo eu e minha querida Maria Angela – na 
Praça São Pedro, Estado do Vaticano. 

Antonio, em seu túmulo no “Il Cimitero 
Acattolico Di Roma”, na Via Nicola Zabaglia,6, 

“Il cimitero degli artisti e dei poeti”, também co-
nhecido como Cemitério dos Ingleses, ali onde 
está a Pirâmide de Cestio, construída no ano 16 
d.C., ao lado da Porta de San Paolo, “quando o 
apóstolo Paolo atravessou a porta em sua últi-
ma viagem certamente viu a Pirâmide”. Na par-
te posterior ao Cemitério, vê-se o muro erigido 
por Aureliano em 270-275 d.C. Lá estavam eu 
e o companheiro Rolf – cumprindo temporada 
romana na FAO - reverenciando o “velho” mes-
tre.

Antonio descansa em paz num dos cemi-
térios mais bonitos do mundo, ao lado de poetas, 
artistas e intelectuais, ao som ambiente de música 
clássica. Francisco emite sinais que remontam a 
Antonio em um dos ambientes mais acolhedores 
do mundo atual. 

Que pontes unem Antonio, o fundador do 
Partido Comunista Italiano, marxista, ao líder re-
ligioso Francisco, pouco mais de um século depois 
que as ideias e atitudes de Antonio renderam-lhe 
prisão e morte?

Preso por pensar e defender os pobres e os 
trabalhadores da opressão do poder e dos patrões, 
Antonio mereceu do Promotor, ao dirigir-se aos 
juízes em peça condenatória, a seguinte consagra-
ção: “Devemos inutilizar por 20 anos esse cérebro 
perigoso”. Condenou-se o cérebro, como muito 
aqui se viu na ditadura de 1964.

Francisco assusta o mundo conservador 
– incluindo seus pares - com Encíclicas que nas 

entrelinhas se assemelham aos manifestos dos 
partidos socialistas dos gloriosos tempos da boa 
política. 

Antonio, preso, maltratado, com a tuber-
culose adquirida na prisão a corroer seus ossos, 
morreu em 1937. Soltaram-lhe três dias antes de 
sua morte em uma clínica particular de Roma. Na 
prisão concederam-lhe escrever cartas e breves 
anotações. Daí nasceu sua obra imortal. O corpo 
se foi, ficou o pensamento do cérebro a ser inuti-
lizado. Do promotor e dos juízes que o condena-
ram não se tem notícia nem se terá. Se Antonio 
descansa seus ossos corroídos pela prisão ao lado 
de poetas, pensadores, intelectuais; suas ideias se-
guem vivas, eternamente. Vivo permanece Anto-
nio GRAMSCI.

Francisco ainda se permite falar da op-
ção pelos pobres; da função social da proprie-
dade; da doença de acumular bens materiais 
sem necessidade “mesmo sabendo que mor-
talha não tem bolsos”; da indiferença com os 
outros, sobretudo com os que passam fome e 
vivem na miséria; da destruição do meio am-
biente pelo homem; da prevalência do capital a 
transformar tudo em objeto de troca; da neces-
sidade da humanidade adotar os três T (Terra, 
teto e trabalho para todos); do preconceito de 
toda espécie. 

“Promotores” dos novos tempos espreitam 
a oportunidade de calar mais esse cérebro perigo-
so. Para sempre.

Continuação da página 1
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POEMAS COM MARCA REGISTRADA
João Carlos Taveira

.................................
Eis aqui, apenas, sinais
dos poemas que eu faço.

Deus, quando viu, exultou:
Que belos traços!

O livro está dividido em três partes: “Sob o azul do céu”, “Versos 
molhados de mar” e “Versos que a terra tingiu”, em que, numa ordem alea-
tória, estão distribuídos 69 poemas curtos e incisivos. A novidade é que 
cada peça procura seu espaço na página, guiada pela simetria de uma linha 
real que estabelece o ponto de ligação e o ritmo de cada uma delas. Pura 
brincadeira!

(...)

Deus sabe tudo de mim
e do meu pífio desempenho.
Até das coisas que de mim eu não sei.
Sim. Todos os defeitos que eu tenho.

Senhor!
Quase estou desesperado
apenas sussurro no Teu ouvido
Poesia! Poesia! Poesia!
E Tu me ouves, demais.
Meu Deus! Obrigado! 

Depois de publicar uma dezena de livros, entre obras autorais e 
antologias reunindo outros poetas e autores ficcionais, este gaúcho de 
Camaquã radicado em Brasília está sempre procurando inovar. Nunca 
repete fórmula nem conteúdo. Cada obra sua traz uma marca registrada. 

E ele parece se divertir muito com esse jogo, às vezes lúdico, às vezes 
dramático, mas sempre centrado num eixo muito claro: fora da palavra 
não há poesia. E, ao propor que o sigamos em suas andanças temáticas e 
perquirições linguísticas, ele quer que o compreendamos com a mesma 
disposição de menino que o move na vida, dentro e fora da poesia. E só 
esse fato já o consagra como poeta.

Vejamos agora o poema “Pensamento”:

Punhos cerrados
braços cruzados
olhos fechados.

Assim...
a poesia desencantada pergunta:
por que tenho a esperança
dessa forma
exilada em mim?

Agressão ou defesa?
A mariposa sabe que vai morrer
e voa inutilmente
em volta da lâmpada acesa.

Assim, Linhas Convergentes há de dar seu testemunho seguro da 
maturidade de quem sabe das coisas simples e quer compartilhá-las com 
seus leitores por intermédio único e exclusivo da poesia. Que Deus es-
cute cada oração emitida, liricamente, pela voz deste menestrel que, do  
Planalto Central, clama por si, por sua amada e pelos outros.

Salve, Vili Santo Andersen, amigo, companheiro de letras e represen-
tante legítimo de uma estirpe em extinção! E viva a poesia, agora e sempre!

CREPÚSCULO EM  
BRASÍLIA
Terezy Fleuri de Godoi

Do 3º andar do meu edifício, chego à janela. Foi o canto das cigarras que me atraiu. Como são 
bem-vindas!
Que maravilha o quadro com que me deparo!

Vejo, bem perto, um flamboyant vermelho, enorme, totalmente florido.
Pequenos arbustos, habilmente aparados, oferecem a pujança de suas folhas.
E as mangueiras, como as aprecio! Mangueiras carregadinhas/ de mangas doces, cheirosas/ valeis 

tanto quanto as rosas/ que são, das flores, rainhas...
Em baixo, a grama, bem verde, agradecendo a recente dádiva da chuva.
E as roseiras, com seus botões de variadas cores, são um espetáculo à parte.
No passeio interno, desfile de “poodles” e outros cães de diversas raças, alguns exibindo trajes e 

lacinhos, paixão e enlevo de suas românticas donas.
É um espetáculo diário, alegre e divertido.
Mais distante, ainda, sobressai a moderna torre de antena digital, lembrando uma flor-de-lis, com 

sua luzinha ao alto, piscando, piscando...
Os prédios  brilham com a recente iluminação, anunciando o debruar da noite.
Diviso o Eixão, carros passando em febril disparada, com seus condutores apressados no 

retorno ao lar, depois de um dia de trabalho edificante.
Não posso negar, o brasiliense é um forte. Ele não para, renova suas energias a cada amanhecer. 

Sabe enfrentar raios e trovoadas políticas, mas não perde a esperança nesta abençoada terra.  

Fanatismo
Florbela Espanca

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida. 
Meus olhos andam cegos de te ver. 
Não és sequer razão do meu viver 
Pois que tu és já toda a minha vida! 

Não vejo nada assim enlouquecida... 
Passo no mundo, meu Amor, a ler 
No mist’rioso livro do teu ser 
A mesma história tantas vezes lida!...

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa... 
Quando me dizem isto, toda a graça 
Duma boca divina fala em mim!

E, olhos postos em ti, digo de rastros:
“Ah! podem voar mundos, morrer astros, 
Que tu és como Deus: princípio e fim!...”

Continuação da página 1
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Vento das estrelas escuras
Drago Stambuk

A brisa te toca com dedos meus; almofadas cálidas
escrevem os nomes do amor nos lábios seus cobertos do
musgo que resvala pelas rochas de Plitvice, com água 
gelada se aproximando do vórtice negro, cova sem fundo.

Tudo o que vivia e crescia agora decai e se desmancha, como 
se nunca tivéssemos existido, como se as colinas estivessem deitadas,
se esforçando para alcançar o céu, contorcendo-se com o chiar das
aves selvagens que anunciam a morte, partidas e falhas roxas. 

E não existíamos, agora real e verdadeiramente sei; éramos
fantasmas que mentiam para si e para os próximos, fechando os olhos
e as mãos frágeis nas flores deitadas que os comerciantes pisavam, 
cabras e bezerros pastavam perdidos nas ladeiras das montanhas. 

Nada sabíamos, nem entendíamos, era somente a dor que
chegava como laço nos pescoços dos amantes, crianças abortadas e 
pais que não sabiam de onde vinham os ventos e para onde iam, aqueles
que sopram enquanto está frio e quente e espalham fumaça e vapor

da expiração, saltando pelos céus, sadios como as cabrinhas.
Os ventos que sopram do cosmos e chegam às vezes à terra
como espíritos movendo a ramagem das amendoeiras espectrais, 
totalmente solitários, enodados, cabresteados, amarrados – 

ventos de longe, de sertões oníricos, ventos que chamamos, 
sempre tremendo, de dragões da morte dos dorsais das estrelas negras. 

Ouro Preto, Minas Gerais, 14 de março de 2013.

Plitvice – Parque Nacional de Plitvice, na Croácia, com lagos e cascatas.  

Poema de Alicia Silvestre Miralles
Tradução de Anderson Braga Horta

¿CÓMO HABLAR DEL AYER CON LAS VOCES PRESENTES?

Como el hielo naciente se derrite y no vuelve
al manantial ni al río maestros de la forma
así lo real escapa raudo y libre en su esencia
al baile de disfarces deseosos de apresarlo.
Los dioses absurdidos reclinan la cabeza
contemplan el esquivo pez de plata en sus manos.
Su voluntad cansada esgrime un mandamiento:
“Besarás a la Lengua brevemente los labios.”

COMO DO ONTEM FALAR COM AS VOZES DE AGORA?

Como o gelo nascente se derrete e não volta
ao manancial e ao rio que são mestres da forma 
assim escapa o real presto e livre em sua essência
ao baile de disfarces ansiosos de apresá-lo.
Os deuses absurdidos reclinam a cabeça
miram o esquivo peixe de prata em suas mãos.
Seu cansado querer esgrime um mandamento:
“Põe nos lábios da Língua um beijo fugidio.”

ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL
(Fundada em 1987)

Fica aberto o prazo de 30 dias para inscrição de candida-
tos ao preenchimento da cadeira II desta Instituição: – Patrono: 
Machado de  Assis, outrora ocupada por Romeu Jobim.

Podem ser candidatos escritores brasileiros residentes no 
território nacional, que tenham obras literárias publicadas de 
valor significativo.

Brasília, 28 de outubro de 2015

Fontes de Alencar,
 Presidente.

Endereço para correspondência: SEPS EQS 707/907 - Bloco F 
– Edifício Escritor Almeida Fischer, CEP 70390-078, Brasília-DF)

PRESIDENTE DA ANE NO CEARÁ

Por ocasião da sessão alusiva ao Dia da Literatura Cea-
rense, em 17 de novembro, o Presidente da ANE, Fabio de Sousa  
Coutinho, foi um dos escritores homenageados pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará.
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DORMINDO AMARRADO
Raimundo Floriano

Olhos apavorantes

Quando eu tinha 12 anos – há uns quatro 
sem chupar mais o dedo –, andava muito 
assustado com as histórias de Trancoso que 

ouvia, principalmente as de assombração. Tinha – 
e ainda hoje tenho – medo de alma que me pelava. 
Sempre que me deitava na rede pra dormir, rezava 
pedindo que nenhuma delas me aparecesse na escu-
ridão da noite.

Certa madrugada, fui acordado por uma vi-
são apavorante que, em riba de meus peitos, olhava 
fixamente para mim com duas tochas brilhantes, 
dum tanto que chega encandeavam minhas vistas. 
Do jeitinho que vocês viram na figura acima.

Quase me borrei de pavor! Pensei, é onça! 
Mas não era, pois não senti o cheiro peculiar da fera. 
Pensei de novo, é o cão, o capeta! Mas o cão não era, 
pois me benzi três vezes, e as tochas continuavam in-
sistentemente a mirar-me! Aí foi que o terror me do-
minou! Só podia ser aquela coisa que eu mais temia, 
para livrar-me da qual eu não sabia qualquer tipo de 
reza: ALMA! E, aí, vali-me do último recurso que me 
restava. Danei-me a gritar com todas as forças:

– AAAAA! AAAAA! AAAAAI! AAAAA 
AAAAI! AAAAAAAAAAI!

Acordei toda a casa. A primeira pessoa que 
me acudiu foi Dona Maria Bezerra, minha saudo-
sa mãezinha, que correu pra meu quarto com uma 
lamparina acesa. Atrás dela, vieram meu pai e alguns 
irmãos. Nessas alturas, a aparição sumira, esvaíra-se 
como fumaça. Ela, após ouvir minha história, tran-
quilizou-me, disse que teria sido o gato Bertoldo, à 
procura de rato, e mandou que eu me deitasse e pro-
curasse dormir novamente. Foi o que fiz. 

Mas não fora gato não! Só na manhã seguinte, 
ao passar pela cozinha rumo ao quintal, descobri a 
razão de meu tormento noturno. 

Na véspera, chegara lá em casa, para ajudar mi-
nha mãe nos serviços de copa, cozinha, costura, borda-
do, tear e outras prendas domésticas, a Felismina, mo-
rena de seus 18 anos, possuidora dos olhos mais verdes 
que eu já vira naquele rincão, tão verdes que pareciam 
duas bolotinhas de esmeralda, tão verdes como os rios 
bravios que correm pro mar, refletindo nas águas a flo-
resta em suas ribanceiras. Ficaria algum tempo conos-
co, aprendendo todos os dotes necessários para que as-
sumisse os encargos de boa esposa, tendo em vista que 
seu casamento estava próximo.

Naquela noite, eu já fora dormir pensando nela!

Olhos de morena sertaneja

E, nos dias seguintes, mais se acentuou o fei-
tiço que a Felismina exercia sobre mim. Quando eu 

olhava pra ela, meu corpo se arrupiava todinho, e eu 
não sabia o que era aquilo. Para acalmar-me, comecei 
por viciar-me em laranja-da-baía. Pegava uma, fazia 
um furinho bem na ponta do embigo e ficava maman-
do, com o pensamento todinho voltado para a Felis-
mina.

Laranja-da-baía curraleira

 Isso durante o dia, porque, todas as noites, dali 
pra frente, fui atacado por aguda crise de sonambulis-
mo. De madrugada, eu saía a vagar pela casa, dormin-
do, mas com destino certo: sempre no rumo do quarto 
da Felismina.

Quase ninguém na casa – cerca de quinze vi-
ventes, contando meus pais, irmãos e serviçais – pa-
recia notar aquele meu vaguear noturno. Apenas uma 
pessoa estava ciente de tudo, a Felismina, razão de 
minhas quimeras. Certa madrugada, quando eu passa-
va pela porta de seu quarto, ela me puxou pra dentro, 
levou-me pra sua rede, deitou-se comigo e falou bem 
baixinho:

– Mama aqui!
Fiquei viciado! E, toda madrugada, a Felismi-

na me ensinava cada coisa! Divertimentos que eu des-
conhecia e jamais imaginara poderem existir naquele 
longínquo sertão.

Mas tudo que é bom, dura pouco! Chegou fe-
vereiro de 1949, e eu seria mandado para Floriano, 
onde faria o Exame de Admissão ao Ginásio.

Na madrugada de 4 para 5, dia do embarque, 
rumei para dar a sonambulada de despedida. A aula 
sertaneja demorou mais do que de costume, pois quan-
do eu ia saindo do quarto da Felismina, fui flagrado 
por minha mãe, que já estava iniciando sua faina diária. 
Ao vê-la, fui atacado de forte sonambulismo, o que fez 
com que ela se apavorasse, acordasse Seu Rosa Ribeiro, 
meu saudoso pai, e falasse com muita preocupação:

– Rosa, como é que vamos deixar este menino 
embarcar no Motor, com o risco de sair caminhando de 
noite, cair no Rio Balsas e se afogar?

Meu pai resolveu o problema: eu dormiria amar-
rado! Providenciou uma corda para que, todas as noites 
durante a viagem, eu amarrasse uma ponta no punho da 
rede e a outra numa das pernas.

Na hora da triste partida, quando eu seguia 
para a Rampa, pensava na Felismina e também em 
meu pombal e meu pé de mamão, essas preciosidades 
materiais que eu possuía e que, com a distância em que 
me acharia, pareciam delimitar a perda da infância e a 
entrada na adolescência. 

Pertinho de embarcar no Motor Pedro Ivo, mi-
nha mãe contou tudo ao Comandante Luiz Barbosa, 
nosso aparentado, e recomendou-lhe que verificasse 
muito bem se eu estava cumprindo as medidas de se-
gurança. Zarpamos!

Ao cair da noite, paramos na Sambaíba, distante 
20 léguas rio abaixo, onde predominava a indústria da 
construção de barcos, com o maior estaleiro fluvial de 
toda a Bacia do Parnaíba. Depois da janta, em obediên-
cia ao determinado por meus pais, armei minha rede, 
deitei-me, amarrei-me bem amarrado, com uma ponta 

da corda em minha perna direita, outra num varão do 
motor, fiz minhas orações e dormi.

A dormida no motor

Na noite seguinte, eu já ia começando a amarra-
ção, quando o Comandante Luiz Barbosa chegou e me 
pediu a corda, dizendo:

– Preciso dela pra armar a rede dum passageiro!
– Mas Seu Luiz...
Ele nem me deu ouvidos. Com um sorriso ma-

roto, liberou a corda e sumiu com ela. 
Na verdade, ela não me fez falta. Desde aquela 

noite, fiquei curado totalmente do mal do sonambu-
lismo.

Ao retornar de férias, já me esquecera da Fe-
lismina. Até porque eu soube que ela casara e fora 
para uma fazenda cuidar de sua vida com o marido. 
E também porque, em Floriano, eu vira muitos olhos 
femininos, de variadas cores, tanto na vida real, quanto 
no cinema, que despertaram em mim outros sonhos e 
outros desejos.

Fixava meu pensamento apenas no pombal e no 
mamoeiro, dos quais no episódio anterior lhes falei.

(Do livro Memorial Balsense)

Aniversário  
de Delfino

Napoleão Valadares

Nove do mês do Nazareno. Santa
Catarina, por certo, não sabia
que dava ao mundo escuro, nesse dia,
um lume, um luminar, um lente. Quanta

alegria aos Spezia! E se agiganta
cada vez mais, no clã, essa alegria,
quando o menino cresce e se levanta
para outros conduzir na travessia.

Veio o Planalto. E de repente veio
Mirtes – fonte de alento e calma, veio
d’água perene, confortante, trono

da vida. Muita glória se previa,
mas Santa Catarina não sabia
desta poesia de Folhas de Outono.
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UM BRASILEIRO NAS ABAS  
DO MAR DE ATLAS V

Fontes de Alencar 

Retomo  aqui,  leitor, o final  daquela  
oferenda  que no livro  de  José Boni-
fácio se contém:  

Quem folgar de marinismos e gongorismos 
ou de Pedrinhas no fundo do ribeiro, dos versistas 
nacionais de freiras e casquilhos, fuja  dessa  min-
guada rapsódia, como de febre amarela.

Os substantivos marinismo e gongo-
rismo utilizados pelo oferente prendem-se, 
respectivamente, ao ita-
liano Gianbatista Marino 
(1569-1625) e ao espanhol 
Luis de Góngora e Argote 
(1561-1627).

Há nesse final ma-
nifesto antibarroquismo 
do poeta, segundo marca 
Massaud Mousés em Histó-
ria da Literatura Brasileira 
(vol. I, Cultrix, 2009).

A transcendência 
do Patriarca revelou-se 
ao poeta de Americanas. 
Com efeito, nessa produ-
ção de 1875 e repetida em 
Obra Completa, Macha-
do de Assis, vol. II – Rio 
de Janeiro, Nova Aguilar, 
1994 –  se acha o poema 
José Bonifácio, donde  
extraio estes quartetos:

..................................

Vivo irás tu, egrégio e nobre Andrada!
Tu, cujo nome, entre os que  à pátria deram
O batismo da amada independência,
Perpetuamente fulge.

O engenho, as forças, o saber, a vida
Tudo votaste à liberdade nossa,
Que a teus olhos nasceu, e que teus olhos
Inconcussa deixaram.

Nunca interesse vil manchou teu nome,
Nem abjetas paixões; teu peito Ilustre
Na viva chama ardeu que os homens leva
Ao sacrifício honrado.

Se teus restos há muito que repousam
No pó comum das gerações extintas,
A pátria livre que legaste aos netos
E te venera e ama.

Nem a face mortal consente à morte
Que te roube, e no bronze redivivo
O austero vulto restitui aos olhos
Das vindouras idades.

“Vede (lhes diz) o cidadão que teve
Larga parte no largo monumento
Da liberdade, a cujo seio os povos
Do Brasil  te acolheram.

Pode  o  tempo varrer, um dia, ao longe,
A fábrica robusta; mas os nomes
Dos que o fundaram viverão eternos,
E viverás, Andrada! ”           

A Pequena História da Literatura Brasi-
leira, obra de 1919, composta por Ronald de 
Carvalho (1893-1935), recebeu prefácio de 
Medeiros e Albuquerque; demais, foi  mere-
cedora do Prêmio Academia Brasileira. Esse 
trabalho expende:

Com a dissolução da Constituinte, em 12 
de novembro de 1823, José Bonifácio começou 
a provar o travor da fortuna, que até então, só 
lhe sorrira. O poeta nasceu no desterrado. Já na 
velhice, já sexagenário, ainda encontrou a alma 
cheia de rumorosas vozes, capazes de se elevarem 
contra aqueles que o magoaram. A violência do 
seu temperamento repontou no ritmo dos versos 
vingadores, por entre falsos pretextos de prazer ou 

de amor... Sua poesia é assim, vigorosa, enérgica e 
violenta.

Tenho haver impropriedade na expres-
são – O poeta nasceu no desterrado – usa-
da pelo  laureado prosador e saliente aedo. 
É que o poemário bonifaciano contém peças 
datadas do século XVIII (Soneto,1783; Ode à 
Poesia,1785; Epístola, 1786; O Inverno, 1788; 
Ausência, 1790 ) e o exílio ocorreria na cen-

túria sequente. Ademais, 
na página do aludido ca-
derno de versos em que 
estampado o quatorzeto 
de 1783, há a averbação: 
Tinha então o autor 18 
anos.

Poder-se-ia falar, 
a propósito, de um caso 
menor ou simplesmen-
te de nonada. Sim ..., não 
fosse um traço biográfico 
da  figura  excepcional  do 
brasileiro  com que se re-
laciona.

Vale relembrar o que 
exprimido está em Arte Poé-
tica (Epistula ad Pisones) de 
Quinto Horácio Flaco ( 65 
a. C. –  8 a. C.) : Indignor 
quandoque bonus dormitat  
Homerus.

Alfim, caro leitor, o assinalado soneto 
de despedida do poeta, inspirado na partida 
para Portugal:

Adeus,  fica-te em paz, Alcina amada,
Ah!  Sem mim sê feliz, vive ditosa;
Que contra meus  prazeres invejosa
A fortuna cruel se mostra irada.

Tão cedo não verei a delicada,
A linda face de jasmins e rosa,
O branco peito, a boca graciosa
Onde os amores têm gentil morada.

Pode, meu bem, o fado impiamente,
Pode negar de te gozar a dita,
Pode da  tua vista  ter-me ausente:

Mas apesar da mísera desdita
De tão cruel partida, eternamente
Nesta minha alma viverás escrita.

José Bonifácio


