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É bom iniciar o Ano Novo falando 
de vários poetas, como os que apa-
recem no livro Poetas dos anos 30 
(Brasília: Th esaurus/ANE, 2016; 

org. de Joanyr de Oliveira; apresentação de 
Fabio de Sousa Coutinho). Na Introdução da 
coletânea, o poeta Joanyr de Oliveira (1933-
2009) destaca principalmente os mais de 
sessenta poetas arrolados, todos nascidos 
entre 1930 e 1939, e afirma que estão re-
presentados no volume poetas de todas as 
regiões brasileiras, com maioria bastante 
expressiva do Sudeste – Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Ademais, Joanyr explica: “Motivos alheios 
aos propósitos do antologista impossibili-
taram a inclusão de outros autores (...).” e 
cita os nomes dos principais, destacando, 

José Jeronymo Rivera, Lina Tâmega Peixo-
to, Lupe Cotrim Garaude (1933-1970), Má-
rio Faustino (1930-1962), Marly de Oliveira 
(1935-2007), Miguel Jorge, Nauro Machado 
(1935-2015), Octávio Mora (1933-2012), 
Olga Savary, Renata Pallottini, Reynaldo 
Valinho Alvarez, Sânzio de Azevedo e Wal-
mir Ayala (1933-1991). Como vêem, muitos 
deles, alguns amigos meus, já desertaram. 
Esta seção não comenta aqui o valor e a 
excelência da obra destes poetas, porém é 
imperioso reparar  que se trata de uma se-
leção que atende, precipuamente, ao gosto 
pessoal do organizador e que, assim, pode-
ria acolher outros nomes. De todo modo, é 
uma antologia exemplar, valiosa não apenas 
para o estudioso da literatura brasileira, 
mas para qualquer amante da boa poesia.

entre outros, Adélia Prado, Armindo Tre-
visan, Mauro Gama, Teresinka Pereira e 
Ymah Théres. Dentre eles, alguns já eram 
falecidos: Lélia Coelho Frota, Mário Cha-
mie, Sebastião Uchoa Leite e Samuel Peni-
do, p. ex., o que dificultou e impediu o seu 
aproveitamento. De todo modo, a coleta é 
bem expressiva: além de Joanyr de Oliveira, 
estão presentes quase trinta nomes impor-
tantes para a nossa poesia: Affonso Roma-
no de Sant’Anna, Alberto da Costa e Silva, 
Anderson Braga Horta, Astrid Cabral, Car-
los Nejar, Cyro de Mattos, Fernando Men-
des Vianna (1933-2006), Ferreira Gullar 
(1930-2016), Florisvaldo Mattos, Francis-
co Marcelo Cabral (1930-2014), Gilberto 
Mendonça Teles, Hilda Hilst (1930-2004), 
Ivan Junqueira (1934-2014), Jorge Tufic, 

O ESPELHAMENTO DE 
ENIGMAS EM LUCI COLLIN

Salomão Sousa

NOITE DE 
REIS

Napoleão Valadares

Seis de janeiro. A folia tinha 
feito seu percurso. Saiu da 
casa do festeiro num giro 
combinado, andando de 

noite e dormindo de dia, para voltar 
ao ponto de partida na data da fes-
ta. Festa meio desarranjada, porque 
é um mundaréu de gente chegan-
do, sem acomodação para todos. 
E muitos fi cam a noite inteira sem 
pregar os olhos. Mas é isso o que a 
gente quer: festejar com bebidas e 
comidas, danças e namoros, bate-
-papos e rezas.

Continuação na página 7

Ilumino-me (só para lembrar o brevíssimo poe-
ma de Eugênio Montale) do imenso que é a lu-
minescência da poesia de Luci Collin. Cheguei 

a ela pelo trampolim de dois artigos de Luiz Costa 
Lima, que não são sufi cientes para dimensionar 
a inclusão desta poeta curitibana no contexto da 
atual poesia brasileira. E talvez Luiz Costa Lima 
nem possa estar preparado para fazer essa inser-
ção, pois teria de transitar pelo mesmo terreno dos 
poetas que saíram de experiências vanguardistas, 
sem delas ter participado, e que descobriram ou-
tras possibilidades construtivas capazes de dar um 
tombo no formato de compor e de ler poesia. É 
importante que existam esses trampolins, que, 
por pertencerem a outro terreno, não integram o 
percurso do desenvolvimento da poesia brasileira, 
mas que nos lançam em terreno novo.

Luci Collin é desse terreno dos escombros, 
derruído, da época do excesso de desdobramen-

tos das imagens. Quando vivemos em constan-
te êxodo e acampamentos e exílio e quedas de 
barragens, tornou-se necessário e inevitável 
que tenhamos o poema repetitivo, que vá se 
realizar no recorte que se queira fazer e que se 
permite ser feito.  A criação é algo misterioso, 
que se materializa com muita intuição, mas só 
é possível intuir com as ferramentas que o real 
põe à disposição. Basta rever a localização da 
obra da pintora/escultora Maria Martins. Por 
que suas deformações e amontoamentos ocu-
pam importantes museus do mundo? Kafka, ao 
ir a uma exposição de Picasso, enfatizou que o 
pintor só “acentua as deformidades que ainda 
não chegaram à nossa consciência”. Poder-se-ia 
dizer, então, que artistas atuais – aí entra Luci 
Collin – acentuam as deformidades em razão 
de elas não terem sido higienizadas da realida-
de dos povos.

Continuação na página 9
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A CAROLINA

Machado de Assis

Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs um mundo inteiro.

Trago-te flores – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.

Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

O QUARTO DO IMPERADOR
Danilo Gomes

Sou um viajante do tempo. Um viajor de vol-
ta ao passado. Nesta Brasília de uma tarde 
chuvosa de 1O de novembro de 2O16, fecho 
os olhos e estou de novo na estação de trem 

de Belo Horizonte, da Estrada de Ferro Central do 
Brasil-EFCB. Compro a passagem, vou para a plata-
forma, espero a chegada da velha locomotiva ingle-
sa que me levará a Mariana, onde nasci. Corre um 
ano de antigamente. Deve ser o ano de 1954. Tenho 
lá meus 11 para 12 anos. Vim ao mundo na manhã 
de 3O de dezembro de 1942. Vamos combinar: es-
tamos, sim, no ano da graça de 1954, meses antes 
do suicídio do Presidente Getúlio Vargas no Rio, no 
Palácio do Catete, dito Palácio das Águias.

A velha maria-fumaça chega à estação de 
Mariana. Todos viajam de guarda-pó. Apeio da 
composição ferroviária. Tiro o guarda-pó e o coloco 
na maleta. Passo pelo Jardim de Baixo, pela fábrica, 
pela casa do Sr .Zé “Ratinho”, pai do meu colega de 
Grupo Escolar, Nilo “Ratinho”. Por quê “Ratinho”? 
Não sei. Nunca procurei a origem do apelido. Vou 
caminhando, naquele começo de tarde. Passo pela 
venda do Sr. Miro, Clodomiro Silva. Passo pela casa 
do Sr. José Figueiredo, D. Conceição e filhos. Vou 
subindo. Entro na Praça da Sé. Vejo a imponente Sé 
Catedral, de meados do século XVIII. Entro na Rua 
Direita. Passo pelo sobrado do Sr. Américo Vespú-
cio dos Santos e D. Lili, pais de Nívia e Vera.

Ouço o piano das Braga, as professoras de 
música Teresa e Augusta. Passo pelo casarão onde 
morou o poeta Alphonsus de Guimaraens com D. 
Zenaide e filhos. Agora, sim, entro no sobrado do 
meu tio Celso Arinos Motta. Aperto a campainha e 
vou subindo a escada. Lá em cima, o jovem Hercílio, 
ali empregado, vem abrir a porta. Vou direto para a 
cozinha, onde reina a empregada afrodescendente 
Maria Lourença, no vigor de seus presumíveis 6O 
anos.

Maria Lourença me recebe com a sua ha-
bitual risada, toque de simpatia reforçado já por 
duas ou três lapadas de boa cachaça, do garrafão 
que guarda num canto misterioso da despensa. A 
boa pinga lhe vem dos alambiques de fazendeiros 
amigos de Celso Motta e são um agrado para a em-
pregada, que pegou o jeito político do patrão. Maria 
Lourença é cozinheira de mão cheia, como se diz, 
mestra da gastronomia rural mineira e catedrática 
em lombos, pernis de porco e leitão à pururuca. 
Ela me chama para tomar um café recém-coado. 
Sento-me à ampla mesa da cozinha. Ela traz bolo, 
manteiga, queijo, broa e um pão comprado de ma-
nhã na padaria do Sr. José Eufrásio. Proseamos por 
algum tempo. Ela conta casos. Pergunto por suas 

irmãs Raimunda e Zica. Um papagaio palrador fica 
zanzando pela cozinha, imitando a risada de Maria 
Lourença. 

Desde que entrei no sobrado, sinto o aroma 
do charuto do meu tio. Não quero importuná-lo. 
Ele está no seu escritório de advogado, trabalhando. 
O escritório é também uma vasta biblioteca cheia 
de livros raros, alguns dos quais foram de seu pai 
que foi Juiz de Direito em Piranga. Depois vou lá, 
tomar-lhe a bênção, conforme a ritualística consue-
tudinária.

Maria Lourença pensa que vou dormir ali, 
na noite que virá em breve. Ela delibera, sobera-
na: – Você não dorme no Quartel. Você dorme no 
Quarto do Imperador. Na casa há décadas, funciona 
também como governanta. Tia Maria mora em Belo 
Horizonte com as três filhas do casal.

Por que Quarto do Imperador? Ali dormiu 
por uma ou duas vezes o Governador Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, quando ia visitar tio Celso e 
almoçar com ele, ambos militantes do PSD - Partido 
Social Democrático. O anfitrião é Deputado Esta-
dual desde 195O. Maria Lourença, que não sabia ler 
nem escrever, entendeu que ali estava o Imperador. 
E o quarto em que JK dormiu virou Quarto do Im-
perador e com essa nobre nomenclatura entrou na 
crônica familiar. Tinha decoração requintada e as 
melhores roupas de cama, móveis, louças e abajures.

Já Quartel era o imenso quarto onde dor-
miam outros visitantes destituídos de importância 
aristocrática, aí incluídos os muitos sobrinhos e cor-
religionários políticos em visita ao patriarca, alguns 
vindos dos distritos como Acaiaca, Furquim, Bento 
Rodrigues, Cláudio Manoel, Bandeirantes (onde 
nasceu Pedro Aleixo), Cachoeira do Brumado e ou-
tros do extenso município e arquidiocese.

O Quartel era amplo, cheio de camas mais 
rústicas, severo e espartano como convinha a um 
acampamento militar, um bivaque, um espaço cas-
trense.

Não, o adolescente viajor do tempo, que ali 
estava de prosa com Maria Lourença, não iria dor-
mir nem no solene Quarto do Imperador (com fotos 
do Governador e o amigo Celso), nem no prosaico 
Quartel. Estava ali apenas de passagem, por alguns 
fugidios momentos, para matar saudades de um 
tempo para sempre abolido. Buscava seus amáveis 
fantasmas, seus saudosos mortos, como no meio de 
um nevoeiro, de um brumado, ou de um remoto 
vale florido com passaredo, corguinhos e riachinhos 
de João Guimarães Rosa e um incessante vento que 
soprava em direção ao mar do Espírito Santo... 
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PORTINARI, UM POETA BISSEXTO
Valfredo Melo e Souza

Cândido Portinari 
(1903-1962), nas-
cido na cidade de 
Brodósqui, São 

Paulo. Artista plástico. Em 
1921 começa sua carreira de 
pintor. Suas telas percorrem 
o mundo. Em 1960 expõe 
em Praga, Tchecoslováquia. 
Poeta de escritos ocasio-
nais. Poeta bissexto, para 
usar a expressão cunhada 
por Manuel Bandeira. Tam-
bém em 1960, publica um 
poema (dois anos antes de 
sua morte em 6 de fevereiro 
de 1962, no Rio de Janeiro). 
A inspiração nos parece vir 
de uma tela da série de “Os 
Retirantes”, exibida em Paris 
em 1946, prêmio Legião de 
Honra do governo francês.

Nos rostos cansados, assombro e apatia tomam lugar do medo e da 
ansiedade. Raro momento literário na atividade criadora desse “pintor da 
cor” como às vezes se intitulava.

Do forte poema de sua lavra – Deus de Violência - pinço este frag-
mento:

Quem são aqueles três rasgados
E sem coroa? Pareciam vir a cavalo
Mais próximos não dava a impressão de gente,
Mas três volumes se movendo como três bandeiras,
Esfarrapadas. Rentes a mim estenderam
Algo como uns braços com vestígios
De dedos e uma caneca de folha
Eram os restos de três criaturas
Espaventosas carregando a lepra
Vinham das bandas do Triângulo. Os sons
Que emitiam eram como sombras de
Palavras. Meu pai chamou-os
Para o almoço. Sentaram-se em nossa mesa
As crianças intimidadas e fugidias
No final confraternizaram. Quando
Se foram perguntamos: que santos
São aqueles três?

Dessa fase da série de “Os Retirantes”, com seus personagens esquá-
lidos e mutilados, famélicos e maltrapilhos, a dor e o desalento nos olhos 
semiocultos pela escuridão das órbitas escavadas, estão os quadros: Menino 
Morte (óleo sobre tela), Família de Retirantes (óleo sobre madeira), e Enterro 
na Rede (óleo sobre tela). Como estilo é pleno expressionismo. 

UM POETA DA 
BAHIA

Sânzio de Azevedo

Tive a honra e o prazer de haver sido colega, no Doutorado da UFRJ, do 
poeta baiano Ildásio Tavares, elogiado por Jorge Amado e por outros, 
inclusive no exterior, por Giuseppe Ungaretti.
Autor de mais de dez livros, Ildásio Tavares é poeta múltiplo, indo 

seus versos desde a explosão ao lirismo tranquilo. No primeiro caso, cito “Ma-
drigal do século XX”, que diz: “Este é o século da Loucura e da Mediocridade. 
/ Século de Hitler. De Stalin.  E do restinho de Freud. (...) Século que precisou 
de Hiroxima e Nagasáqui / Para comprovar a absolutização da relatividade.” O 
segundo caso está em “Restos”, onde podemos ler: “Há um resto de noite pela 
rua / Que se dissolve em bruma e madrugada. // Há um resto de tédio inevitável 
/ Que se evola na tênue antemanhã. (...) Há um resto de mim em toda a parte / 
Que nunca pude ser inteiramente.” 

Por eu ter publicado Para uma Teoria do Verso, escreveu ele um artigo em 
jornal de Salvador, sobre minha “arte poética”...

Teria muito a contar desse poeta e amigo, mas me contento em lembrar 
que, tendo eu escrito um soneto a Antônio Nobre, ele enviou cópia desse poema 
a uma revista, Anto, de Portugal. Achando que se havia perdido a cópia, sugeriu-
-me escrever outra e enviar, o que não fiz por pudor. Algum tempo depois, recebi 
exemplar de Anto nº 7, de 2000, com o meu soneto  e um cartão de agradecimen-
to do editor. É muito difícil ver-se alguém fazer tal tour de force por um oficial do 
mesmo ofício. Esse foi um gesto que nunca esqueci nem esquecerei.

Nascido em 25 de janeiro de 1940, Ildásio Marques Tavares veio a falecer 
na sua Bahia, em 31 de outubro de 2010, segundo me informou o poeta e amigo, 
além de conterrâneo, Adriano Espínola.

Este texto é uma modesta homenagem ao meu colega e amigo que, além 
de poeta, era tradutor de obras de Swift e de outros escritores de língua inglesa.

Compromisso
Antônio Carlos Santini

Enfia a mão no barro. Não se iluda
Com o sonho de viver num paraíso.
Sujando as mãos, o seu trabalho muda
O pranto em alegria, a dor em riso.

Enfia a mão no barro. E se ele gruda
Nos dedos delicados, seja o aviso
De que é impossível imitar o Buda
E viver mergulhado no impreciso.

Você é argila. Você vem da massa
Que o Criador moldou ainda no início,
Separado das trevas do Xeol...

Amassa o barro, pois o tempo passa,
E trabalhar no tempo é seu ofício,
Homem de lama, portador do Sol!

(Baependi, MG, 10/01/2017)
Em memória de meu amigo Waldyr do Amaral Bedê...
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(IN) CIVILIZAÇÃO
Emanuel Medeiros Vieira

EM MEMÓRIA DA ELKE, LEMBRANDO “NOSSOS ANOS JOVENS”

“O QUE A CIVILIZAÇÃO SUAVIZOU EM NÓS?
(Fiódor Dostoiévski – 1821-1881 –, em “Memórias do Subsolo”)

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) anunciou que, ao menos, 50 mi-
lhões de crianças vivem “deslocadas” em diversas partes do mundo após abandonarem seus 
lares em consequência de guerras, violência e perseguição.

“As imagens indeléveis das crianças vítimas – o pequeno corpo de Alan Kurdi encontra-
do em uma praia ou o olhar perdido no rosto ensanguentado de Omran Daqneesh, sentado em 
uma ambulância após a destruição de sua casa – sacudiram o mundo inteiro” disse Anthony 
LOake, direto-geral do UNICEF.

E os outros? Cada foto, cada menina ou menino – como disse Lake – simbolizam mi-
lhões de crianças.

Chegamos a altos patamares nos avanços tecnológicos (e melhoramos por dentro?) – e 
armas químicas estão sendo usadas na guerra da Síria, como foram jogadas pelos americanos 
no Vietnam. 

É civilização? Aonde chegamos! O abutre esconde-se atrás do homem dito civilizado.
Chego a lembrar de Millor Fernandes, que dizia que o homem é um animal que deu 

errado.
Tudo vira apenas estatística.
Podemos nos comover com imagens tão cruéis, mas logo esquecemos.
E as bombas continuam caindo. Tudo pelo poder.
Camus dizia que no Século XX o poder era triste.
Creio que não só naquele século, mas também neste no qual vivemos – e em todos os outros.
O que vemos são muros, racismo, xenofobia. E mais horrores.
Diante deste dantesco quadro, Anthony Lake conclamou as autoridades a acabar com a de-

tenção de crianças imigrantes e de solicitantes do status de refugiados.
É ainda possível fazer um apelo pela vida e contra a indústria armamentista?
Não sei. Mas (como digo sempre), é a palavra que fi cará. Não a omissão.

LANÇAMENTO DE POETAS DOS ANOS 30 NO AUDITÓRIO 
CYRO DOS ANJOS

Por ocasião de seu evento de confraternização de fi m de ano, a ANE 
promoveu o lançamento do livro Poetas dos anos 30, organizado por 
seu fundador e ex-presidente Joanyr de Oliveira. Na foto, o presidente 
Fabio de Sousa Coutinho faz a apresentação da obra aos associados e 

amigos da ANE presentes no Auditório Cyro dos Anjos, na noite festiva de 15 
de dezembro de 2016.

MAGNÉSIO
O que ele pode fazer por você?
Dr. Arnoldo Velloso da Costa

R$ 50,00 - 1ª edição, 312 páginas

NUTROLOGIA
Essencial contra o CÂNCER uma doença maldita

Dr. Francisco Hubmerto de Freitas Azevedo
R$40,00 - 120 páginas

ENVELHECIMENTO HUMANO 
A vantagem de viver mais e melhor 

usando os Secretagogos
Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo

R$30,00 - 128 páginas

acesse nosso site:

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

Ou ligue: (61) 3344-3738

VIVA MAIS 
E MELHOR



5Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Fevereiro / março 2017

A SOMBRA DO MORTO
Vera Lúcia de Oliveira

“HOJE, MAMÃE AINDA está viva.” Assim começa o romance O caso 
Mersault (Ed. Globo, 2016), de Kamel Daoud, grata surpresa que 
vem das arábias desse autor argelino, jornalista e escritor premiado, 
inclusive com o Goncourt de que esse primeiro romance foi mere-

cedor.  O livro é uma resposta pós-moderna a O estrangeiro, de Albert Camus, obra 
que o colocou no Panteão dos escritores de língua francesa, e com a qual dialoga. É 
um presente para os leitores de Camus e da alta literatura.

O narrador é um senhor elegante, de gravata borboleta e sapatos bri-
lhantes, que resolve contar a história do irmão Moussa, morto pelo francês 
Mersault, personagem imortalizada na obra do escritor e filósofo existencialis-
ta franco-argelino, um dos autores mais lidos e traduzidos no mundo e prêmio 
Nobel, em 1957, Albert Camus. Esse senhor, Haroun, deseja tirar o irmão do 
esquecimento. Um irmão que era “um anônimo que não teve tempo sequer 
de ter um nome. (...) Não sobrou nada dele. Sobrei eu, apenas para falar por 
ele, sentado aqui neste bar, esperando condolências que ninguém jamais me 
apresentará.” (Págs. 9 e 10) E diz mais: “Há uma coisa que me deixa pasmo. 
Ninguém, mesmo depois da Independência, procurou saber o nome da vítima, 
seu endereço, seus antepassados, seus eventuais filhos. Ninguém.” (Pág. 12) 
Esse irmão, chamado apenas “o árabe” na obra de Camus.

Nesse desejo de resgatar a memória do irmão, o narrador adentra uma 
questão de suma relevância, que é a da identidade e da individualidade. Teriam 
os ocidentais mais direito à identidade? Quem responde a essa questão é o grande 
orientalista de origem egípcia Edward W. Said, que viveu em nossa época, em seu 
excelente estudo Orientalismo (Ed. Companhia das Letras, 1990), obra que põe em 
cheque a visão do ocidente sobre o oriente. Uma de suas observações importantes 
é que para o homem ocidental o povo do oriente não tem individualidade. Só anda 
em bandos, como no filme “Lawrence da Arábia” em que somente o protagonista 
homônimo anda sozinho e tem voz, deixando clara a diferença entre as culturas, 
com o primado da primeira. “Nos filmes ou nas fotos de notícias, o árabe é sempre 
visto em grandes números. Nenhuma individualidade, nenhuma característica ou 
experiência pessoal.” (Pág. 291) É como se o Oriente não tivesse evoluído psiquica-
mente, como se estivesse num estágio cultural inferior, tribal, das hordas.

Assim, O caso Mersault nos surpreende pela ideia genial de dialogar com 
uma obra literária com uma resposta também literária, e, mais que isso, cultural, 
pondo o dedo na ferida do colonialismo, especificamente o francês, no chamado 
Magreb, região do noroeste da África, ocupada e dominada durante décadas pela 
França. No caso em questão, o da Argélia, desde 1830 até 1962, ano de sua Liber-
tação.

O narrador, culto e irônico, questiona o valor de um árabe. Como é que nin-
guém nunca se interessou em saber quem era o árabe morto por aquele francês frio, 
sem nervos, um “autômato”, que anuncia a morte da mãe na primeira linha de seu 
relato, sem nenhuma emoção, aliás, com total indiferença? Um sujeito que não se in-
seriu na cultura, no Grande Outro, em linguagem lacaniana, na qual todos nascemos 
imersos. Um sujeito que não simbolizava, ou seja, que ficava à margem dos signos 
sociais. E é isso que encanta nesse romance: a fina análise psicológica do narrador 
Haroun, que “cata os escondidos”, na expressão de Machado, tanto seus quanto de 
sua mãe em perpétuo luto patológico. Desse modo, ele vê com amargura que fez 
um triste papel para a mãe obcecada pelo desaparecimento do pai e do filho mais 
velho, ambos sem túmulo. Ele foi o substituto incômodo, o obstáculo miúdo, já que 
só tinha sete anos quando o irmão Moussa foi assassinado. Cresceu como as para-
sitas agarradas à sombra de uma árvore frondosa. Chegava a ser invisível, segundo 
se sentia perante o olhar da mãe, que só tinha olhos para o irmão morto, clamando 
por vingança a qualquer preço. Essa busca obstinada vai culminar com o Movimento 
de Libertação da Argélia, com a expulsão do colonizador numa fuga que favoreceu 
o acerto de contas individual. É aí que entra a ação do narrador, fazendo justiça (?) 
com as próprias mãos. A vingança é realmente um prato que se come frio. E pelas 
beiradas.

Mas, aos poucos, a questão da morte se torna central na obra, não só pelo 
tema já explícito no texto, mas numa retomada dessa que foi a grande preocupação 
filosófica de Camus, como também o será do narrador, assassino confesso, que se 
angustia e nos remete a Schopenhauer, para quem, matar um ser humano é matar 
a si próprio, pois somos uma só unidade, uma só matéria, e cada um de nós carrega 
todos os sofrimentos do mundo como seus.

O caso Mersault é um romance em espelho, pois a narrativa se reflete na 
história de O estrangeiro, uma vez que o narrador, visceralmente solitário e estra-
nho – estrangeiro –, e que se reconhece como “sósia” de Mersault, mata um francês 
e também vai preso. Vive também com a mãe numa relação ambivalente de amor e 
ódio. Também se relaciona com uma linda mulher, Meriem, que lembra a bela Ma-
ria, de Mersault. E escreve com a mesma precisão, com a mesma ironia e elegância 
deste, na melhor tradição de Flaubert.

Se Mersault foi, no fim das contas, condenado por não ter chorado a morte 
da mãe e por ter culpado o sol pelo crime cometido, Haroun foi criticado por não 
ter lutado pela Independência da Argélia. O francês que ele assassinou foi só um 
detalhe. Ou seja, ele também não chorou pela “mãe”, a Pátria. Assim, a vida e a his-
tória de ambos se entrelaçam, submetidas, ambas, ao juízo de seu tempo.

O caso Mersault é um livro cult. Para ler e reler.

Poesia Estradeira
Glauber Vieira Ferreira

Faça essa experiência

Quando estiver às margens de uma estrada deserta,
pare no acostamento

Sinta o vento
o balançar das árvores ou das plantações
a sensação de fim do mundo

E me diga
se não consegue escutar
o coração
da terra.

Já no primeiro instante
sôniahelena

Entreguei-te o coração

já no primeiro instante.

 Depois,

devagarinho,

muito lentos,

o meu-teu coração,

 de radiante,

foi dando-te,

um a um,

meus pensamentos.
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ZEUS E A SOMBRA
 Flávio R. Kothe

Minha irmã me mandou hoje, pelo 
WhatsApp, a foto de duas meninas 
conversando nos degraus de uma 
casa: reconheci minha sobrinha; 

não reconheci logo minha neta; ontem minha fi-
lha me enviou uma foto: vi irmãos e sobrinhos, 
até minha filha e o marido, agradeci por terem se 
lembrado de enviar essa foto antiga, não reconhe-
ci que recém tinha sido tirada. A idade pesa. Meu 
sobrinho, que mora comigo e é metido a escritor, 
esteve ontem a se queixar de um processo que 
lhe foi movido por um sindicato profissional, por 
causa de uma crônica, publicada num jornal do 
interior distante daqui, sobre o sistema público de 
saúde. Eu sabia da história, a novidade era que ele 
tinha de pagar um carro de multa. Ia sobrar para 
mim.

Cansado e tonto de labirintite, caminhei no 
pátio, entre sombras, até me deitar recostado no 
tronco de um pé de fruta-pão. Estava perdido no 
labirinto de memórias que eu não conseguia dele-
tar. Sem saída, cansara de tudo, me preparava para 
desaparecer. Uma vida perdida, sem recuperação. 

Dela brotavam outros de mim, aqueles que 
eu poderia ter me tornado e não conseguira. Pa-
reciam comigo, mas eram mais jovens, as palmas 
das mãos abertas de baixo para cima, a me per-
guntar o que eu havia feito com eles: um vinha 
lá de Paris, de quando me haviam oferecido fazer 
doutorado na Sorbonne; o segundo vinha de New 
Haven, e me perguntava por que eu não fizera o 
doutorado em Yale que haviam me oferecido. Fora 
dos melhores centros, haviam me surrado; o que 
eu tentara produzir, não circulara. Tinha sido um 
morto em vida, minha sombra não tinha sombra, 
não havia reflexo meu nos espelhos.

Deitado, fiquei olhando o labirinto de luzes 
que permeava as folhas, em dança incessante, sem 
repetição. Uma raiz amiga me servia de travessei-
ro. Visto de baixo, o céu era um abismo em que 
tudo flutuava e afundava. O nada fundava tudo. 
Aquilo que não se sabia era muito maior do que 
o pouco que se adivinhava. Nada podendo fazer, 
adormeci.

Acordei com o toque do celular no bolso 
e, como se já fosse instinto, saquei-o como quem 
puxa a arma de salvação, mas, antes de ele chegar 
à orelha, vi que continha uma mensagem. Era a 
advogada do meu sobrinho dizendo que ele tinha 
dez dias para pagar à justiça do Sul, no processo 
movido pelos médicos por causa da bendita crô-
nica, em que ele ousara perguntar sobre a ética de 
enriquecer com a desgraça alheia, sem priorizar 
a saúde pública: tinha sido escrito na época em 
que médicos protestavam contra o programa do 
governo de trazer médicos estrangeiros para aten-
der populações carentes. Rameau até me mostrara 
o texto, para perguntar se havia ido longe demais. 
Para mim, parecera normal; para amigos, tam-
bém.

A crônica falava ainda da distância entre o 
juramento de Hipócrates, em que os formandos 
prometiam não discriminar doentes por credo, 

cor da pele ou partido político, mas também não 
por diferença social. Havia outra versão dele, mais 
antiga, em que médicos prometiam, sobretudo, 
ajudar os colegas. A crônica contava o que aconte-
cera a uma empregada nossa.

Luiza recém tinha começado a trabalhar 
em minha casa. Eu não era rico, mas como mi-
nha companheira e eu ainda trabalhamos, pre-
cisávamos de alguém para tomar conta da casa. 
Luiza era baixinha, acreana de origem, boa gen-
te. Estava trabalhando apenas um mês conosco, 
quando disse que havia feito um teste de estei-
ra e teria de se submeter a um cateterismo de 
urgência. O médico cobrava quinze mil. Nem 
nós nem ela tínhamos esse dinheiro disponível. 
Sugeri que ela ouvisse uma segunda opinião, 
enquanto eu ia ver se ela poderia ser atendida 
num hospital público.

Estava havendo greve dos médicos, não 
havia disponibilidade para cateterismos, foi isso 
que ouvi. Luiza me olhou assustada, quando con-
tei que não tinha boas informações: estava acua-
da. A outra clínica propôs o preço de dezessete 
mil. No meu plano de saúde, eu não podia abrigar 
nem minha companheira por não sermos casa-
dos. Luiza disse então que não tinha condições de 
continuar trabalhando comigo, queria acertar as 
contas. Estava esperando a mãe. Fui até o banco, 
saquei o dinheiro e paguei. Ela se foi, mas guardei 
o número do celular.

Dois dias depois liguei para saber como 
estava. A mãe viera do Acre para levar a filha ao 
interior de São Paulo, onde uma tia era enfermei-
ra de tratamento intensivo. Os médicos lá haviam 
feito o cateterismo às três da madrugada e salvo 
duas vidas: a dela e a do feto. Ela não contara que 
estava grávida. O pai era o namorado que havia 
feito um concurso e que estava esperando nomea-
ção na polícia.

Luiza começou a chorar. Perguntei por quê. 
Ela disse que a mãe, ao saber que a filha estava 
grávida sem estar casada, havia amaldiçoado a 
pobre, dizendo para nunca mais aparecer. Mesmo 
pensando não ser verdade, eu disse que, um dia, 
a força do sangue falaria mais alto. Neto é como 
filho. Perguntei se o namorado estava lá. Ela con-
firmou. Confie nele, disse eu.

Rameau havia contado isso de modo bas-
tante engraçado na maldita crônica, para per-
guntar, como se fosse homenagem, sobre se 
médicos, sem terem feito mestrado nem dou-
torado, podiam ser chamados de doutores. Eu 
tinha feito dois doutorados e meia dúzia de pós-
-doutorados, mas sabia que só tinham me ser-
vido para gerar rancores no mundo acadêmico. 
Ele ousou perguntar se dentistas, psicólogos, 
fisioterapeutas e bacharéis se intitulavam dou-
tores apenas por costume antigo ou para validar 
os preços que cobravam. Isso eu achei que era ir 
longe demais, mesmo que ele não tivesse falado 
em falsidade ideológica. Há coisas que não se 
devem dizer. Eu disse isso a ele. Acaso ou des-
tino, a crônica fora publicada longe daqui num 

jornal do interior. Sim, doutores de lá, que ele 
nem conhecia, haviam movido uma ação; ou-
tros doutores o haviam condenado. Ele, rico es-
criba sem rei, teria de dar um carro novo aos 
pobres médicos. Eu me perguntei se abrigava 
um criminoso em casa.

Escritores melhores que ele – Oscar Wil-
de, Baudelaire, Flaubert, Dostoievsky, Rabelais 
– haviam sido condenados, com a vantagem ago-
ra de estarem mortos, sem que ninguém mais 
lembrasse aqueles que os haviam acusado e sen-
tenciado. Não adiantou ao meu sobrinho alegar, 
no recurso, o direito à liberdade de expressão: 
doutores é que diziam até onde ia o dizível. Sei 
que ele havia escrito a crônica tateando limites: 
a resposta viera clara: estavam aquém do que 
havíamos suposto. Perturbado, ele disse que isso 
era uma ditadura judicial; tentei defender o po-
der, me faltaram argumentos para salários bem 
maiores que o meu.

Recostado no tronco após o cochilo, reme-
morei uma experiência que eu tivera em Greifs-
wald, no Báltico, perto da Polônia. Depois da 
Queda do Muro, como havia racismo crescente 
na antiga Alemanha Oriental, eu tinha sido eleito 
representante dos estrangeiros e, como tal, acom-
panhei uma assistente social para conversar com 
o pastor da antiga cidade. Ele estava indignado 
contra a associação médica da Alemanha Federal, 
que, depois da reunificação, viera exigir que não 
se dessem diplomas aos estudantes estrangeiros 
da região quando concluíssem o curso de medi-
cina, pois se não iriam concorrer no mercado e 
reduzir o valor dos serviços. Eu ponderei que a 
maior parte – formada por sírios e iraquianos – 
era bolsista dos seus governos e, portanto, tinha o 
compromisso de voltar, mas que seria absurdo o 
sujeito fazer o curso inteiro no país, ser aprovado 
em exames e residências, para não ter o direito de 
exercer a profissão no país em que havia se forma-
do. Em caso de casamento binacional, o casal de-
veria decidir onde ficar. Minhas palavras, porém, 
de nada valeram.

Perdido nesses labirintos da impotência, eu 
não havia notado que o tempo estava fechando. 
Nuvens negras beiravam o topo das árvores, os 
galhos sacudiam cada vez mais: eu me levantei e 
fui para dentro de casa. Mal havia entrado na sala 
quando um tremendo estrondo, como se estivesse 
dentro de um enorme canhão, me jogou contra a 
parede. A árvore onde eu estivera foi cortada ao 
meio pelo raio e decepada a um metro do chão, 
como se fosse papel. Metade caiu no gramado, 
outra metade sobre árvores ao redor, derrubando 
tudo.

Zeus mostrara assim a sua potência, mas eu 
não acreditava nele. Era sorte eu ainda estar vivo, 
mesmo que não soubesse para quê. Eu não sabia o 
que sabia. Tentei descobrir, não consegui. Minha 
piedade pelo sobrinho de nada adiantara. Piedade 
por mim, já não tinha. Fui ver os prejuízos do raio 
nos aparelhos elétricos e encontrei bastante com 
que me preocupar.
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RAÍZES DO BRASIL, 80 ANOS
M. Paulo Nunes

Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda publicava um dos livros mais 
significativos de nossa cultura, Raízes do Brasil, que de certa for-
ma viria revolucionar o processo de análise e interpretação da 
história do Brasil. É um livro de caráter “weberiano”, ou seja, na 

mesma linha do sociólogo alemão Max Weber que dominaria por longo 
tempo a sociologia paulista, muito em voga entre os pensado res que se 
afirmariam no país, como expressão da recém-criada Universidade de São 
Paulo, em 1934.

Gilberto Freyre já havia publicado em 1933 o seu livro seminal Casa 
Grande & Senzala que, não obstante ser tido como conservador, em algu-
mas áreas de nossa inteligentsia, daria uma nova interpretação à formação 
da sociedade brasileira sob a influ ência dominante da família patriarcal, com 
ênfase no intercurso social e sexual ente as três raças ou culturas de que re-
sultaria a nossa sociedade. Foi também este um livro renovador e marcante 
na cultura brasileira.

A mesma data aparece também o livro, este de fato revolucionário, de Caio Pra-
do Jr., Evolução Política do Brasil, ensaio de interpretação dialética da histó ria do Brasil, 
a que se seguiria, em 1942, ao retornar do exílio, em razão de sua militância política de 
esquerda, sua Histó ria Econômica do Brasil.

Essas obras, no entanto, que muitos estudiosos dão como marcos renovado-
res do pensamento social do país, não surgem assim, sponte sua, como responsáveis, 
em larga escala, pelo estudo aprofundado da renovação do pensamento social do 
país. Antes do aparecimento desses autores, muitos outros já se preocuparam com 
a elaboração de um pensamento crítico de nossa sociedade, até hoje uma sociedade 
desigual e injusta. E assim é que essa preocupação surge muito antes, com Euclides 
da Cunha que, com Os Sertões, aparecido em 1902, delimita uma nova fase, em nossa 

evolução histórica, com a vigorosa denúncia que ali se contém, da injustiça social do 
país. Muito antes dele Joaquim Nabuco já o havia feito com um livro antecipador, O 
Abolicionismo, em 1883, com o qual, ao condenar a escravi dão, estabelece ainda as 
bases de um pro grama de absorção do negro ou afro-descendente como hoje pom-
posamente se denomina, como se mudando o nome mudasse também a consciência 
do proble ma. Tal programa de Nabuco, uma vez observado, teria abreviado a lenta 
passa gem de uma sociedade de senhores e escravos a uma outra inteiramente livre. 
Também o fizeram outros, como Manoel Bonfim, com América Latina – os Males de 
Origem (1917), Oliveira Viana com Populações Meridionais do Brasil (1920) e Evolu-
ção do Povo Brasileiro (1924), Fernando de Azevedo com A Cultura Brasileira (1943) 
e tantos outros que se seguiram, como os pensadores e estudio sos do ISEB (Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros) criado no governo Juscelino Kubitschek, dos quais 
destacaria as figuras de Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré e Darcy Ribeiro, 
entre outros.

Somos uma sociedade dicotômica, como costumo dizer. Ao lado de institui-
ções peremptas, que representam ainda uma herança da colonização ibérica, cria-
mos um pensamento renovador capaz de responder aos desafios da modernidade 
e conduzir o nosso país a um futuro me lhor, vencendo a corrupção, a miséria, a 
dependência econômica e o atraso social.

Tudo isto vem a pêlo para significar que a nossa cultura, uma das mais 
originais do planeta, tem constituído, ao longo dos anos, a preocupação do-
minante de estudiosos e pensadores que à maneira do autor celebrado de 
Raízes do Brasil, que agora completa 80 anos de publicação, e de outros estu-
dos sobre a nossa realidade, como ainda Visão do Paraíso (1959), do mesmo 
autor, se exercem no propósito de repensar o nosso país para assim poder-se 
construir um futuro de paz e felicidade para todos.

NOITE DE REIS
Napoleão Valadares

O festeiro, chamado imperador, paga sua 
promessa, dando comida e diversão ao 
povo, fazendo lembrar um imperador 
romano com sua política de pão e circo. 

Depois da reza em frente à lapinha, os foliões entre-
gam a folia ao festeiro e cantam catiras e curraleiras. 
Naquele dia, cantaram a catira que trata duma viagem 
de avião que Preto Santana e Durval fizeram de Ari-
nos a Buritis, não chegando ao destino, porque o piloto 
perdeu a rota. Foram esbarrar na fazenda de Adelaide, 
tendo de aterrissar numa vargem. Uns versos:

Coisa boa é quem é rico,
que anda de avião;
por cima da Cachoeira
perderam da direção.

Depois das cantorias, o baile, até o ama-
nhecer. E, pelo meio, cortejos, namoros, seduções. 
Uns mais corajosos fazem até pedido de casamen-
to. E aí, noivado, enlace.

Militão, o festeiro, homem de poucos re-
cursos, mas franco e generoso, nada poupava para 
que o cumprimento do seu voto se fizesse com 
fartura, satisfação do povo e dos santos. Cons-
truiu na frente da casa uma latada grande, coberta 
com palhas de buriti. Nela, mesas e bancos de tá-
buas rústicas, em que se serviam o almoço, o café 
e o jantar. Na sombra agradável das palhas novas, 
os fazendeiros trocavam ideias, prestavam infor-

mações, fechavam negócios. As mulheres teciam 
sobre as famílias, os afazeres, a vida. Inventavam 
e falavam. Falavam que o povo estava falando que 
Fulana, mulher de Sicrano, tinha um caso com 
Beltrano. Antônio Ramalho puxou a sanfona e 
cantou:

Foi ela a mais querida,
paixão da minha vida...

Nisso de folgas e folguedos, uns traba-
lhavam muito. As cozinheiras davam um duro 
danado, preparando comida, café, doces, biscoi-
tos. E mais gente na labuta, com serventes em 
ação, que uma festa dessas pede mão de obra. 
Chico Borá, servente-chefe, ajudado por João 
Vareta e Zé Preto. Moços e moças, ao som do 
violão, entoavam modinhas. Momentos que dei-
xavam saudade.

Aproximando-se a hora do jantar, os ser-
ventes começaram a arrumar as mesas da latada. 
Chico Borá com uma pilha de pratos, distribuin-
do. João Vareta conduzindo copos e garrafas de Ja-
nuária num embornal a tiracolo. Zé Preto, travessa 
cheia de talheres, colocava-os ao lado dos pratos. 
A moçada cantando:

Oh! que belos companheiros,
como bebem tão ligeiros!
Se és covarde,

saias da mesa,
que nossa empresa
requer valor.

Primeira bateria,
vira, vira, vira,
companheiro vira,
vira, vira, vira,
virou!

E gritavam: 
– Viva o imperador Militão. Vivam os San-

tos Reis.
A animação crescendo. Animação da ju-

ventude e da pinga. Uma rodada de cachaça ale-
gra a alegria. Qualquer coisa torna-se motivo para 
abraços, esfregações, bolinagens. Como se diz, 
junta-se a fome com a vontade comer. E de brin-
dar. E de beber. E de cantar. E de viver. 

O imperador, naquela satisfação, conver-
sando com um e com outro, querendo agradar. Os 
serventes, por serem de carne e osso, também to-
mavam seus goles, o que impulsionava o trabalho. 
Chico Borá, com autoridade de servente-chefe, 
dando ordens. Zé Preto voltou-se para dentro e, 
em boa voz, disse às cozinheiras: 

– As colher faltou, os garfo deu.

____________
(do livro Do Sertão, contos)

Continuação da página 1
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LUMES POÉTICOS EM NOCTURNIDADES
Wilson Pereira

Um bom livro de poemas começa, para mim, 
com um bom título. Kori Bolivia foi feliz 
na escolha do título Nocturnidades para 
seu último livro, lançado recentemente. E 

ela demonstra capacidade para criar bons títulos desde 
o seu livro de estreia: Un grito callado (1981). Depois 
publicou Espuma de los días (1982); Poemas en cua-
tro tiempos (1984); Despeinando Sueños (1997); O 
orvalho de tua voz (2011); La rosa dormida (2013). 
Quem cria títulos metafóricos, de inventiva poeticida-
de, especialmente como estes Espuma de los días e O 
orvalho de tua voz, já se apresenta diante do leitor com 
credenciais de poeta genuíno.

O título do livro deve guardar íntima e sutil re-
lação com o teor dos poemas ou, pelo menos, indicar 
uma certa linha temática. Nesse sentido também pro-
cedeu bem a autora. Aqui busco de empréstimo as pa-
lavras do professor e poeta Oleg Almeida, impressas 
na quarta capa do livro: “Não foi a esmo que Kori Bo-
lívia nomeou seu novo livro de poesia Nocturnidades. 
Onipresente e misteriosa, a noite envolve tudo quanto 
a poetisa evoca - a vida humana, tragicamente peque-
na e frágil defronte à imensidão cósmica, o destino de 
toda a humanidade que deambula sem rumo como se 
opaca escuridão a cegasse, o sonho dourado a imergir 
nas trevas, o transcorrer do próprio tempo (…)”.

Além das conotações anotadas por Oleg Al-
meida (acima citadas), bastaria verificar no livro os 
diversos títulos de poemas que contêm a palavra 
“noite” ou a ele remetem. E há muitos versos tam-
bém evocando a noite, ou a lua, ou as estrelas, nesse 
clima de nocturnidades.

Se começa bem este livro da poetisa Kori, 
com o sugestivo título, segue, da mesma forma, bem, 
com o encadeamento de poemas construídos com 
mãos leves e firmes de exímia tecelã de metáforas 

e de ritmos. Poemas estes, na sua maioria, curtos, 
incisivos, como um relâmpago a clarear a escuridão 
da noite, a jogar lume sobre o silêncio. Poemas de 
aparente simplicidade, mas que, tocados por olhar 
penetrante, revelam significados amplos. É o caso, 
por exemplo, do poema “¿¡Añoranza!?” (p. 27): 

Se reconoce la ausencia/ por el silencio,/ por la 
gota que olvidada/
humedece la mirada,/ una mirada inerte/ que se 
choca/con la nada.

Kori Bolívia intercalou, neste livro, poemas 
escritos em Castelhano com outros realizados em 
Língua Portuguesa. Observa o poeta Anderson 
Braga Horta, no prefácio de Nocturnidades, que 
“a autora, nascida em La Paz, veio para o Brasil já 
madura, mas ainda jovem. Está em Brasília des-
de 1976, e aqui constituiu família. Aqui exerceu 
o magistério de ambas as línguas. Sem deixar de 
ser entranhadamente boliviana, tornou-se também 
brasileira: fala o português como qualquer nativo, 
sem nenhum sotaque – o que é raro –, e escreve-o 
melhor do que a maioria.

Assim, a autora se sente à vontade para com-
por em ambas as línguas, com precisão, correção e 
expressividade, num ritmo contido, mas de melo-
dia bem marcada e agradável aos ouvidos. E, o que 
é mais importante, sempre tecendo metáforas que, 
afinal, são a essência da linguagem poética.

A poesia de Kori, em seus diversos livros, 
constrói-se predominantemente pelo veio lírico, 
com a expressão de sentimentos: amor, saudade, 
desilusão, amizade… E expressa também uma cons-
tante busca de entendimento do mundo e das cir-
cunstâncias da vida. Mas busca primordialmente o 

encontro consigo mesma, com o recôndito eu. Esse 
viés filosófico-existencial, mesmo em construções 
breves, confere à sua poesia uma consistência poé-
tica de tom maior. 

Além desse lirismo bordado por sábias mãos 
artesãs, com linhas sutis e fios delicados, para com-
por metáforas refinadas, a poesia de Kori também 
se reveste, vez ou outra, de uma postura humanista, 
não apenas no sentido filosófico, mas, agora, como 
expressão de uma postura de questionamento, de 
contestação e de crítica em relação a problemas e 
atitudes do mundo atual, como as guerras, os atos de 
violência, as injustiças, entre outras mazelas e mal-
dades que permeiam nosso tempo. 

Impressiona sobremaneira o fato de Kori ter 
se antecipado com três poemas à terrível realidade 
que deixou perplexo o mundo inteiro no dia 11 de 
setembro de 2001, quando dois aviões sequestrados 
por terroristas foram direcionados contra as Torres 
Gêmeas de Nova Iorque. Ela escreveu esses poemas 
pouco antes de a Rede CNN noticiar o ato terrorista 
e suas sangrentas consequências. Vejamos, pelo me-
nos, um dos poemas: “Repentina veio a noite”

De repente fez-se a noite/ e a água que corre é 
vermelha/ mas corre seca./ O ar que se respira/ é pó 
encobrindo o céu.// Repentina veio a noite/ e noite 
densa/ embalando perdidos corpos,/ ruidosamente fe-
rindo/ a clara manhã.// É noite, de repente/ e o grande 
pássaro borrifa/ penas pelo ar.

O escritor Edmílson Caminha afirma que 
“Kori Bolivia inscreve-se na mais nobre linhagem da 
poesia latino-americana, juntamente com Gabriela 
Mistral e Cecília Meireles”. Concordo e acrescento 
outro prestigiado nome feminino da poesia brasilei-
ra, Henriqueta Lisboa.

CONVERSA DE  
PÉ-DE-OUVIDO

Carlos Ayres Britto

Você, Vida, acaba de aprontar com a gente. Arrebatou do nosso mais 
alentado olhar a figura de Teori Zavascki. Figura física do homem 
que trazia a tiracolo, para melhor servi-la, essa ainda adolescente 
República do Brasil. A mais virtuosa das formas de governo.

A pancada foi tão forte quando súbita no coração do País. Por isso que 
imenso, descomunal o vácuo deixado pelo admirável homem assim tão de sur-
presa apartado do nosso convívio.

Se você, Vida, não quiser passar recibo de obtusa, cruel, traiçoeira, de-
clarada inimiga de um povo que tinha em Teori Zavascki um poderoso aliado 
para chegar ao seu ponto de centralidade ética, humanista e democrática, você, 
Vida, trate de fazer das tripas coração para nos compensar de alguma forma. 
Trate de turbinar sua imaginação para que o legado de quem você nos apartou 
seja apropriado pelo DNA deste povo brasileiro que sabe estar vivendo a sua 
mais decisiva hora de fazer destino.

Concluo: o seu dar as costas a este meu apelo seria deixar sem sentido o 
próprio dito popular do ‘Vida que segue’, concebido justamente para homenageá-
-la, minha misteriosa interlocutora. E eu não acredito que você esteja a fim de 
bancar um jogo em que todos sairão derrotados: nós e você mesma. Pense nisso.

Insurreição
Geraldo Carneiro

sou um animal em surto de poesia
devoto das revoltas do lirismo,
essa loucura que nos foi legada
por clandestinação e patrimônio.
não sei quem sou exposto assim em postas
nas imposturas por mim mesmo impostas
ou por outorga de algum deus insano,
ateu ou fariseu ou muçulmano.
tenho como destino o finismundo,
os precipícios dessa primavera
que já se fez verão, é quase outono.
espero um mínimo de lucidez
na dança dos meus ventos invernais,
embora isso pareça-me improvável,
por falta de navio, âncora e cais.

(do livro lira dos cinqüent’anos)
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O ESPELHAMENTO DE 
ENIGMAS EM LUCI COLLIN

Salomão Sousa

Vivemos numa época não só de rela-
ções interpessoais e políticas imper-
feitas, mas da produção literária que 
tem de se realizar no espelhamento 

dessas imperfeições, se ela é o reflexo de todo 
êxodo, de toda avalanche, de toda fragmentação 
e colagem do mundo real e da realidade virtual. 
Ao poeta desse terreno estilhaçado cabe sangrar 
o incompleto e o imperfeito. Assim vão surgin-
do os poetas dos recortes frasais, amontoamento 
de expressões, numa avalanche sôfrega ladeira 
abaixo, sem denotar surrealismo, pois subjaz sob 
o amontoado acúmulo do significado. E, onde 
há ordem duradoura, aí também há o cansaço 
diante da visibilidade imutável, restando ao poe-
ta também trabalhar nos escombros e apresen-
tar novo ordenamento para a paisagem poética. 
Muitas vezes acaba sendo barrado naquilo que 
vê, se há formatos de camuflagens de interesses 
dos grupos. O que se mostra já aparece filtrado. 
O poema reclama: “busco a minha fórmula no 
espelho/mas ele me pede a senha da conversação”. 
A senha não é só o mandamento da máquina, 
mas o pertencimento a uma tribo qualquer.

Em seus três últimos livros – o penúlti-
mo, Querer falar, merecidamente finalista do 
Prêmio Oceanos 2015 –, Luci Collin chegou a 
uma postura de enxugamento do texto poé-
tico para fazer jus ao seu tempo e dele par-
ticipar – uma poesia enxuta sem ser elíptica, 
já que há exigência de retorno à expressão. 
Antonio Miranda, num comentário milime-
tricamente certeiro, acentua que “nos signos 
pulsa a verdadeira poiesis que Luci Collin cria 
e dissemina”. 

Em A palavra algo (7Letras, novembro 
de 2016), ela alcançou o ápice desse arranjo, 
onde o cotidiano e a metafísica se expressam 
num corolário interminável. Só há poesia se 
o arranjo apresenta o real e também tripudia 
do fluir de seus eventos, engana-o. Num ver-
so, “a aurora instala o dia”, em seguida, “o bo-
tão abriga a rosa aberta”, tudo ocorrendo ao 
abrigo de algo que levará a“o último sorriso 
de um pai”, pois tudo ocorre n“o entusiasmo 
dessa tempestade”. Enfim, trata-se de um livro 
que vem afirmar que chegou o momento de 
uma poesia higiênica, limpa, que se ordena na 
reescritura do mesmo verso, dos mesmos te-
mas, pois o acontecimento nunca é o inicial, 
mas sempre reflexo de algo anterior. Nesse en-

xugamento da forma, para que o poema seja 
apenas uma mancha, abolidas todas as maiús-
culas, inclusive em nomes próprios, descar-
tada toda pontuação, sem carregar nenhum 
prejuízo à entonação. 

Utiliza-se pouco do intertexto (vale-se 
do soneto “Ora direis ouvir estrelas”, de Olavo 
Bilac, para entonações líricas à moda de Vini-
cius, e enxuga o poema “Meus oito anos”, de 
Casimiro de Abreu, transformando-o em um 
poema concreto). Portanto, a poesia contem-
porânea se vale também da desmontagem (ou 
destextualização) do instituído. Luci Collin 
não exagera a crítica à linguagem da web, no 
entanto permite que algumas palavras se de-
componham como numa incompreensão do 
corretor virtual (“teles escopos” e “almar” são 
exemplos mais explícitos).

“Sem” é o poema de Luci Collin que 
mais interliga a temática e o processo constru-
tivo de seu último livro. Parte de algo expos-
to (“osso”) dentro da perda de referências de 
um mundo de movimentação de populações 
de deslocados (“exílio”). E, nesse processo de 
referências, de credulidade e credibilidade, 
alguns vocábulos mudam de classe gramati-
cal ou são eliminadas partes do discurso (faz 
o sol variar entre hiperbólicas/e a chuva crer). 
A poesia, em si mesma, hiperbólica e afásica 
num mundo que pouco se importa se algo se 
completa ou se repete, que deseja apenas que 
o numerário seja exato. Ah, a poesia agora se 
determina pela afasia, pois a expressão passou 
a se dar com elisões na ação humana, sobretu-
do na ação do discurso. O discurso diz e de-
pois é só eliminar o que não quer se cumprir. 
O crítico diz isso, mas a poesia talvez só quei-
ra dizer que não é discurso, mas afasia dentro 
do mundo que quer dizer muito, com interva-
los incompreensíveis.

Trata-se, portanto, de poeta que vem 
contribuir para a delimitação de um novo pe-
ríodo para a poesia brasileira, sem descartar 
a tradição da lírica (que poderia ser menos 
bilhetes amorosos com eliminação de expres-
sões como “para você”) e o histórico-socio-
lógico (vide os brilhantes poemas “Bilhete” e 
“Deserto”). Luci Collin não é neófita no ter-
reno literário – traz bagagem volumosa que 
abarca vários gêneros –, por isso sua poesia se 
destaca com tanta exuberância.

Fragilidade
humana
Jolimar Corrêa Pinto

frágeis os laços que nos prendem à vida...
Todos os cuidados no viver não bastam
Para evitar a hora da partida,
Pois que muitos perigos nos espreitam.
Tomaste tu todas as vitaminas,
Não abusaste do álcool ou gordura,
Nem dos excessos que não eliminas
E cultivaste uma fina cintura...
Mas surge uma letal enfermidade,
Um bêbado ao volante, um delinquente,
Ex amante vingativa de verdade,
Viagem aérea e um acidente...
São imprevisíveis hora e local,
Só uma certeza, não és imortal.

Azul
Gerardo Mello Mourão

Parede azul
janela azul
ao céu azul:

sem uma rosa na mão
que fazer de tanto azul?

                 A bordo de um avião, 1998

(do livro Cânon & Fuga)

Haicais de  
Cláudio Feldman

O circo partiu
o país dos sonhos
voltou a ser praça.

A guerra acabou:
no canhão mudo
canta um pássaro.

No tanque oval
peixes respiram
contas de vidro.

Tensas nuvens pretas
gume da chuva no cume
fogem borboletas.

Continuação da página 1
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ADMIRÁVEL MUNDO POÉTICO
Fabio de Sousa Coutinho

Na abertura de um célebre ensaio sobre Fernando Pessoa, Octa-
vio Paz advertiu que “os poetas não têm biografi a. Sua obra é 
sua biografi a.” No livro que o leitor tem agora nas mãos, Lolô 
Fonseca seguiu à risca a lição do fabuloso intelectual mexicano, 

ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, em 1990.
É, portanto, na sequência cronológica da fatura poética de Henriques 

do Cerro Azul que a Autora nos revela, neste valioso O Renascer de um Prín-
cipe, a própria vida do ilustre vate cearense, nascido João Henrique Serra 
Azul, em Fortaleza, nos primeiros dias de janeiro de 1935, mas registrado so-
mente um ano depois. Filho do também poeta Francisco Leite Serra Azul, o 
biografado precocemente se apaixonou pelos encantos do engenho de verse-
jar, com particular interesse pelo soneto de roupagem italiana, com quatorze 
versos decassílabos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.

Foi, pois, no soneto petrarquiano, que, ao longo de seis décadas de 
imensa e intensa produção, Henriques do Cerro Azul veio a consagrar-se 

como um dos príncipes da poesia brasileira, título que lhe foi outorgado so-
lenemente em novembro de 2002.

Cuidadosamente, Lolô Fonseca percorreu a trajetória vital do escri-
tor alencarino, evidenciando, em paralelo, uma permanente e extraordinária 
evolução na qualidade estética de sua lírica, sem prejuízo do registro preciso 
da forte dimensão humana que marcou a rica existência octogenária de Cer-
ro Azul.

Quem tiver a fortuna de folhear as páginas deste livro iluminado depa-
rará com alguns dos mais belos sonetos da língua portuguesa, todos da lavra 
de um bardo de recursos inesgotáveis e inspirações superlativas.

Lolô Fonseca, com peculiar habilidade, escreveu uma obra no gênero 
da biografi a em que a poesia é protagonista, a par e passo com um formidável 
mestre da retórica, verdadeiro (trans)formador da palavra em arte literária, 
da grandeza dos sentimentos em estrofes defi nitivas, da onipresença das vir-
tudes da natureza em criações poéticas raramente igualadas entre nós.

O SIGNIFICADO DAS 
ACADEMIAS DE 

LETRAS NO SÉCULO XXI
Anderson Braga Horta

Para que serve uma academia de letras?
Creio que pelo menos a partir dos movi-

mentos de vanguarda dos inícios do século XX as 
academias têm sido contestadas, combatidas, em 
casos extremos ridicularizadas. (Às vezes, é certo, 
por estarem verdes...) Por outro lado, uma vaga em 
seu seio sempre foi e será objeto de desejo, oculto 
ou declarado, de um número ponderável de escri-
tores de méritos e tendências os mais díspares.

A polêmica, desde que instalada, tende a 
eternizar-se. E para tomar posição a respeito pre-
cisamos saber o que é, ou deve ser, uma academia: 

— Um agrupamento destinado a glorifi car o 
nome e perpetuar a obra de um certo número —tra-
dicionalmente quarenta— de escritores autodesig-
nados como “imortais”?

— Uma corporação de convivência cultural, 
às vezes nem tanto? 

— Uma base de trocas de elogios e, se a enti-
dade for rica (o que é raríssimo), de benesses?

Se a resposta fosse afi rmativa para uma des-
sas perguntas, e se apenas isso, fôra compreensível e 
admissível, mas pouco para a importância que se dá 
ao instituto, e que transparece até na insistência das 
contestações.

O art. 1.º dos brevíssimos Estatutos da Aca-
demia Brasileira de Letras, marco e modelo das inú-
meras outras que vicejam em nosso país, atribui-lhe 
“por fi m”, direta e singelamente, “a cultura da língua 
e da literatura nacional”.

Língua e literatura — eis as palavras-chave. 
O Estatuto não o expressa, mas é curial que a cul-
tura de uma e outra implique o cultivo da tradição; 
e nisso, que é seu apanágio, está o seu ponto vul-
nerável, aquele por onde a atacam os que manipu-
lam os vocábulos conservadorismo e academicismo 
como armas de guerra. Na palavra tradição reside 
o busílis. Os adversários da instituição acadêmica 
acusam-na de tradicionalismo, no sentido pejora-
tivo de conservantismo, de recusa ao experimento 
e ao novo.

Se isso que nela se tem por pecha sói, oposta-
mente, considerar-se base legítima de suas funções, 
o fi el da balança é a dosagem. A academia não é por 
defi nição, nem o deve ser mesmo, sistematicamente 
contrária ao novo. Nem é atribuição sua defender 
indiscriminadamente, isto é, sem critérios valorati-
vos, tudo o que se abrigue sob o rótulo de tradição. 
Compete-lhe, isto sim, preservar das razias de vân-
dalos e, já hoje, de pseudovanguardas irresponsáveis 
a integridade lingüística e o patrimônio literário na-
cionais.

Até decênios atrás poder-se-ia admitir a 
hipótese de que essa preocupação fosse descabida 
ou exagerada; mas agora, dado o incremento e po-
pularização das comunicações, da televisão e so-
bretudo da internet, a globalização enfi m, temos 
de considerá-la importante e necessária. E eu diria 
que tanto basta para justifi car a sobrevivência da 
instituição.

MISTERIOSO 
CONJUNTO

Aff onso Romano de Sant’Anna

Me defi no como un hombre razonable
no como professor iluminado

ni como vate que lo sabe todo.
Nicanor Parra

Não sei muitas coisas.

Às perguntas que minhas fi lhas fazem

respondo com difi culdade.

Por isto há tempos fujo

da verdade cega e absoluta e admito

certa equivalência 

entre o que afi rmo

e o outro nega.

Separados ou juntos

somos apenas parte

de um misterioso conjunto.

Está cheia de vazios e elipses a nossa fala.

Por nós uma luz cortante passa

nos diversifi ca

e se dispersa nos objetos mínimos da sala.
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ALI, ONDE NASCI SEM NUNCA  
TER NASCIDO

Paulo José Cunha

Desde que não nasci em Mariana, nunca 
mais saí de lá. Até agora não sabia a ra-
zão desse ficar de onde não vim. Ago-
ra sei. Aquela praça, as igrejas, tudo... E 

o tempo que se recusa a passar em Mariana. Eis a 
resposta. Acho que por um desses mistérios inson-
dáveis do Universo nasci ali, embora tenha vindo 
ao mundo no Rio de Janeiro, como consta de mi-
nha certidão de nascimento. No mapa da educação 
sentimental, sou piauiense, pois no Piauí me dei por 
gente. No mais – como diz o Milton Nascimento – 
sou do mundo, sou do ouro e da carne-de-sol, sou 
Minas   e Parintins, Brasília e Teresina, Manaus e 
Alto Longá, Ipanema e Barra Grande, Uberlândia e 
Araguari, sou de todos os brasis, entremeados, mis-
turados, secos ou enlameados. 

Mas Mariana, por algum motivo remoto que 
a razão desalcança, é onde deixei um cordão umbili-
cal imaginário e ancestral. Diz a história que o Brasil 
começou em Porto Seguro, na velha Bahia. Mas te-
nho certeza que o Brasil nasceu mesmo foi naquele 
presépio em forma de cidade. Tal como eu, que ali 
também nasci, que nem o menino daquele estábulo, 
lá em Belém, aquele que foi aquecido pelo boi e belo 
burrinho, aquele, o filho do carpinteiro de Nazaré, 
aquele mesmo, casado com uma certa Maria. 

– Não, não aspiro a ser comparado a Jesus, 
meu Deus, que pretensão! Cheira a heresia! Não me 
arvoro a ser sequer o galo encarapitado no teto do 
estábulo, anunciando a Boa Nova. No máximo, eu 

seria o burrinho, zurrando fora de hora, atrapalhan-
do o sono do menino, esbarrando na manjedoura, 
ali ao lado, mastigando as palhas e velando...  

Mas sinto que, se algo assim aconteceu, pode 
ter sim, ocorrido num certo dia, em Mariana, ali na 
praça central, no largo entre aquelas igrejas, em for-
ma de presépio. Por que teria de tudo ter acontecido 
em Belém? E por que o menino não poderia ser um 
molequinho moreno, brasileiro, um Jesus de short e 
tênis, correndo atrás de uma bola, numa cidadezi-
nha mineira, uma tal de... Mariana? 

Bem, vamos deixar de heresias que o menino 
nasceu mesmo foi em Jerusalém. Quem nasceu em 
Mariana fui eu, ora. 

Desde a primeira vez que a vi, Mariana foi 
sempre, e desde aquele olhar, meu encontro com o 
Brasil mais profundo, mais terno, mais real. Daí a dor 
da pancada, a dor do impacto da realidade que, de 
repente, sacudiu o estábulo espantando o galo, o boi 
e o burrinho. A realidade que deixou o pai e a mãe 
estáticos, sem tempo pra juntar os poucos panos, os 
pobres pertences. Não deu tempo pra correr. Nem sa-
ber para onde ir, como se proteger. De repente uma 
enxurrada de lama podre arrastou tudo. Fez-se um 
silêncio grave. O boi, o burrinho e o galo tinham sido 
carregados pela enxurrada. Ao longe, os pés atolados 
na lama, um casal protegia um recém-nascido.    

Estava num restaurante de Puerto   Madero, 
bairro de Buenos Aires, aguardando a chegada da 
comida quando abri o Clarín e dei de cara com a tra-

gédia. Só lá pelo meio da matéria, ilustrada com as 
primeiras fotos dos estragos, achei o nome da cidade 
onde tudo aconteceu – Mariana. Chamei a atenção 
dos três outros ocupantes da mesa, todos mineiros 
– minha mulher, minha sogra e meu sogro. Mostrei-
-lhes  o jornal. Todos se curvaram sobre a mesa para 
ver melhor as fotos. Ficaram espantados, perplexos,  
enquanto eu, claudicando em meu espanhol dos 
boleros de Lúcio Gatica, ia tentando traduzir a di-
mensão do acidente. A cada linha, um espanto, um 
horror. A chegada dos pratos fez com que, momen-
taneamente, esquecêssemos a tragédia.

De volta ao Brasil foi que tive informação 
mais precisa da extensão do desastre. Acho que vou 
cometer mais uma heresia, mas, sem deixar de cho-
rar pelos mortos e pelos que perderam tudo, alegrei-
-me por saber que a tragédia não alcançou o centro 
histórico, ali onde nasci sem nunca ter nascido. 

Qualquer hora vou lá, rever minha terra na-
tal. Mas como natal, se não nasci lá? Não ligo pra 
esse detalhe. Meu rio de Mariana continua doce, as-
sim mesmo, em minúscula, como convém aos rios 
do afeto, esses que a gente trata com a ternura dos 
diminutivos. Nunca houve barragens entre mim e 
ela. Apenas a gostosa amizade da gente de lá.  

Por isso, entre nós dois – eu e a cidadezinha-
-presépio – corre um rio vivo, manso, perene e sem 
barragens. Sou de Mariana por desejo e bem-querer. 
E que se danem os cartórios e as certidões de nasci-
mento. 

LITERATURA BRASILEIRA NO EXTERIOR
Valdivia Beauchamp

De 25 a 27 de novembro de 2016, deu-se em Munique o IV SEMINÁ-
RIO SOBRE IMIGRAÇÃO BRASILEIRA NA EUROPA.
Temas polêmicos foram abordados, e vários foram os participantes 
de diversos países da Europa e da América do Norte.

Um dos mais discutidos foi o trabalho do Prof. Paulo Ricardo Kralik, pro-
vocando um debate acalorado (diga-se de passagem, a presenca masculina era 
de 0,1%). Em suas palavras: 

“O fato de a imagem sexualizada da mulher brasileira ser uma recorrên-
cia, as brasileiras são quentes e boas, é comumente ouvida nas avenidas das prin-
cipais cidades portuguesas: é a forma de os vendedores de castanhas na rua, com 
seus carrinhos, chamarem a atenção dos clientes.” Houve muito rebuliço durante 
sua exposição, mas, no entanto, faltou a Paulo R. Kralik apresentar soluções, que 
fosse pelo menos uma bibliografia  para uma literatura comparada...

A Prof. Jamile do Carmo, de Nuremberg, com seu livro “A turma da rua 
Brasil”, propôs uma análise sobre os caracteres que permeiam o pensar da identi-
dade brasileira no exterior, bem como os possíveis estranhamentos e novas (des) 
contruções perspectivas decorrentes do processo migratório.

Interessante, também, foi a explanação da Prof. Ana de Souza, ao ressaltar 
o POLH na Itália, ou seja, diz ela, citando Antonella Sorace (2010), que: “Crescer 
bilíngue é ainda considerado fora das normas da sociedade italiana”. Baseando-
-se no POLH na Itália, informou quais eram as políticas e leis regionais italianas 
em matéria de direitos dos imigrantes, incluindo os direitos educacionais de ma-
nutenção das línguas de origem, e, neste contexto, mostrou o mapeamento das 
iniciativas ligadas ao POLH na Itália. 

Clarissa Leonherdt Borges expôs o objetivo de seu projeto em indi-
car algumas das políticas linguísticas familiares e estratégias comunitárias de 
manutenção do português como LÍNGUA DE HERANÇA na Alemanha (Gar-
cia, HE, 2010), principalmente nos locais em que não há ensino formal da língua 
na escola...

Esta escritora e professora fez uma apresentação histórica sobre “In-
telectuais Brasileiros na Europa”, em que começou expondo que, quando no 
Brasil Imperial, na segunda metade do século XIX, no reinado de Dom Pe-
dro II, o Teatro ALLA SCALA de Milão encenou a ópera “IL GUARANI”, 
do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, pela primeira vez, a obra 
de um autor não italiano abalaria o proscênio daquele templo da Arte, tor-
nando-se um sucesso imediato. Paralelamente, foram iniciadas as imigrações 
europeias para o Brasil, a cargo do governo imperial brasileiro. O amálga-
ma de idiomas e costumes no século XX daria ensejo a viagens e incursões 
de brasileiros na direção das pátrias de seus antepassados, daí dizendo que 
este trabalho proporia analisar as práticas culturais e fazer uma avaliação 
de trabalhos paralelos de certos intelectuais na Europa. E, em sua apresen-
tação, citou vários deles, em diferentes épocas, tais como: João Cabral de 
Melo Neto, João Guimarães Rosa, Roberto Burle Marx, Vinicius de Moraes, 
Gilberto Freyre, sem deixar de lado Thomas Mann, que herdou sua imigra-
cão da mãe brasileira, Julia da Silva Bruhns. Concluiu enfatizando que, ao 
contrário dos brasileiros que têm como objetivo melhorar suas condições no 
exterior, nossos intelectuais proporcionaram uma nova relação entre o Brasil 
e o país europeu onde se estabeleceram.
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ELZA
Gracia Cantanhede

O corpo velado em casa, na sala, 
com criadas servindo bandejas 
de café, homens de terno, mu-
lheres vestidas com sobriedade 

e minha avó, de preto, elegantemente regis-
trando tudo o que nos contou depois, com 
seus olhos verdes atentos sob os óculos de 
grau.

O enterro do homem respeitado na ci-
dade de pouco mais de vinte mil habitantes 
reuniu os moradores do lugar. Seus amigos, 
fazendeiros, estavam todos lá, esperando que 
a esposa dele chegasse para dar início ao fu-
neral. O caixão seria fechado às quatro horas 
e o sino da igreja cumpria o ritual, badalan-
do de hora em hora, no anúncio da morte 
do Dr. Antenor, homem de posses, dono de 
terras, cafezais, boiadas e extensas faixas de 
terra que margeiam o Rio Sapucaí, naquele 
município.

A morte do fazendeiro ocorrera na 
estrada que leva à capital, na segunda-feira, 
num choque do seu carro com um caminhão 
que transportava sacos de arroz.

O falecido era homem de muitas aven-
turas, mesmo sendo casado com a bonita 
Elza, mulher apaixonada por ele desde jo-
venzinha, quando ele já se deitara com tantas 
mulheres que perdera a conta.

Ultimamente mantinha duas famílias, 
a ofi cial e a extra. Costume dos homens da 
região. “Casa Grande e Senzala”, herança dos 
tempos da escravatura. O casamento indes-
trutível e a tolerância ofi cializada a esses tro-
peços. Era assim a escrita.

Elza jamais aceitara a situação, mas o 
manto da discrição cobria a vergonha de sa-
ber que seu marido tinha amante ali mesmo, 
no bairro onde moravam.

Antes da viagem de Antenor ela avisa-
ra: não iria aguentar aquela situação dúbia. E 
aproveitara para dizer a ele tudo o que estava 
entalado em sua garganta havia meses: “ho-
mem sem-vergonha, amoral, deveria honrar 
o casamento, como o juramento que fi zera 
no altar, de ser fi el na alegria e na tristeza, na 
saúde e na doença.”

Para a surpresa da mulher, Antenor, 
dono da situação, falou com superioridade: 
“É assim que as coisas devem fi car. Nada será 
mudado. Parto para a capital e quando vol-
tar, tudo continuará como antes.”

O ódio nos olhos de Elza eram chispas 
de brasas luminosas. Naquela mesma tarde 
ela foi para uma de suas fazendas, comandar 
a morte de um porco gordo, como era progra-
mado de dois em dois meses, naquela família.

O capataz reuniu os empregados que 
iam providenciando tudo: gamelas, facões, 
bacias, vinagre, limão, varetas para limpar as 
tripas, panelas e temperos.

O ritual de amarrar o porco, puxar seu 
corpanzil para o cepo e cravar o facão era 
sempre tarefa de um dos peões mais expe-
rientes.

Quando os homens se preparavam 
para a matança, ouviram o barulho de um 
jipe chegando. O jovem condutor desceu 
rapidamente do veículo e alcançou Elza. Os 
dois conversaram por alguns minutos e ele 
disse ser portador de notícia muito triste; 
pediu a ela que fosse forte, e descreveu o aci-
dente da morte de Antenor.

A mulher não chorou, ao contrário do 
esperado, não se desesperou, mas avisou que 
não voltaria para a cidade, naquele dia, que 
fi zessem o enterro sem ela.

Assim foi feito.
Elza então tomou em suas mãos um 

enorme punhal e desceu as escadas que leva-
vam à cena da morte do suíno.

Todos os empregados se afastaram do 
porco que já estava amarrado e dopado.

A mulher segurou com força a arma e 
desfechou sem dó um golpe no coração do 
animal, numa estranha confi ança que nunca 
sentira antes.

O sangue havia manchado todo o vesti-
do de linho azul claro de Elza, e seus sapatos 
estavam encharcados do líquido fl amejante.

Ela então fez o caminho de volta à casa, 
subiu as escadas enquanto tirava a roupa suja, 
fi cando de calcinha branca e nada mais. To-
mou um banho demorado, deixando a água 
escorrer pelos olhos, lábios, boca, pescoço.

Enxugou-se e deitou sobre a cama o 
corpo moído de dor.

……………….
Enquanto minha avó relatava toda a 

história de Elza, ao nosso lado, minha tia 
Helena, ouvinte atenta de cada frase, talvez 
porque também sofresse com as traições do 
marido, falou baixinho, como se fosse para 
ela mesma: “Eu ainda mato meu porco”.

 HAICAIS INÉDITOS 
DE OLGA SAVARY

Poiésis 

Do som da primeira fl auta
em tua alma-andorinha
nasces no auge, Poesia.

Brasão

Mulher não é só
a rainha da casa:
mulher é asa.

Poeta

Sábio como um sábio,
marcado como um cavalo,
livre como um pássaro.

Épico

a Christina Ramalho

Algo há mais épico
que esta palavra:
solidão?

Mar

O mar, o mar
para sempre lembrado
no oco do búzio.

Morte e Vida

Ao longo do tempo
morri muitas vezes: vida
mata mais que a morte.

Poeta e Deus

Deus somos todos nós
pois Ele não está
em todos nossos eus?

Ele, Vital

Homenagem ao compositor paraense 
Vital Lima

Vital Lima: sol
entre música e poesia.
Pura luz no palco.


