
A HORA DE ACORDAR
Manoel Hygino

Não permitiria passar em branco o centési-
mo décimo aniversário de morte de Ma-
chado de Assis. Não há trocadilho, por ter 
sido o fundador da Academia Brasileira 

de Letras (ABL) afrodescendente, como se diz hoje, 
além de pobre e epiléptico, o que não o impediu de  
alcançar a culminância literária.

Transcorridas 11 décadas do passamento do 
grande escritor, constata-se estar forte e sólido no pe-
destal de admiração erguido pela comunidade literária 
internacional. Creio que não exageraria se afirmasse 
que a morte dele comoveu o país. Sua vida e consagra-
ção se tornaram uma notável mensagem de fé e con-
fiança de quantos nascem, entre nós, estigmatizados 
pelas diferenças. 

A oração fúnebre, em 29 de setembro de 1908, 
em nome da Academia Brasileira de Letras, toca o co-
ração e foi lida nada menos do que por Rui Barbosa, 
um dos companheiros na fundação da ABL. Manifes-
tou-se em determinado trecho: 

“(...) Mestre e companheiro, disse eu que nos ía-
mos despedir. Mas disse mal. A morte não extingue: 
transforma; não aniquila: renova; não divorcia: apro-

xima. Um dia supuseste ‘morta e separada’ a consorte 
dos teus sonhos e de tuas agonias, que te soubera ‘pôr 
um mundo inteiro no recanto’ do teu ninho; e todavia, 
nunca ela te esteve mais presente, no íntimo de ti mes-
mo e na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e 
na face das tuas ações. (...)”.

O ano de 1908 foi de adeus e de lágrimas entre 
os membros da Academia, todos já idosos e sofridos 
pelas mazelas do tempo. Fabio de Sousa Coutinho, que 
acaba de publicar excelente livro sobre os juristas da 
Academia, lembrou a última carta dirigida por Lúcio 
de Mendonça, acadêmico de primeira hora e membro 
do Supremo. Por força da cegueira, o ministro enviara 
a Machado um agradecimento:

“Obrigadíssimo por haver lembrado de mim, so-
brevivente a mim mesmo. Chega-me, neste momen-
to, o Memorial de Aires, que vou mandar ler. Será o 
primeiro livro seu que eu leia com olhos de outrem; 
quero, porém, que o agradecimento ainda seja do 
meu próprio punho. Se não tem medo de almas do 
outro mundo, deixe que lhe beije as mãos criadoras o 
discípulo devotadíssimo...”

Continuação na página 5
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O GALO QUE NÃO TECIA A MANHÃ
Odorico Leal

Em 2017, Antonio Carlos Secchin quebrou um 
silêncio poético de quinze anos com a publi-
cação de Desdizer, coletânea com trinta e um 
poemas inéditos. A edição traz ainda toda a 

produção anterior do poeta, imortal da Academia Brasi-
leira de Letras, apresentada em ordem cronológica rever-
sa, remontando aos anos 70. Disposição curiosa, que joga 
com a ideia do “desdizer” da obra inédita e embaralha a 
percepção do conjunto ao desarmar a noção de amadure-
cimento, sempre à espreita em antologias. Mas em Desdi-
zer a desdita tem a ver também com a variedade temática 
e estilística, que evita a consagração de qualquer dizer 
poético particular. Daí que, entre a nova safra de textos, 
encontre-se o simpático O Galo Gago, excursão do autor 
ao universo das narrativas infantis, que agora vem a lume 
separadamente, com ilustrações de Clara Gavilan.

Em versos rimados, a fábula de O Galo Gago 
narra o drama de um galo infeliz, que, lamentavelmente 
gago, não canta com a propriedade e a convicção neces-
sárias para tecer a manhã. A Noite personificada quer 
encerrar expediente, mas se exaspera: “Para que pos-
sa chegar o Sol / e o escuro escorrer para o ralo, / não 
adianta galinha nem bem-te-vi, / eu quero ouvir a voz de 

um galo”. Em assembleia, a trupe animal bola estratégias 
para resolver o impasse; tudo fracassa, o galo deprime-
-se, até que a sempre sábia tartaruga tem uma ideia: en-
tra em cena o papagaio, que, imitando o camarada em 
penas à perfeição, conjura a manhã. E então é festa. 

Simples e singela, a narrativa guarda seus espan-
tos infantis, como quando a Noite, já exausta, diz que 
vai partir, mesmo que o Sol não venha, lançando a bi-
charada numa perplexidade metafísica: “Toda a mata 
matutou: / se a Noite vai e o Sol não vem, / qual seria 
a cor de um céu / habitado por ninguém?” Há também 
piscadelas para a tradição do gênero: na celebração ma-
tinal, a raposa dança com o corvo, par de personagens 
de uma das clássicas fábulas de Esopo. Duas estrofes 
adiante, numa micro-releitura de outra fábula célebre, a 
cigarra aproveita para vender seu peixe e ensinar uma 
lição à formiga trabalhadora: “A cigarra, maravilhada, / 
falou à formiga, em cicio profundo: ‘Uma canção tam-
bém é trabalho, / ela pode mudar o mundo’.” No final, 
uma saborosa pilhéria metalinguística: o poeta é expulso 
pelo papagaio – “Hoje a festa é só dos bichos, / nosso 
esforço valeu a pena. Você, seu bicão, saia logo, / e vá 
cantar noutro poema.”

OUTONO 
PARA  

SEMPRE
Ana Maria Lopes

O esforço de se apagar a história não 
encontra eco na literatura que a escri-
tora Lucília Garcez nos apresenta em 
um novo livro, seu primeiro roman-

ce, Outono (Outubro Edições, 2018). É a roman-
cista que se revela além da doutora em Letras.

A história é narrada em primeira pessoa 
e aponta uma variedade de experiências e ques-
tionamentos de sua personagem central, Ange-
la. Angela trava um combate pela identidade de 
uma mulher madura no esplendor da femini-
lidade de seu outono. É a luta constante e vee-
mente de uma mulher à procura do respeito e da 
valorização ante os direitos do ser humano e sua 
imposição diante da vida. A personagem faz da 
existência sua própria bandeira e assume, com 
suavidade, o controle de seu rumo. 

Continuação na página 3

A moral implícita da história pode ser sinteti-
zada no verso de João Cabral de Melo Neto: “um galo 
sozinho não tece uma manhã”. Ele precisará sempre de 
outros galos, ou, talvez, de um papagaio. E de um poe-
ta. No que O Galo Gago apresenta-se também como 
bem-humorada homenagem ao escritor pernambuca-
no, que tem em Antonio Carlos Secchin, por sinal, um 
de seus críticos mais prolíficos e minuciosos. 

Passeando com bastante graça pelo universo da 
fábula, o poema de Secchin vem bem acompanhado 
pelas ilustrações de Clara Gavilan, que, ao contrário de 
certa tendência da ilustração infantil, opta por não arris-
car no traço: se convencionais, os desenhos não obstante 
casam-se bem com a despretensão e a leveza da narrativa 
e com certa vocação para clássico (O Galo Gago é daquele 
tipo de história que parece ter sempre existido, embora 
ninguém nunca a tenha de fato escrito). Se há alguma 
ressalva a fazer, talvez seja para lamentar que o poeta não 
tenha experimentado mais as possibilidades cômicas da 
gaguez propriamente dita do galo, à maneira do Noel 
Rosa de O Gago Apaixonado. No mais, O Galo Gago é 
uma pequena festa infantil à manhã cabralina, “de um 
tecido tão aéreo / que, tecido, se eleva por si: luz balão”. 
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SÚCUBO

 Emiliano Perneta

Desde que te amo, vê, quase infalivelmente,
Todas as noites vens aqui. E às minhas cegas
Paixões, e ao teu furor, ninfa concupiscente,
Como um súcubo, assim, de fato, tu te entregas...

Longe que estejas, pois, tenho-te aqui presente.
Como tu vens, não sei. Eu te invoco e tu chegas.
Trazes sobre a nudez, flutuando docemente,
Uma túnica azul, como as túnicas gregas...

E de leve, em redor do meu leito flutuas,
Ó Demônio ideal, de uma beleza louca,
De umas palpitações radiantemente nuas!

Até, até que enfim, em carícias felinas,
O teu busto gentil ligeiramente inclinas,
E te enrolas em mim, e me mordes a boca!

(Seleção de Napoleão Valadares)

JORNAL da ANE no 90 – novembro/2018Associação Nacional de Escritores
www.anenet.com.br

SEPS EQS 707/907 Bloco F – Edifício Escritor Almeida Fischer 
CEP 70390-078 – Brasília – DF 
Telefones: (61) 3443-8207 / 3242-3642 
E-mail: ane.df@terra.com.br

Editor
Afonso Ligório Pires de Carvalho

(Reg. FENAJ nº 286)

Revisão
Napoleão Valadares

Conselho Editorial
Adirson Vasconcelos, Anderson Braga Horta, 

Danilo Gomes, Edmílson Caminha e 
Fabio de Sousa Coutinho

Programação Visual
Cláudia Gomes

Toda colaboração não solicitada será submetida ao Conselho Editorial.

28a DIRETORIA
2017-2019
Presidente: Fabio de Sousa Coutinho 
1° Vice-Presidente: José Carlos Brandi Aleixo
2° Vice-Presidente: Edmílson Caminha
Secretário-Geral: Roberto Nogueira Ferreira
1ª Secretário: Jolimar Corrêa Pinto
2º Secretário: Joel de Medeiros

1° Tesoureiro: Salomão Sousa
2° Tesoureiro: Ariovaldo Pereira de Souza
Diretora de Biblioteca: Sônia Helena
Diretora de Cursos: Kátia Luzia Lima Ferreira
Diretor de Divulgação: Paulo José Cunha
Diretor de Edições: Afonso Ligório 
Conselho Administrativo e Fiscal: Adirson Vasconcelos, Alan 
Viggiano, Anderson Braga Horta, Danilo Gomes, José  
Jeronymo Rivera, José Peixoto Júnior e Napoleão Valadares.

Composição e impressão: Centro Editorial e Multimídia de Brasília.
SIG. Qd. 8 – Lote 2356 – CEP: 70610-480 / Brasília – DF – (61) 3344-3738

 www.thesaurus.com.br

Soneto
do Mês

ABRE-SE O PORTAL DA  
CRÔNICA BRASILEIRA

Danilo Gomes

Leitores e autores esnobes como dandies 
de feira gostam de proclamar que a crô-
nica é um… “gênero menor”, como se 
um mau e tedioso romance, um poema 

ridículo, um ensaio confusamente “erudito” ou 
um conto de quinta categoria fossem “gêneros 
maiores”. 

Em 1991 participei, em São Paulo, no Cen-
tro de Convenções Rebouças, da 5ª Bienal Nestlé de 
Literatura Brasileira. Naquela manhã, o assunto foi 
a crônica. Lá estavam craques goleadores do gêne-
ro, dentre eles Artur da Távola, Lourenço Diaféria, 
Millôr Fernandes, Roberto Drummond, Salviano 
Santiago, Rachel de Queiroz, Cony e outros. Na pla-
teia, também estavam Lygia Fagundes Telles, João 
Antônio, Gilberto Mendonça Telles, Nélida Piñon 
e outros. Todos fizeram di-
gressões sobre a crônica. 

A uma pergunta mi-
nha (público de cerca de 
800 pessoas, podem crer), 
Rachel de Queiroz, ás de 
ouro da crônica de alta qua-
lidade, declarou: 

“Não há gênero lite-
rário superior ou inferior, 
maior ou menor. Depende 
do escritor. Há crônicas que 
valem pelo seu próprio va-
lor, sua qualidade literária. 
Só na revista O Cruzeiro es-
crevi crônicas durante trin-
ta nos.” Foi aplaudida de pé 
e ainda fui à mesa para bei-
jar-lhe as mãos de matriar-
ca, xamã, estrela do sertão 
cearense e da cidade do Rio. 
(Cf. meu pequeno livro Em 
torno de Rubem Braga, Brasília, 1991, prefácio de 
Otto Lara Resende.) 

Na sua apreciada coluna do O Estado de S. 
Paulo, de 11.9.2018, o cronista, biógrafo de cro-
nistas e poetas e biógrafo (em livro a sair) de Car-
los Drummond de Andrade, Humberto Werneck 
proclama auspiciosa novidade. Ali, após apreciar 
com fino humor opiniões de eruditos como Alceu 

Amoroso Lima e Antonio Candido sobre a às vezes 
esbordoada crônica, o grande cronista, autor das 
crônicas Sonhos Rebobinados (e outros livros), infor-
ma que acaba de entrar no ar o Portal da Crônica 
Brasileira, sob o comando e curadoria da escritora 
Elvia Bezerra (do Instituto Moreira Salles), ao lado 
de Rosangela Rangel (Fundação Casa de Rui Barbo-
sa). Participam da empreitada Eucanaã Ferraz (IMS) 
e Mànya Millen (IMS). E, por certo como consagra-
do especialista, o próprio Humberto Werneck, cuja 
modéstia o faz silenciar. 

Trata-se de um resgate da crônica que leva tan-
ta cipoada injusta por aí. O público terá à sua dispo-
sição 2.600 crônicas (das quais, informa HW, 816 de 
Rubem Braga). Celulares e tablets em ação. O público 
poderá ouvir uma crônica gravada por um convidado, 

uma vez por mês. Grandes 
cronistas serão lembrados. 
Escreve Humberto Werne-
ck: “Bem-vinda praga essa, 
saborosa e nutritiva erva da-
ninha semeada” por mestres 
que ele elenca com discreto 
orgulho literário nacional. 

Meu querido e velho 
amigo Humberto, não se 
esqueçam de fazer brilhar 
nesse belo Portal as crôni-
cas do esquecido carioca 
Vivaldo Coaracy (1882-
1967), também historiador 
do Rio de Janeiro, santo do 
meu altar laico e lareiro. 
Ele publicou vários livros. 
Comecem com algumas 
deliciosas crônicas de Cou-
ves da minha horta. São tão 
saborosas como as taiobas 

que ele colhia na Ilha de Paquetá, paraíso onde 
morou naqueles chamados Anos Dourados, em 
que ainda existiam o destruído Palácio Monroe e 
o carbonizado Museu Nacional da Imperial Quin-
ta da Boa Vista, que a incúria administrativa e a 
politicagem ideológica destruíram há poucos dias. 
Salvemos, pelo menos, o magnífico patrimônio da 
cronística nacional.
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OUTONO PARA SEMPRE
Ana Maria Lopes

A narrativa de Lucília Garcez tem dupla 
temporalidade. O tempo presente e o 
passado se unem naquilo que o historia-
dor Walter Benjamin definiu como “uma 

reivindicação da memória como instância recons-
trutora do passado”.

Percorrendo um período de sombra da his-
tória recente do Brasil, Lucília coloca – entre dois 
amores – o compromisso com a verdade, o direito 
ao conhecimento do passado e a luta cotidiana e re-
volucionária do século XX.

No rastro de autores que retratam o perío-
do da ditadura militar na América Latina (Eduardo 
Galeano, Julián Fux, Beatriz Leal, Rosângela Vieira 
Rocha, Ferreira Gullar, Ignácio de Loyola Brandão, 
Luiz Fernando Emediato, entre outros) Lucília Gar-
cez mostra que escrever sobre o passado tenebroso 
é uma função crítica e necessária e, melhor ainda, 
pautada pelo distanciamento. Sua reconstrução, 
mesmo sob a base de uma coerência imaginária, 
possui o crédito da verdade.

Outono é um romance ficcional histórico, mas 
Angela, sua personagem, é em muitos aspectos o es-
pelhamento de sua criadora. Essa afirmação é refle-
tida na construção de delicadezas (“...saio arrastando 

comigo as antigas, indeléveis marcas na alma.”), no 
romantismo (“Planejar um jardim exige sempre visua-
lizar o seu futuro, o desenvolvimento das plantas e sua 
combinação no espaço. Esse exercício é formado pela 
mesma matéria abstrata da imaginação. Temos que 
prever o vir a ser do que foi plantado.”), nos questio-
namentos (“Em que medida as coisas carregam frag-
mentos de seus donos?”) e nas certezas (“Sempre temos 
medo de ter medo.”).

Além dessas qualidades e não sendo um ro-
mance autobiográfico, a protagonista carrega tam-
bém outras características da autora. As inúmeras e 
cultas referências literárias dominam o livro, mos-
trando o universo de Lucília, provocando e insti-
gando o leitor a seguir essa trilha. Da mesma forma 
e dada a proximidade da autora com o cinema, há 
mais de uma dezena de citações cinematográficas, 
um verdadeiro e excelente roteiro da produção do 
cinema contemporâneo.

Talvez daí venha o ritmo da narrativa de Ou-
tono. É quase cinematográfico em seu texto ágil e nas 
sequências que alternam o passado e o presente.

Na trilha sonora de Outono (sim, há uma tri-
lha sonora) Lucília elenca e permeia seu texto com 
os maiores sucessos musicais que fizeram parte e ca-

minharam com a resistência e a militância política 
do período.

D. Paulo Evaristo Arns afirmou, certa vez, 
que “os povos que não podem ou não querem con-
frontar-se com seu passado histórico estão conde-
nados a repeti-lo”. No momento em que a frágil de-
mocracia brasileira encontra-se ameaçada, o livro 
Outono, de Lucília Garcez, nos faz lembrar – com 
a história de Angela, Danilo e Francisco – que uma 
outra humanidade é possível.

Para os que viveram o período, o livro é um 
importante documento, além do prazer e da beleza 
de seu enredo. Para os mais jovens, uma lição de his-
tória e de vida, de amor e de renúncia. 

Vale aqui lembrar e refletir sobre as palavras da 
escritora e ativista Susan Sontag: “É mais importante 
entender do que lembrar, embora para entender 
também seja preciso lembrar”. Lucília Garcez cami-
nhou nessas águas e nos presenteia com a delicade-
za, a agilidade e a contundência de seu Outono. Sua 
personagem, tal como a autora, afirma: “Mas em li-
teratura o que vale é a percepção do leitor, a emoção, 
a sensibilidade.”  Nesse romance o leitor vai descobrir 
esses sentimentos e constatar o nascimento de Lucília 
Garcez, a romancista que há muito existia dentro dela.

ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO
Ariovaldo Pereira de Souza

A história e a geografia sempre me fascinaram, sobretudo quando me en-
contro em uma região brasileira das mais belas e significativas de Minas 
Gerais. A história nos revela indiscutíveis riquezas minerais das mais 
fartas do país. Assaltaram-me a curiosidade publicações de requintados 

detalhes emitidos pelo ilustre historiador Vitor Manuel Adrião, que mergulhou 
nas entranhas da robusta história de São Lourenço, no Estado de Minas Gerais.

Em nossa pesquisa, várias e generosas foram as fontes esmiuçadas, como 
as publicações do ilustre homem de história, entre outras não menos importantes. 
A descrição das Águas de São Lourenço: começam nas imediações da Serra da 
Mantiqueira, na rica região mineira onde está plantada esta bela cidade do sul 
do Estado de Minas Gerais, fundada à margem do Rio Verde pelo comendador 
Bernardo Saturnino da Veiga, a 4 de junho de 1890. A Companhia de Águas 
Minerais de São Lourenço implicou vasto fluxo migratório para aí, arrancando o 
lugar do baldio pantanoso para a mais bela e acolhedora estância hidromineral 
de toda a América.

São Lourenço não era apenas o privilegiado rincão mineiro de cujo seio 
generoso irrompe em magnânima abundância a linfa preciosa repleta de virtu-
des curativas. Não via apenas doenças físicas em busca de saúde perdida, como 
não impressionaram unicamente o deslumbramento das paisagens, a amenidade 
do clima, a fertilidade do solo, os arrebatadores e inigualáveis crepúsculos e a 
tradicional hospitalidade do povo.

Instalado no Planalto Mineiro como extensão das Serra da Mantiqueira, o 
lugar da São Lourenço era o alagado agreste e o matagal impenetrável. Ninguém 
poderia prever que, naquele ermo, um dia, fosse edificada uma cidade. Deus, 
todavia, ocultara no solo fecundo de Minas Gerais uma riqueza incomensurável: 
as águas medicinais. “O que era utopia tornou-se realidade, surgia a estância 
hidromineral de São Lourenço” – afirma Tereza de Jesus Vallego Oliveira, em 
São Lourenço a feliz cidade. (Edição da Federação  Municipal de Cultura de São 
Lourenço, 1987).

A primeira referência conhecida às águas de São Lourenço deve-se ao 
padre Manuel Ayres do Casal, em sua admirável Geografia Brasileira, editada 
em 1817, onde diz vagamente que “junto a um ribeirão que cai no Rio Verde, há 
água vitriólica, gasosa”, talvez as águas minerais do Carmo do Rio Verde. Quem 

descobriu esse “ouro líquido”, por volta de 1863, foi Antônio Viana, cidadão 
pouso-altense, alcunhado “Formoso Caçador”, por sua aparência física. Um dia, 
por essa data, saiu da fazenda da Bomba, propriedade extensa de seu pai, João 
Francisco Viana, para fazer mais uma de suas caçadas, quando ao chegar às ter-
ras de João Antonio de Oliveira, denominadas “Lagoa Seca”, descobriu águas de 
fontes muito cristalinas. A sua atenção foi despertada pelo sabor diferente, ácido 
e agradável, então a notícia espalhou-se de boca em boca e logo começaram a 
aparecer curiosos e enfermos.

Um aglomerado de choupanas foi se formando ao redor das fontes, 
com expectativas para uma nova Freguesia. O local passou a chamar-se “Águas 
Santas” e, mais tarde, de “Águas Santas do Viana”. O único cuidado que tiveram, 
na época, foi colocar barricas sem fundo onde borbulhava o precioso líquido 
que, na expressão do engenheiro Américo Wernk, eram “jóias perdidas no pân-
tano, tesouros sepultados na lama”.

A notícia da descoberta das fontes por Antônio Francisco Viana correu 
alvissareira repercutindo na histórica e lendária Campanha, onde residia o co-
ronel Lourenço Xavier da Veiga. Um de seus filhos, o comendador Bernardo 
Saturnino da Veiga, nascido em Campanha  no dia 3 de abril de 1842, vislum-
brou a possibilidade de um grande empreendimento comercial e mandou o seu 
sobrinho, José Pedro da Costa, para  conhecer as fontes e colher amostras das tais 
águas que todos afirmavam ter miraculoso poder de cura.

Amostras colhidas foram examinadas em Ouro Peto, então capital da 
Província, pelo alemão Alfredo Schaffer, que nelas encontrou propriedades me-
dicinais de grande valor. Simultaneamente, em São Paulo, outros membros da 
família Veiga confabulavam para a formação de uma companhia destinada a 
explorar as referidas águas.

Após os entendimentos preliminares com os proprietários das terras, 
Adolfo Schimidt e Manuel Dias Ferraz, os irmãos Veiga adquiriram a área ne-
cessária e formaram a Companhia de Águas Minerais.  Aprovados os Estatutos 
da Companhia, no dia 10 de agosto de 1892, foi oficialmente inaugurada a Fonte 
alcalinogasosa. Por isso, todo o mérito de Fundador de São Lourenço cabe a Ber-
nardo Saturnino da Veiga. Esses foram os Pioneiros do Progresso de São Lourenço 
(Editora Arabutã, FUNDEC, São Lourenço, 1992).

Continuação da página 1
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ADQUIRA NOSSOS 
LIVROS

LIVRO PÓSTUMO DE ESMERINO MAGALHÃES JR.
LANÇADO NO MUSEU DO ESCRITOR

Em solenidade realizada no Museu do Escritor, na noite de segunda-feira, 15 
de outubro de 2018, foi lançado o livro A Fábrica de Incertezas, obra póstuma de Es-
merino Magalhães Jr., publicada pela ANE. 

Na foto, Silvia Magalhães, viúva do poeta homenageado, aparece na compa-
nhia de filhos, netos e outros familiares, e do Presidente da ANE, Fabio de Sousa 
Coutinho, no coquetel de confraternização que se seguiu ao lançamento do livro e à 
inauguração de exposição alusiva à vida e obra do Autor.

POEMAS DE 
ESMERINO MAGALHÃES JR.

CASA DO MÉIER

Há uma casa no Méier com pedras antigas
e ritos antigos:
um senhor de colete na varanda,
cabelos brancos,
e um relógio de algibeira
que ordena o café, o almoço, o dormir etc.
Uma criança joga bola no jardim.

Uma criança brinca no jardim
e o incesto espia detrás das portas.
No Méier há uma casa de pedras aparentes
e sentimentos encobertos.

QUADROS

Os quadros na parede
sugam as consciências para os azuis e verdes
que belejam lá fora.

Os quadros na parede
ostentam dilemas, sofi smas, clarividências
de quem por lá fora andou.

Os quadros na parede
lutam por ir além de quadros
e derrubar paredes.

Os quadros na parede
podem mais que a mão do homem
emparedado por seus medos.
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A HORA DE ACORDAR
Manoel Hygino

Especialmente oportuna a lembrança dos fatos e dos personagens, em face 
da situação ora atravessada pelo Brasil sob vários aspectos. Ademais, pela 
lembrança de Hélio Jaguaribe, advogado, sociólogo, cientista político e es-
critor, recentemente falecido, cidadão probo e de atitudes corajosas, como 

demonstrou durante o governo militar.
Também membro da Academia Brasileira de Letras, como registrou Aristóte-

les Atheniense (conselheiro nato da OAB, diretor do IAB e do IAMG), Hélio Jaguari-
be, tão pouco reverenciado agora, afirmou: “O Brasil é mais ignorante do que pobre 
e, em última análise, é pobre porque é ignorante”.

Mais: “o país tem o desenvolvimento que a sua educação lhe propor-
ciona. O fato de que há uma parcela muito grande de brasileiros totalmente 
deseducados ou parcialmente educados constitui um peso inerte que dificul-
ta a marcha do Brasil. Portanto, a primeira coisa a fazer é ampliar a educação 
e melhorar o nível dela. Só isso bastaria, porque, como o país tem uma ten-
dência positiva para crescer, se tiver educação cresce na direção certa e com 
a velocidade certa”.

Continuação da página 1

PAISAGEM DO 
CORPO

Lina Tâmega Peixoto
Ave rubra de canto grave 
aplaina a voz no voo raso 
sobre as montanhas. 
As dores curvadas dos dias 
confundem as sombras da tarde. 
A paisagem limpa e fresca
respinga meigo suor no espaço
e as nuvens torcem uma rosada névoa 
e escorre céu abaixo. 
Giram meu corpo ecos de alegria 
e penso que sou feliz,
mulher e menina que tocam 
os bem-amados seios da vida.
O tempo que se alastra suplicante 
pelos flancos da terra 
inflama o rubor da lembrança
no presente que espreita
o breve tremular do instante.

AINDA A VERDADE DOS DIÁRIOS
M. Paulo Nunes

Como ocorre com a brasileira, a literatura 
portuguesa não é tão fértil em prosa dia-
rista. Os representes desse gênero naquela 
literatura talvez sejam todos contemporâ-

neos nossos. Poderíamos assim contá-los pelos dedos. 
Comecemos pelo maior deles, Miguel Torga, também 
romancista, com a Criação do Mundo, lançado em 
Portugal, pelo próprio autor e aqui, há alguns anos já, 
pela Companhia das Letras, de alguns outros roman-
ces e também poesias já referidos em nota constante 
do livro Modernismo & Vanguarda, vol. I, do autor. 
Referência especial merece o contista de Contos da 
Montanha e Novos Contos da Montanha, nos quais a 
prosa portuguesa chega talvez ao mais alto patamar. 
Seu Diário, dos mais longos, compreendendo prosa 
e poesia, chega a 14 volumes, pelo menos os de meu 
conhecimento, e é permeado de fatos da vida literá-
ria da maior atualidade e constitui verdadeiro espe-
lho da vida do autor como ocorre com o romance A 
Criação do Mundo, parte do qual decorrida no Bra-
sil, onde passou sua adolescência, em uma fazenda 
de café de Minas Gerais. Segue-se Fernando Namora 
com Sete Dias, seu jornal literário, também roman-
cista bem representativo do neo-realismo português, 
igualmente já referido de forma breve nestas notas. 

José Saramago que tem merecido, de minha parte es-
tudos mais demorados, sobretudo quanto a seu estilo 
e à sua técnica romanesca; aos quais têm resistido al-
guns leitores seus. A sua prosa diarística é das mais 
perfeitas, com Cadernos de Lanzarote, título retirado 
da ilha integrante do arquipélago das Canárias, para 
onde mudou-se o romancista após o rompimento 
com o primeiro governo de Cavaco e Silva, que man-
dou excluir seu livro, Evangelho segundo Jesus Cristo, 
de um concurso literário, por considerá-lo herético, 
editado em Portugal, pela Caminho, e no Brasil pela 
Companhia das Letra. Alguns estudos lhe tenho de-
dicado, muito antes de sua consagração com o prêmio 
Nobel, o único de literatura de língua portuguesa. E 
por último, Vergílio Ferreira, com quem cheguei ainda 
a corresponder-me, em virtude de um dos estudos de 
minha autoria ter chegado às suas mãos, graças à di-
ligência do amigo comum Alberto da Costa e Silva, e 
de quem estou (re)lendo no momento justamente sua 
prosa diarística, pela abordagem profunda que nela 
faz dos problemas do ser. Dele transcrevo ao final um 
comentário da maior importância, porquanto aborda 
um tema que foi objeto de algumas notas desta coluna 
relativas aos escritores hoje esquecidos. É um estágio 
este da maior importância e pelo qual nos defronta-

mos com a crueza daquele comentário feito há pouco 
por mim em discurso de recepção em nossa Acade-
mia, citando o pensador espanhol Ramón y Cajal, para 
quem “a glória nada mais é do que esquecimento adia-
do. Dura uma geração ou duas. Depois, silêncio.” Em 
seu Contra-corrente – Nova série – 1 – Diz-nos o autor 
de Manhã Submersa:

“9 – setembro (sábado) – 1989. A glória é bem 
curiosa. Quanta gente gloriosa conheci, transportada 
no ardor e que morto o seu proprietário se arreia como 
um carrego. Quantos escrevem hoje sobre um Aquili-
no? Quem escreve sobre Ferreira de Castro – o maior 
escritor do Ocidente, segundo Jorge Amado? Carlos de 
Oliveira tinha um bando de súbditos que se desfaziam 
em artigos sobre ele enquanto vivo. Quem escreve so-
bre ele, depois de morto? Quem escreve sobre o Redol 
cujo Barranco de Cegos um escritor ainda no activo di-
zia ser o maior romance português do século? E sobre o 
Pereira Gomes? E mesmo um pouco já sobre o Régio? 
Quem ousa uma palavra sobre Namora? Quem escreve 
sobre o Gomes Ferreira? E, e? Há uma reflexão a fazer 
sobre isto. É fácil, naturalmente. Mas eu tenho de ir al-
moçar.” (Ob. cit., pp.188-9)

Conservou-se a grafia portuguesa da edição da 
Bertrand.

HORÁCIO, POETA DOS 
 BOSQUES SABINOS

Márcio Catunda

Horácio celebrou o sacro vergel de Tiburno e a cascata que se despenha na casa ressonante de Albúrnia. 
Com Virgílio e Mecenas, meditou, em passeios bucólicos, bebendo o vinho de dois anos na pátera.
Ao som da lira dórica, rezou a Vênus, Rainha de Pafos, para que intercedesse junto a Glícera, de deli-
cada cintura, e nela despertasse o estardalhaço da volúpia.

Ao som da flauta bárbara, cantou, com plectro leve, o noturno encontro em que se escutam serenos sus-
surros.

Ao som do vento, de canoras cordas, desfrutou o dia votivo nos jardins de Ustica. 
O delicado alento da Camena o consolou, na companhia da musa. 
Fez lauto obituário de louvor ao preclaro Quintílio Varo, que a Noite sem lua conduzira pelo letal caminho.
Jamais trocaria as ribeiras do vale sabino por riquezas que inquietam a alma.
Nas calendas de março, do ano 30, maldisse a árvore que, ao cair, quase o atingiu fatalmente.
Recusou a púrpura e os umbrais dos soberbos, em prol do ócio incomparável.
Viver cada segundo indiferente às tramas do tempo arisco era a sua recompensa pela curta esperança que 

a vida admite.
Pediu a Júpiter que retardasse o voo do Destino.
Com os dons de Líber e a contemplação do mar Tirreno, dissipou as penas vorazes.
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GUERRAS EUROPEIAS E REFLEXOS LOCAIS
Flávio R. Kothe

O que aconteceu em torno de Glogau, na Si-
lésia? No século XVIII, houve três guerras 
da Silésia, depois que esta foi invadida em 
1740 pelas tropas prussianas, o que não foi 

aceito pela Áustria, França, Rússia. Só na terceira guer-
ra, só do lado prussiano que a venceu no cansaço, mor-
reram mais de 500.000 pessoas. Ou seja, considerando-
-se a população de cada época, sob Frederico, dito O 
Grande, morreram mais súditos do que Hitler perdeu 
na Segunda Guerra. Mesmo assim, ele é chamado O 
Grande. 

Napoleão invadiu aquela região. Eu vi, escondi-
da no alto da torre da igreja de Klopschen, uma “Tafel”, 
uma placa grande, com os nomes dos moradores da 
vila que morreram lutando contra Napoleão. Por vol-
ta de 1865 houve outra guerra na região para decidir 
qual seria a capital de uma Alemanha unificada com a 
Áustria. Por isso, como a guerra de 1870 foi uma guerra 
anunciada para o segundo semestre, no primeiro mui-
tos abandonaram a região e se mandaram para lugares 
como Santa Cruz do Sul, RS.

Por que eles sabiam que viria a guerra? Só en-
tendi isso quando estive lá. Glogau era uma cidade de 
uns 80.000 moradores. Quando os prussianos a toma-
ram, instalaram cinco quartéis e dois hospitais milita-
res nela. Havia um soldado para cada dois habitantes, 
na época da paz; na guerra, a proporção podia chegar 
a um por um. Nos documentos dos imigrantes, os si-
lésios aparecem como prussianos, mas estes eram os 
que haviam invadido a sua terra natal e lhes tirado 
a autonomia. A Silésia tinha sido aliada da Áustria e 
da França. Por isso, lutar contra a França e a favor da 
Prússia ia duplamente contra o seu senso de história. 
O exército prussiano tinha uma predileção pelo que 
chamavam de “lange Kerls”, os rapazes compridos, 
cujo braço podia recarregar rapidamente os longos 

fuzis, municiados pela boca. Não era por terem ração 
dupla que iriam ficar. 

Por que Glogau era estratégica? Basta olhar no 
mapa. Era uma região de defesa contra os avanços do 
leste na direção de Berlim. É uma região plana, fácil 
para o avanço militar. A Silésia se divide em três: a 
Baixa, a Média e a Alta. Essa divisão não é de sul para 
norte e sim de oeste para leste, conforme a elevação 
do terreno. No final da Segunda Guerra, a frente rus-
sa avançou até a margem direita do rio Oder, onde à 
esquerda estava a cidade de Glogau, com seus quarteis 
interligados subterraneamente. Durante seis semanas 
os canhões dispararam dia e noite, até não sobrar 
mais nada da cidade. Em Klopschen, cinco quilôme-
tros adiante, ainda houve um grande combate. Mais 
de dois milhões de mulheres silésias foram estupradas 
durante o avanço russo. Os alemães não gostam de 
falar sobre isso como também não sobre as guerras 
do século XVIII.

Tem-se a impressão de que a política polonesa 
continua tratando de varrer a memória de pelo menos 
sete séculos de presença germânica na Silésia, embo-
ra em geral tenha havido boa convivência. Em regiões 
dos sudetos, por exemplo, o governo tcheco devolveu 
antigas propriedades aos alemães para que fizessem in-
vestimentos na zona rural. Em 1995, em cidades perto 
de Glogau as casas estavam todas degradadas, mas não 
porque a frente de guerra tivesse passada por elas e sim 
porque os moradores temiam que elas seriam devolvi-
das aos antigos proprietários. 

Os russos tomaram regiões da Polônia e, para 
compensar, colocaram os poloneses em regiões de ale-
mães, que foram expulsos. Russos e poloneses foram 
aliados durante a Segunda Guerra. Depois da Queda 
do Muro descobriu-se que cerca de 5.000 oficiais po-
loneses tinham sido mortos pelos russos e largados no 

mato, para que não houvesse resistência à anexação de 
terras polonesas. Silésios e outros alemães foram expul-
sos para que suas casas e terras fossem ocupadas por 
poloneses oriundos de regiões tomadas pela Rússia. 

Do lugarejo Klopschen se originam famílias 
santa-cruzenses como Frantz, Hoffmann, Kliemann, 
Kothe, Mentz. Os que saíram primeiro devem ter man-
dado notícias para os que haviam ficado. Os que saíam 
depois iam para onde já tinham conhecidos e podiam 
contar com ajuda. Muitas vezes já havia parentesco nas 
regiões de origem. 

Fui a Quaritz, na Polônia, em 1995 procurar da-
dos históricos, pois lá havia um arquivo regional, mas 
só encontrei documentos depois de 1895. Disseram-me 
que os anteriores talvez estivessem em outro arquivo, 
mas por enquanto não se tem conseguido acesso. Mes-
mo os alemães oriundos da região estão enfrentando 
essa dificuldade. Há um buraco na história. Não se sabe 
o que não se quer que se saiba. 

Os silésios que abandonaram a região pela emi-
gração pouparam seus descendentes de tragédias, das 
quais muitos não teriam saído ilesos. Não há volta. Em 
Glogau, quando estive lá em 1995, vi algo estranho: mais 
de um quilômetro da rua principal tinha sido recons-
truída pelos exilados alemães conforme havia sido por 
volta de 1800. Ninguém morava lá: os alemães porque 
não podiam; os poloneses porque as casas não eram de-
les. Era uma cidade fantasma, feita de casas novas em 
estilo antigo. Em torno, ruínas e capoeiras, onde se dizia 
que havia bombas que não tinham explodido. 

Consegui entender melhor meus antepassados. 
Perdemos a Europa, não perdemos a vida. Cada ale-
mão que saía era um problema a menos para a Alema-
nha. Não precisamos esperar que sejamos bem-vindos, 
como quem procura refúgio do seu refúgio. O perdido, 
perdido está.

Se viva fosse, Natércia Campos faria oitenta anos 
no dia 30 de setembro, pois nasceu nesse dia 
em 1938.
Já tenho dito que, ao lembrar a enfermidade que 

levou prematuramente minha amiga, sinto quase uma 
dor física: foi uma das mortes que mais me feriram: es-
tava em outras terras, deixei-a com saúde e, ao voltar, 
soube da insidiosa doença que terminaria por levá-la.

Filha de Moreira Campos, o maior contista do 
Ceará, o que me causou sempre admiração foi o fato de 
nada, absolutamente nada em seus textos de escritora 
lembrar, nem de longe, o estilo do seu pai.

Natércia costumava dizer que éramos da mes-
ma idade, porque ambos de 1938. Mas ela nasceu em 
setembro e eu, em fevereiro, sendo ela bem mais jovem. 
E ela se foi em 2004, ano em que deveria fazer 66 anos!

Havendo casado cedo, a escritora só iria publi-
car seu primeiro livro aos 50 anos, Iluminuras, de con-
tos, premiado pela Bienal Nestlé de Literatura de 1988. 
Depois vieram outros livros, mas sua obra principal é 
o ro mance A Casa, um dos pontos mais altos não só 
de sua obra, mas de toda a ficção cearense. Teve esse 
romance, além da primeira edição de 1999, mais duas, 
em 2004 e em 2011, esta naturalmente póstuma.  

Grande conhecedora do folclore e leitora de Luís 
da Câmara Cascudo, estudou ela com tal profundidade 

NATÉRCIA CAMPOS
Sânzio de Azevedo

a vida do nosso sertão, que ler A Casa é se embeber de 
tudo quanto diga respeito aos costumes e às paisagens 
do mundo sertanejo, com suas crendices, suas abusões 
e suas tragédias. Um  exemplo é o da mãe “que comera 
fruta inconha, daí diziam tivera parto duplo”; não po-
diam faltar lendas como a “do trasgo, espírito caseiro”; 
episódio de revoltante barbárie é a de um marido traí-
do por sua mulher quarenta anos mais nova: o amante, 
capturado, é supliciado em um colete de couro novo e 
molhado que se vai encolhendo ao sol: “Só a cabeça e os 
gritos que até hoje escuto ficavam de fora.”

Interessante é que quem conta tudo é a casa, 
personagem-narradora, que toma conhecimento do 
que não vê pela voz dos ventos: “Fui feita com esmero, 
contaram os ventos, antes que eu mesma dessa verda-
de tomasse tento. Meu embasamento, desde as pedras 
brutas quebradas pelos homens a marrão, aos baldra-
mes ensamblados nos esteios, deu-me solidez.” E por aí 
segue a belíssima narrativa. 

Indicado o livro para o vestibular da UFC em 
2004, o que deveria ser motivo de orgulho amargou os 
últimos momentos da autora: os encarregados da edi-
ção, leigos em literatura, suprimiram todas as epígra-
fes, como se elas não fizessem parte do romance, como 
ensina Genette. Pior: suprimiram até a dedicatória da 
escritora a seu ilustre pai. Esse livro, que arrancou pala-

vras de entusiasmo do poeta Jorge Medauar, foi, como 
eu disse, reeditado em 2011, com a dedicatória e todas 
as epígrafes, graças a uma comissão formada por Nei-
de Lopes (grande amiga de Natércia), Carolina Cam-
pos (minha querida amiga Carol, filha da escritora) e 
Geraldo Jesuino da Costa, artista plástico responsável 
pelo projeto gráfico. A capa do livro é do marido da 
Carol, o pintor Pablo Manyé. 

Angela Gutiérrez fala do espanto dos que leram 
“o texto de uma escritora da pancada do mar que sa-
bia captar e exprimir, com tanta sensibilidade, até com 
detalhes preciosos, a mística dos costumes sertanejos”,

E Regina Pamplona Fiuza disse, entre ou-
tras coisas: “É um romance que inventa a si mesmo! 
É a literatura do olhar, da observação profunda, da 
descrição extremamente poética.”

O citado poeta Jorge Medauar escreveu, falando 
de Natércia Campos: “As palavras se ‘achicam’, como 
dizem no sul, sem força para avaliar a importância lite-
rária desta escritora que conhece – e muito bem – o seu 
ofício. E a quem conhece bem o seu ofício se diz que é 
mestre. É o que Natércia é.”

Natércia Campos ingressou na Academia Cea-
rense de Letras no dia 28 de fevereiro de 2002, quando 
eu estava viajando, mas tenho orgulho de haver sido 
citado em seu discurso de posse.
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 ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE
Valfredo Melo e Souza

O tema Dom Quixote é conhecido por mi-
lhões de leitores. El Ingenioso Hidalgo 
Dom Quixote de la Mancha – 1605-1615 
– Miguel de Cervantes Saavedra (1547-

1616), Espanha século XVII. O livro uma obra-prima 
de humor, uma demonstração de que o riso e as lágri-
mas têm uma raiz comum de que são os dois lados da 
mesma moeda.

Na primeira fila do Teatro Dulcina observo 
uma cena de ficção: Dom Quixote e Sancho Pança es-
tão à beira de um abismo com o propósito de saltar. 
Sancho tenta o primeiro passo em direção ao precipí-
cio. D. Quixote verbera com altivez: “Tá doido malu-
co?” Naquele momento o herói conseguira distinguir o 
que é real e o que é ficção. Nunca mais me separei desta 
obra de caráter tragicômico. Entre suas várias vertentes 
interpretativas, uma é ridicularizar a novela picaresca 
então em voga na Espanha. Cervantes usou a ficção 
para satirizar severamente a cultura espanhola (litera-
tura, costumes e a sociedade da época). O Cavaleiro 
dos Leões, como se autodenomina Quixote, em raros 
momentos reconhece que “este mundo é só conspiração 
e armadilhas, todas contraditórias”. “Agora compreendo 
que devemos tocar com as mãos o que vemos para não 
nos iludirmos”. O cenário do Dom Quixote de Cer-

vantes é povoado numa rica amostra da Espanha do 
século XVII, num tempo que todo o material do dire-
tor cabia dentro de um saco de trigo; o elenco tipifica 
as comunas com os vários tipos: fidalgos, burgueses, 
nobres, provincianos, soldados, estudantes, médicos, 
bandoleiros, barbeiros, donzelas, mulheres, hoteleiros, 
jogadores, criminosos.

A figura central: “de compleição rija, seco 
de carnes, enxuto de rosto, faces que pareciam estar 
beijando uma à outra na parte interna da boca, um 
pescoço e meio côvado de comprimento e extrema-
mente moreno”. Era assim o espanhol Alonso Quija-
no (Queixada). Teve a missão “sagrada” de reparar 
injustiças, salvar donzelas e matar gigantes. Ah! Os 
moinhos de vento!  Adota o nome de Dom Quixote e 
parte numa armadura enferrujada, num cavalo esque-
lético, Rocinante (antigo cavalo de aluguel), que julga 
um valente corcel. Dom Quixote: o cavaleiro andante. 
Tudo que ele alcança fica romântico e irreal. Um cam-
ponês local, de meia idade, Sancho Pança, é seu fiel 
escudeiro, homem que apesar de inculto é por natu-
reza esperto e bem-humorado, fazendo contraste com 
seu companheiro de infortúnio. O Cavaleiro corteja 
uma robusta camponesa, Aldonza Lorenzo, a quem 
rebatiza de Dulcinéia del Toboso, a doce Dulcinéia, de 

AMANTES

Noélia Ribeiro
O amor não é esquizofrênico.
Não anoitece com o sol
nem amanhece com a lua.

Desfaz a couraça de Reich,
os vícios e a falcatrua,
que interrompam o encaixe.
Raspas, restos, migalhas
dormidas de Agenor
(não, obrigada.)
mancham o assoalho
onde repousa o amor.

Assoma à janela
a noite sagrada
de prazeres abundantes.

O amor não é esquizofrênico.
Esquizofrênicos são os amantes.

seu castelo de areia. Adiante um rebanho de carneiros 
é visto como um bando de Sarracenos; ataca o seu co-
mandante (um moinho de vento) e é derrubado, esta-
telado no chão: um “cavaleiro da triste figura”, como 
o apelidaria seu escudeiro; nesta “batalha” é quase 
apedrejado até a morte pelos pastores enfurecidos. 
Depois, mirando uma fileira de odres numa hospeda-
ria é por ele confundida com gigantes. Golpeada pelo 
valente Dom Quixote, inunda a hospedaria com seu 
sangue. O audaz cavaleiro é conduzido em crescentes 
situações ridículas e dolorosas sempre com a intenção 
de cumprir sua missão. É colocado numa jaula (final 
da 1ª Parte) e conduzido de volta à casa.

Na 2ª Parte, 1615, vai ficando difícil a distinção 
entre realidade e ilusão. Entre surrealismo e mente fe-
bril, escuta a fala de Sancho: “Que é loucura: Ser Ca-
valeiro Andante/ ou segui-lo como escudeiro?/ De nós 
dois, quem o louco verdadeiro?/ O que, acordado, sonha 
doidamente?/ o que mesmo vendado vê o real e segue o 
sonho/ de um doido pelas bruxas embruxado?/ Eis-me, 
talvez, o único maluco,/ e me sabendo tal, sem grão de 
siso,/ Sou – que doideira – um louco de juízo”. (Drum-
mond).

Esmagado por um mundo hostil, Dom Quixote 
renuncia aos livros de cavalaria e morre de desencanto.

O DIA EM QUE O NOBEL TREMEU
Vera Lúcia de Oliveira

Em época de premiação da Academia Sueca, 
o Nobel está em evidência. Com o propósi-
to de reconhecer conquistas importantes nas 
ciências e nas artes, de reverenciar os que 

dignificaram os feitos humanos, mas com escândalos 
na literatura, falar dessa respeitada instituição está na 
ordem do dia. E alguém aqui na terra da jabuticaba e 
de Macunaíma falou.  E falou como um Macunaíma 
desabusado, hilariante e impagável que é, fazendo o 
Alfred Nobel se revirar no túmulo. Trata-se do minei-
ro belorizontino Jacques Fux, em seu livro Nobel (RJ: 
Ed. Record, 2018), que tem, entre outros, o humor des-
bragado do conterrâneo Fernando Sabino de O grande 
mentecapto.

Autor com formação em matemática, envere-
dou pela literatura, atendendo ao chamado da musa 
das letras.  Deve ter descoberto, como disse Fernando 
Pessoa, que “o binômio de Newton é tão belo como a 
Vênus de Milos”. E já recebeu os mais altos prêmios em 
ambas as áreas. Um sucesso. A marca desse jovem au-
tor é a originalidade. E o talento nato. Duas faces da 
mesma moeda no caso dele. Com veia cômica, inclina-
ção para a esbórnia, que vem desde Gregório de Matos, 
passando por todos os nossos pândegos, e, moderna-
mente, lembrando o tom jocoso do austríaco Thomas 
Bernhard, de Meus prêmios, Jacques Fux é, com certe-
za, uma nova voz culta e divertida, pós-moderníssima, 
em nossa ficção, que anda meio chinfrim. Mas a me-
diocridade não é privilégio do nosso país dos “bruzun-
dangas”, pois, ao que parece, é fenômeno global.

Mas que ideia foi essa do Fux ao escrever um 
livro em que o narrador-personagem, um brasileiro 
– segundo autor de Língua Portuguesa a ser laureado 
com o prêmio Nobel de Literatura – chamado igual-
mente Jacques Fux, que faz um discurso demolidor, 
cru, um tsunami que lava a roupa suja de todo o câno-

ne ocidental e oriental de autores como Kafka, Canetti, 
Sartre, Saramago e outros mais? Não poupa ninguém, 
nem a si mesmo, exposto, esquadrinhado na praça e no 
terreiro, para lembrar o Gregório Boca do Inferno. É 
isso: temos um novo Boca do Inferno em nossas letras 
que, curiosamente, acertou ao explorar os escândalos 
sexuais, justamente nesse momento em que o francês 
Jean-Claude Arnault foi condenado por esses escânda-
los e ainda financeiros pela senhora academia sueca, 
que cancelou o prêmio de Literatura deste ano de 2018 
e, possivelmente, o de 2019. Bola de cristal? Pode ser. 
Mas o certo é que a auto-ficção, a brincadeira literária 
de Fux seguiu a máxima popular que diz “onde há fu-
maça há fogo”. E o resultado é um livro interessantíssi-
mo, uma pequena joia literária.  Um livro-monólogo, 
um discurso, em que a voz do narrador-personagem se 
mistura à do autor, misturando ainda fato e ficção para 
revelar os subterrâneos do famoso Nobel. Uma devassa 
na vida dos premiados expondo a banda podre e todo 
tipo de vilania dos maiores (alguns nem tanto) autores 
da literatura mundial. Diz o narrador que a verdade 
está debaixo do tapete. E “É nos desvios, nos atos inde-
corosos, nos recalques obscenos, sórdidos, sorrateiros 
que repousa o verdadeiro autor e as suas mais sensíveis 
e honestas palavras.” Assim, enalteceu os textos e atos 
infames. Como o soco do Mario Vargas Llosa em Ga-
briel Garcia Márquez. E sobrou ainda para os notáveis 
da plateia: “Delirantes membros da Academia”, “Adúl-
teros senhores”, “Misóginos senhores”... E muito mais. 
Um poço de irreverência.

Mas o livro não seria nada – ou pelo menos não 
se sustentaria literariamente – se não fosse a vivacida-
de do estilo do autor, a coesão entre as partes (com as 
intervenções tipo lacanianas), em que uma é gancho 
coerente para a outra, e a mão segura que conduz a 
narrativa com total domínio. O humor está no rir de 

si mesmo e na erudição meio às avessas do divertido 
Fux, que pressupõe um leitor iniciado para apreciar a 
graça da estória, que saiba separar o joio do trigo, o que 
é brincadeira do que é sério e de muito valor. Enfim, 
algo novo que nos tira do tédio e, contrariando José de 
Alencar, um livro que nos faz rir e corar...
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O DIREITO À FICÇÃO
Ana Miranda

A HORA CHEGA
Emanuel Medeiros Vieira

PARA TODOS AQUELES (cada vez mais escas-
sos) QUE AINDA  AMAM A LEITURA

PARA CLARICE (minha � lha) E TOMÁS – QUE 
SEJAM ILUMINADO EM PRAGA, NA TERRA DE 
FRANZ KAFKA

 
“Último antídoto do nada/entre as peçonhas da 

vida/coisa por sorte encontrada/e por desgraça perdida,/
amor lega, em sua ausência,/um lembrete à consciência/
se ela por acaso esqueceu: nada que te pertence é teu”(…)

“Uma vida inteira passada/dentro dos con� ns 
de um corpo/junto ao qual vem atrelada/ a consciência, 
peso morto/que acusa o golpe sofrido/e cochicha ao pé 
do ouvido/depois que o fato se deu: nada que te pertence 
é teu”.

(PAULO HENRIQUES BRITTO – “NENHUM 
MISTÉRIO”)

Sim. Sempre chega a Hora.
Quando, cedo, fazes a barba, colocando a gravata, 

no trânsito caótico de todos os dias e, sem aviso, o infarte 
fulminante. Para os grandes, para os pequenos. 

Ou em um câncer longo – tão dolorido.
Tomas um cafezinho no bar do aeroporto e, claro, 

não sabes que o avião irá cair.
Explosão, sempre o fogo, a fumaça, todos mortos, 

lágrimas.
E o tempo passa, tudo é esquecido – não para as 

famílias.
Quando a parteira te tira da barriga da mãe, 

começa “o ser para a morte”.
Não há truques, arranjos. É isso.

E exatamente neste momento, neste dia que 
nasce, após  a madrugada  inteiramente insone - “a ca-
beça viajando” para mil mundos (e não temos o controle 
de nada–nada), um pássaro canta na árvore em frente. 
Eu sei: há mar, mãe, pai, companheira, pão quente, amo-
ra, pitanga.

Vale a vida.
E, APESAR  DE TUDO, É  UM  NOVO DIA.
Escrevi: “e não temos o controle de nada-nada”. E 

pensamos que temos. Nem das nossas vidas. E, é claro, nem 
da dos outros.

(E  Caronte, o Barqueiro, carrega as almas dos  
recém-mortos.

É o seu ofício.
Ele coloca uma moeda sobre a boca dos cadáveres. 
Jovem, eu pensava que fossem duas moedas nos 

olhos. Mitologias diferentes?
E segue o rio.)

Eu sei: não só isso.
Nada de queixas ou autopiedade:  lembro-me do 

Evangelho de São Lucas (Capítulo 12, Versículo 48):  (…) 
“Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. 
Quanto mais se con� ar a alguém, dele mais se há de 
exigir”.

Também recordo-me de Soren Kierkegaard (1813-
1855), o grande fi lósofo, teólogo, poeta e crítico social dina-
marquês, considerado  o primeiro fi lósofo existencialista  (e 
que, junto com Albert Camus, tanto  infl uenciou minha 
geração.).

Não, não citarei nada de complexo do profundo 
pensador – apenas: “Amor é o que tem sabor de eterni-
dade”.

Tão simples – tão verdadeiro..

A Hora Chega!
Mas, nesse trânsito, é possível fazer algo. A obra 

� ca.

Charles Aznavour (1924-2018) tinha uma canção 
(“Hier Encore”) que dizia: “Ainda ontem tinha 20 anos, 
acariciava o tempo, joguei com a vida como se joga com 
o amor.”

(Brasília, outubro de 2018)

POEMAS DE 
ASTRID CABRAL

RETRATO 

Já viste pássaro
ter raízes?
Já viste árvore
ter asas?
Já viste peixe
ter voz?

Olha para mim.

DOR

Dentro de mim
dói sem dó
dói sem fi m.

Passarão os dias
de cruel agonia
e escassa alegria?

Ou passarão todos
os dias, e esse será
o único 
consolo?

MODO DE AMAR

Amor como tremor de terra 
abalando montanhas e minérios
 nas entranhas da minha carne. 
Amor como relâmpagos e sóis 
inaugurando auroras
ou ateando faíscas e incêndios
nas trevas da minha noite.
Amor como açudes sangrando 
ou caudais e tempestades 
despencando dilúvios.
E não me falem de ruínas
nem de cinzas, nem de lama.

Eu abria um livro, lia as páginas, sonhava, imaginava, ia me entregando, me encantando, pensava que 
aquele fascínio era meu e de poucas pessoas com o mesmo gosto e a mesma sensibilidade.
Era uma sensação tão boa que, menina, mocinha, eu pensava que podia haver ali algo de proibido, trans-
gressor, mesmo de pecado, os romances me mostravam secretamente tudo o que eu queria saber e nin-

guém conseguia me dizer.
Um dia, li um texto que o nosso maior pensador, Antonio Candido, nos deixou; no qual ele diz que a fi c-

ção é um direito de todas as pessoas, e isso me surpreendeu. Eu nunca tinha pensado na fi cção como um direito 
humano.

Nenhuma pessoa no mundo, nenhum povo, pode viver sem a fi cção, ele diz. Sem viver a experiência da 
imaginação. Dia e noite. Todos nós sonhamos todas as noites e nenhuma pessoa pode passar um dia inteiro sem 
momentos de imaginação.

Vivemos a fi cção quando contamos algo que nos aconteceu, algo que vimos acontecer, quando ouvimos 
uma canção, quando assistimos a um fi lme, a uma novela de televisão, quando debatemos sobre um problema da 
família vizinha, ou quando, apaixonados, entregamo-nos a devaneios, quando temos um desejo, quando lemos 
um romance...

A literatura de fi cção “parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja 
satisfação constitui um direito”, são palavras de Antonio Candido. Assim como não teremos equilíbrio emocional 
se não sonharmos, não teremos equilíbrio social sem a literatura, ou a fi cção.

A própria vida parece uma fi cção. Inúmeras foram as vezes em que alguém chegou perto de mim e disse: 
Minha vida daria um romance! Sempre que me perguntam se sua vida daria um romance, digo que sim. Todas as 
vidas dariam um romance.

E me perguntam se o livro vai acabar. Eu respondo, Claro que não! Quanto mais inteligente e desenvolvida a 
humanidade, mais ela vai precisar do livro, seja de papel, virtual, ou outro meio ainda não inventado, como suporte 
para a literatura, a fi cção, o conhecimento, o sonho.
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OLAVO BILAC: MUITO ALÉM DO PARNASO (*)

Fabio de Sousa Coutinho

Em 28 de dezembro deste ano, assinala-se o cente-
nário da morte de Olavo Bilac, carioca da gema, 
nascido na Rua Uruguaiana, estudante interno na 
Praça Tiradentes (Colégio São Francisco de Pau-

la) e na Rua Gonçalves Dias (Colégio Vitória), poeta, con-
tista, jornalista e cronista. Bilac foi um dos fundadores, em 
1897, aos precoces 32 anos de idade, ao lado de Machado de  
Assis, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Graça Aranha, Aluísio 
Azevedo, Sílvio Romero, Clóvis Beviláqua e outras figuras ex-
ponenciais de nossa cultura, naquele final do século XIX, da 
Academia Brasileira de Letras. 

Seu nome completo, assim como os dos outros dois 
integrantes do chamado “triunvirato parnasiano”, marcando 
uma impressionante predestinação, forma um verso de 12 sí-
labas, um alexandrino, dodecassílabo clássico:

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac;
Antônio Mariano Alberto de Oliveira; e 
Raimundo da Mota de Azevedo Correia.

Olavo Bilac foi um poeta e cidadão full-time, dos 
maiores de nossas letras, consideradas todas as mais impor-
tantes escolas da poesia brasileira, do Arcadismo ao Mo-
dernismo. Mas, numa semana em que comemoramos, na 
próxima sexta-feira, 5 de outubro, os 30 anos de vigência da 
Constituição Federal de 1988, e no domingo, 7 de outubro, 
realizamos o mais importante evento político de um regime 
democrático, as eleições gerais, não se pode olvidar o que 
ele representou, em sua relativamente curta existência de 53 
anos, para a afirmação e consolidação da cidadania brasileira 
e de nosso processo civilizatório.

Bilac desenvolveu, ao longo dos anos, principalmente 
nas duas primeiras décadas do século passado (as últimas em 
que viveu), intensa atividade cidadã, imiscuindo-se na polí-
tica, lutando pela educação pública e pela obrigatoriedade de 
prestação do serviço militar, e opinando esteticamente sobre 
as reformas urbanísticas do Rio belle époque, capitaneadas 
pelos Prefeitos Pereira Passos, de quem Olavo Bilac foi secre-
tário, em 1907, e Serzedelo Corrêa.

Filho de um médico cirurgião do Exército, o Dr. Brás 
Martins dos Guimarães Bilac, Olavo Bilac estudou Medicina, 
aqui no Rio de Janeiro, até o 5º ano, em 1885, quando se mu-
dou para São Paulo, onde ingressou na célebre Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, mas também não concluiu 
o curso.

Muito cedo, Bilac fora atraído pelo jornalismo e pela 
boêmia, brilhando em ambos pelo incomum engenho verbal 
de que era dotado. Para se ter uma ideia apenas razoável da 
capacidade e do domínio retóricos de Olavo Bilac, recordo 
uma história curiosa que dá uma noção exata de sua habili-
dade no manejo das palavras. Conta-se que o dono de uma 
chácara, amigo do Poeta, teria dito a ele, numa conversa de 
bar, mais ou menos o seguinte: “Estou precisando vender o 
meu sítio, que você tão bem conhece. Será que poderia redi-
gir o anúncio da venda, para publicação nos jornais?” Bilac, 
na mesma hora, pegou um guardanapo e escreveu:

“Vende-se encantadora propriedade, onde cantam 
os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por 
cristalinas e arejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada 
por sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes, numa 
ampla e aprazível varanda.” 

Algum tempo depois, provavelmente no mesmo re-
duto de boêmios, Bilac encontra o amigo para quem redigira 
o anúncio e lhe pergunta se vendera o sítio. O dono havia 
mudado de ideia: “Quando cheguei no balcão dos anúncios e 
li com atenção o que você escreveu é que percebi a maravilha 
que possuía! E resolvi não vender mais!”

Por ocasião da Revolta da Armada, em 1893, Olavo 
Bilac, republicano mas antiflorianista, refugiou-se em Minas 
Gerais (primeiro em Ouro Preto, depois em Juiz de Fora), 
aí escrevendo um volume de Crônicas e novelas (1894). Mais 
tarde, já considerado nos meios oficiais como o nosso maior 
poeta vivo, foi honrado com várias missões públicas: secre-
tário do Presidente Campos Sales, na viagem à Argentina 
em 1902; por designação do Barão do Rio Branco, secretá-
rio da 3ª Conferência Pan-Americana, realizada aqui no Rio, 

em 1906; delegado à mesma Conferência em Buenos Aires, 
em 1910. Nos últimos anos de sua existência, uma autênti-
ca aventura vital, Bilac assumiu conscientemente o papel de 
poeta cívico, entregando-se de corpo e alma a campanhas em 
prol de causas em que acreditava fervorosamente. Em abril 
de 1913, durante mais uma de suas constantes e sucessivas 
viagens à Europa, Olavo Bilac foi eleito, em concurso promo-
vido pela revista FON-FON, o primeiro Príncipe dos Poetas 
Brasileiros.

Nessa época, sua obra poética, construída a partir de 
1888, com a publicação de Poesias, já havia adquirido enorme 
respeito e admiração, seus poemas se hospedavam no imagi-
nário popular, fenômeno raramente repetido em nossa histó-
ria literária, em qualquer tempo.

É de Poesias, vindo a lume quando o Poeta tinha ape-
nas 23 anos, o extraordinário poema Via Láctea, composto 
de 35 sonetos, nos quais Bilac encontrou o seu motivo mais 
caro, o amor sensual, vivido numa fugaz exaltação. Vaza-o 
em ritmos neoclássicos, próximos de Bocage e, mais rara-
mente, de Luís Vaz de Camões. Peço licença, a fim de ilustrar 
o que venho de afirmar, para ler o soneto de número XIII 
da Via Láctea, inda que sobejamente conhecido de todos os 
presentes:

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso! “E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda a noite, enquanto
A Via-Láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

Em 1898, exatos dez anos depois da publicação de 
Poesias, foi editado o segundo livro de poemas de Olavo Bi-
lac, Sagres, louvação dos nautas portugueses e que está na 
gênese do poema Mensagem, de Fernando Pessoa, como 
aventou Ariano Suassuna em pormenorizado estudo intitu-
lado Olavo Bilac e Fernando Pessoa: uma presença brasileira 
em Mensagem?

Nas palavras eruditas e sábias do saudoso Ariano, 
não se trata de reivindicar prioridades nacionais, nem de di-
minuir a importância e a originalidade da obra de Fernando 
Pessoa (a única que viu publicada em vida, em 1934), nem 
de medir ridiculamente, para compará-los, os respectivos 
tamanhos dos dois poetas. Como lembrou Suassuna, já está 
mais do que pacificado que o fato de receber influências só 
diminui a relevância dos poetas que não têm nenhuma. Além 
disso, mesmo que Bilac fosse um poeta sem importância, há 
inúmeros casos de grandes artistas que receberam influência 
de outros menores do que eles: bastaria citar, no caso de uma 
arte plástica, a influência de Monticelli em Van Gogh; e, no 
da literatura, a da novela picaresca em Cervantes.

O que interessa sugerir, entretanto, é que tanto Olavo 
Bilac como Fernando Pessoa esboçaram uma saída das suas 
vozes particulares e individuais, transcendendo o círculo de 
suas dores íntimas e pessoais através de uma poesia quase 
mítica, tradicional e nacional. Pessoa, ao fazer isso, tinha seu 
lastro, a um tempo histórico e poético, no grande poema ma-
rítimo que é o épico nacional de sua pátria, Os Lusíadas. Mas 
Bilac, antes dele, já tinha recriado miticamente a História 
marítima portuguesa, levado pela verdadeira obsessão que 
sentia por Portugal. Fez isso escolhendo como herói o Infante 
D. Henrique, um dos que iriam reaparecer na Mensagem de 
Fernando Pessoa.

O sucesso de Poesias e de Sagres foi imediato e gran-
dioso. Todavia só em 1902 lança o Poeta uma segunda edição 

das Poesias, aumentada de novas partes: Alma Inquieta, As 
viagens e O Caçador de Esmeraldas, em que Olavo Bilac des-
creve episódio da epopeia sertaneja do século XVII, que tem 
como herói a figura de Fernão Dias Paes Leme, distribuindo-
-se o poema em quatro cantos, num total de 46 sextilhas em 
versos alexandrinos.

O trecho mais inspirado do poema é o delírio do 
sertanista: a febre fá-lo ver tudo em torno de si da cor da 
esmeralda:

Verdes, os astros no alto abrem-se em verdes chamas;
Verdes, na verde mata, embalançam-se as ramas;
E flores verdes no ar brandamente se movem;
Crispam verdes fuzis riscando o céu sombrio;
Em esmeraldas flui a água verde do rio,
E do céu, todo verde, as esmeraldas chovem...

Olavo Bilac faleceu, nesta mesma Cidade Maravi-
lhosa onde nascera, em 28 de dezembro de 1918, quando 
ainda se imprimia o seu último livro, Tarde, uma coleção 
de sonetos tão diversos dos da Via Láctea “quanto um triste 
crepúsculo o é de uma manhã de sol”, como o qualificou 
o inigualável Manuel Bandeira. A idade dos amores tinha 
passado; agora chegava a da reflexão, assim descrita no poe-
ma Ciclo, de que lerei as quatro magníficas estrofes, dois 
quartetos e dois tercetos: 

Manhã. Sangue em delírio, verde gomo,
Promessa ardente, berço e liminar:
A árvore pulsa, no primeiro assomo
Da vida, inchando a seiva ao sol… Sonhar!

Dia. A flor – o noivado e o beijo, como
Em perfumes um tálamo e um altar:
A árvore abre-se em riso, espera o pomo,
E canta à voz dos pássaros… Amar!

Tarde. Messe e esplendor, glória e tributo;
A árvore maternal levanta o fruto,
A hóstia da ideia em perfeição… Pensar!

Noite. Oh! Saudade!… A dolorosa rama
Da árvore aflita pelo chão derrama
As folhas, como lágrimas… Lembrar!

Era chegada, para Bilac, a hora dos remorsos, das 
saudades, mas também da resignação e do apaziguamento. 
“Sou como um vale numa tarde fria”, disse o Poeta num dos 
mais serenos poemas desse testamento poético, intitulado O 
Vale:

E num recolhimento a Deus oferto
O cansado labor e o inquieto sono
Das minhas povoações e dos meus campos.

O melancólico Tarde contém a seguinte dedicatória:
À memória de José do Patrocínio, meu amigo, é de-

dicado este livro. 
8 de outubro de 1918. Olavo Bilac

Na tentativa de ser coerente com a rigidez parnasia-
na, quis dar a esta conversa com os confrades e amigos do 
PEN CLUBE do Brasil o título de A VIDA EXUBERANTE 
DE OLAVO BILAC. Contudo, assim já se chama a estupenda 
biografia escrita por Elói Pontes e editada pela José Olympio, 
com data de 1944. Evoluí, então, para Muito Além do Par-
naso, buscando refletir a dimensão espetacular daquele que 
avulta, cem anos após sua morte, como um dos mais verda-
deiramente imortais entre todos os poetas e escritores brasi-
leiros. Bilac não foi só um poeta de seu tempo. Foi um poeta 
de todos os tempos.

Muito obrigado pelas honrosas presenças e pela ge-
nerosa atenção de todos.

___________________________

(*) Palestra proferida no PEN CLUBE DO BRASIL, na cidade do Rio 
de Janeiro, em 1º de outubro de 2018.
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NOTHING IS PERFECT!
Elza Zarur

No meu mundo da infância, o universo parecia ter apenas dois pontos car-
deais: direita e esquerda. Era tudo tão pequeno, tão de interior mineiro 
que esse sentido de lateralidade se aprendia antes mesmo da idade da ra-
zão e, daí para a frente, mesmo andando sozinhos, estávamos no prumo 

e tudo dava certo.
Tudo era perfeito !
Os pontos de referência eram poucos, mas da maior importância! E, para se-

gui-los, bastava eu atravessar o portão da minha casa, dar uma virada de corpo para 
um ou outro lado e caminhar para a frente. Não tinha mesmo como perder o rumo.

A esquerda – até que não me agradava tanto – era a saída da minha queri-
da cidade natal, de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais (para nós, apenas Rio 
Branco). Mas a direita ??? Engraçado, pode ser pura coincidência, mas na geografia 
da minha cidade, ela sempre teve muito mais poder. A começar que, na época, esse 
era o lado do mais significativo destino de todos: o destino da fé.

A Igreja Matriz São João Batista se destacava no topo da praça e todos os 
programas giravam em torno dela. Para mim, então, vivendo na quietude da chácara, 
chegar à Matriz nos fins de semana significava chegar ao mundo inteiro! Enquanto a 
família assistia à missa das 8 horas, eu encontrava todas as crianças e ficava brincan-
do no balaústre, esperando a hora do programa de que mais eu gostava: a matinê no 
Cine Brasil. Eu adorava! E nada me faz esquecer o filme Some Like It Hot ou Quanto 
mais Quente Melhor !

Vestido de amarelo de broderi com lacinho de gorgorão na frente, sapato pre-
tinho de verniz, conjunto de ban-lon herdado da prima Cristina; grapette e saquinho 
de pipoca, lá nos sentamos, mamãe e eu, na primeira fila.

Risos, nesse filme, foi o que não faltou! Quase ainda escuto, agora, nossas gar-
galhadas com a confusão do Jack Lemmon que, fantasiado de mulher para conseguir 
emprego, acaba vítima da paixão de um milionário que tudo faz para se casar com 
ele. Promete rios e fundos, faz planos para o casamento…para a lua de mel… para os 
filhos que terão… Mas, aflito, Lemmon tenta explicar de qualquer jeito que não pode 
se casar com ele, que não pode aceitar nada disso e, mais ainda do que tudo, que não 
pode messssmo, porque é homem!!!

Embevecido de paixão, o apaixonado não se espanta, não se incomoda nem 
um pouco com a notícia e responde com a maior naturalidade: nothing is perfect… e 
continua, firme, com seus planos!!!

– Saímos do cinema e seguimos rindo pelo caminho de casa.
E, até hoje,  percebo,  o Quanto Mais Quente Melhor não me saiu de cena, 

jamais!
Todas as vezes, enquanto pude, que reclamei da vida para a minha mãe ela 

me fazia voltar ao filme, por menos cômico que fosse meu problema. Eu dizia: mas 
como isso foi acontecer, mamãe? eu pensei em tudo com detalhes, programei da 
melhor forma, segui à risca seus conselhos, procurei o melhor script para que fosse 
completamente um happy end !?

Ela, bem sábia e experiente de tantos anos vividos na base dos ups and downs 
que o destino lhe trouxe, me olhava, fazia um compreensivo e maternal balançar de 
cabeça e me consolava da forma mais alegre:

– Elzinha, lembre-se para sempre: nothing is perfect!!! 

PENTEADEIRA
Raquel Naveira

Restaurou a antiga penteadeira, com o espelho de cristal bisotado e a ban-
queta de couro, que ficava no quarto dela, a sua mãe. Muitas vezes a filha 
a viu frente ao espelho, que lhe parecia baço, coberto de pó. A mãe abria 
potes de cremes, passava unguentos, o rosto lambuzado de grumos. Que 

esperava encontrar naquelas geleias? Juventude eterna? Mucos verdes escorriam em 
sua pele. Havia frascos de perfume, meio abertos, violentos, exalando odores fortes 
em estranha alquimia. Quando o sol batia na penteadeira, quase na hora do crepús-
culo, o torpor morno aquecia as essências e a filha tinha vontade de chorar. A mãe 
fenecia tristemente. Algo acontecera no passado dela que a tornara tão vulnerável. 
Não conseguia envelhecer com graça e se satisfazer com o florescimento da filha, ao 
contrário, corroía-se de ciúme e inveja. 

A princípio, quando pequena, a filha a considerava uma rainha, a mulher 
mais bela do mundo, enquanto a mãe confirmava seu encanto no espelho mágico da 
penteadeira. A mãe ajeitava as mechas louras, passava lápis preto ao redor dos olhos 
claros. Mirava-se de longe e de perto como se o espelho fosse a superfície da água e 
ela uma espécie de Narciso. Sim, Narciso, aquele rapaz da mitologia grega, objeto da 
paixão de ninfas e mortais, mas insensível ao amor. Ao abaixar-se numa fonte para 
saciar a sede, olhou seu reflexo. Ficou seduzido pela própria beleza. Indiferente ao 
mundo, apaixonada por si mesma, a mãe se inclinava sobre sua imagem com me-
neios do corpo, projetando para a frente os seios alvos de flor.

O espelho da penteadeira brilhava, quando a mãe perguntou: “– Minha filha 
é mais bonita do que eu?” O espelho respondeu com a voz da filha: “– Ela é mil ve-
zes mais linda.” A mãe se enfureceu: “– Minha filha tornou-se uma ameaça. Preciso 
devorar seu coração, ter um comportamento semelhante ao dela, competir. O pai 
sempre foi um fraco, ambivalente, um sumido no mundo.  Não adiantará ela tentar 
fugir, penetrar florestas. Tenho poder sobre ela, reaparecerei em sua vida em todas 
as fases, em todas as circunstâncias, em todas as noites de lua, quebrando caixões de 
vidro, imobilizando-a com cintos apertados de fitas, cravando pentes pontiagudos 
e venenosos em sua cabeça. Ela é da mesma matéria que eu, do mesmo sangue, da 
mesma árvore, da mesma vaidade, da mesma atração, da mesma fraqueza humana. 
Destruirei sua paz interna, devastarei, dividirei com ela a maçã branca e vermelha 
do desejo maduro até o fim, até calçar sapatos de ferro e sair dançando em direção 
ao abismo, até o renascimento, até nossos ossos virarem um punhado de cal e neve.”

Sentada no banco de couro da penteadeira, a filha observa o espelho nu-
minoso com o terror que inspira o autoconhecimento. Relembra o nostálgico 

poema de Cecília Meireles: “Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, tris-
te, magro, nem os olhos tão vazios e o lábio amargo. Em que espelho ficou 
perdida a minha face?” Tantos anos se passaram... Como elaborar um conflito 
que a consome há séculos? Um dilema de mulher? Bem que um duque grisalho 
tentou protegê-la, arrancar em vão de sua boca o pedaço da maçã que a sufo-
ca. Ela lhe disse: “– Perdoe-me. Não posso me libertar de minha raiz. Agora 
vemos por esse espelho realidades invertidas, enigmas, mas um dia veremos 
tudo face a face.” 

Restaurou a antiga penteadeira. Dentro do espelho, um espírito em forma 
de máscara, rodeado por fumaça e fogo, continua falando a verdade.

SÉTIMA SINFONIA

Anderson Braga Horta
A Joanyr de Oliveira

Um deus preso na carne, um sol detido
pela matéria muro,
deus reduzido de seu absoluto,

deus do desespero de Beethoven mudo.

Um deus que se refaz ou que se perde e 
reencontra-se em relâmpagos.
Brandura e crispação, renúncia e glória. 
Sol cortado por lâmina de pedra.

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

Deus recolhe os fragmentos de si mesmo.
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DO ALTO DO CRUZEIRO
Marcelo Torres

Chamei o escritor para irmos até o Alto do 
Cruzeiro. Não lhe disse diretamente, mas 
queria fazer umas fotos dele lá de cima, 
porque ao fundo estaria a sua história. Che-

gamos ao ápice do morro, o ponto mais alto, o marco 
histórico e sagrado do município, símbolo da funda-
ção do lugar. Foi naquele monte que Manezinho dos 
Pilões pregou uma cruz e deixou para sempre fincadas 
as marcas da religião e da primeira família. 

Daquele ponto o lugar se abria por inteiro, até 
para muito além dos montes que o abraçam. Era uma 
urbe de duas mil casas, não mais que isso, quase todas 
muito simples, quase todas com antenas parabólicas, 
quase todas em torno de uma igreja imponente ao cen-
tro. Um pouco afastado, num pequeno alto, estava o 
cemitério paroquial, com seu muro branco e suas pe-
quenas sepulturas. 

Nos arredores do perímetro urbano víamos os 
montes, as colinas descampadas, toda uma vastidão de 
área sem gado, sem córregos, sem plantações, mas pelo 
menos agora com uma vegetação verde, porque havia 
chovido nos últimos dias. Na linha do horizonte, ao 
fundo, no mais longe que se via, era bonita a visão do 
céu deitando sobre a terra. 

Ele olhava a tudo calado, o rosto grave, os olhos 
em círculos procurando o que já não podia mais achar, 
todo aquele mundo, todo o seu mundo, aquele lugar 
onde um dia, há quarenta anos, montara no lombo de 
um burro para pegar seu destino, aquele mundo de an-
tes já não estava mais ali. 

Daquele ponto, a uma duzentas braças, tería-
mos toda a vista para a casa onde ele e seus dez irmãos 
nasceram, brincaram, cresceram. Mas a velha morada 
já não estava mais lá. Seus olhos diziam que o coração 
chorava. Tudo agora era uma clareira de chão, um pe-
daço de terra desmoitado no meio de uma vegetação 
rasa, como se fosse uma cicatriz. 

A rocinha onde moraram por meio século, ran-
cho de sonho e fábula, tinha sido vendida a um paren-
te, um primo carnal, o homem mais rico do lugar. O 

novo dono demoliu a antiga casa, estavam apagados os 
restos, os rastos dos primos pobres.

Na véspera, na capital, o irmão mais novo lhe 
perguntara resignado: “O que você vai fazer lá?” E an-
tes que ele respondesse, o caçula falou: “A única coisa 
que você vai encontrar lá é um caco de telha”. 

Agora, no Alto do Cruzeiro, cheguei a achar que 
ele fosse falar, Ali, ó, era a colina. E ali ficava o curral, 
onde bebíamos leite ao pé da vaca. Mais para lá ficava 
o tanque de água barrenta. Mais para cá, na frente da 
casa, tinha um pé de fícus. E por ali era o caminho por 
onde nós íamos para a escola. 

Mas ele ficou em silêncio. Falava pelos olhos, 
arrasado por dentro. Olhava em volta as terras. Procu-
rava um mundo que não existia mais, nenhum curral, 
nenhuma casa, nem a do seu tio Durval, nem a de Al-
miro, nem a de Vavá, nem a de Zeca Vieira, nenhuma 
— mas isso estava longe de ser um consolo.  

O vento uivava sombrio, talvez querendo ar-
rancar do chão a cruz e levar também aqueles dois 
homens, tristes homens que não estavam ali para fazer 
promessas nem para pagar promessas. Não tirei uma 
foto, não ousei sequer tirar a máquina da mochila. 

Ele respirou fundo, com o olhar decaído sobre o 
horizonte, e nesse instante achei que fosse xingar, gri-
tar, berrar — para que ecoasse lá embaixo, lá no fundo, 
entre as casas, as paredes da igreja, entre os muros do 
cemitério — mas continuamos calados. Se eu não esti-
vesse ali talvez ele gritasse. Um cão uivando para a lua, 
para o céu, para o inferno, para o passado — para um 
tempo que já não existia mais. 

Puxei do bolso a chave do carro, com um ruído 
para que ele ouvisse. E fomos andando, silentes, deso-
lados, olhando para o chão. 

— Do meu tempo, não resta mais nada — ele 
finalmente falou, fechando a porta do carro. E como 
que lembrando da advertência do irmão caçula, falou 
quase murmurando: — Nem mesmo um caco de telha. 

[Crônica sobre a visita do escritor Antônio Torres 
ao Junco em 14 de agosto de 1998]

COBRA NORATO 
– CAPÍTULO I

Raul Bopp
(Seleção:  

Gilmar Duarte Rocha)

Um dia
Eu hei de morar nas terras do Sem-fim

Vou andando caminhando caminhando
Me misturo no ventre do mato mordendo raízes

Depois
Faço puçanga de flor de tajá de lagoa  
E mando chamar a Cobra Norato

– Quero contar-te uma história 
Vamos passear naquelas ilhas decotadas?
Faz de conta que há luar

A noite chega mansinho
Estrelas conversam em voz baixa
Brinco então de amarrar uma fita no pescoço
E estrangulo a Cobra.

Agora sim
Me enfio nessa pele de seda elástica
E saio a correr mundo

Vou visitar a rainha Luzia
Quero me casar com sua filha
– Então você tem que apagar os olhos primeiro
O sono escorregou nas pálpebras pesadas
Um chão de lama rouba a força dos meus passos
 

M

INVEJA

Arlete Sylvia
Coitados dos INVEJOSOS!
Seus espíritos pequenos
sempre invejam os famosos.
Não sabem viver serenos.

Aconselho vida de PAZ!
Sorrindo para a vida
ela coisas boas nos traz.
E nos ensina a seguida.

Não queiram o BEM ALHEIO!
Pertencem a quem merece
E a alegria sempre cresce.

Cada um tem seu DESTINO!
Os felizes têm sucesso
Com a Benção do Divino.

ELEGIA

Alberto da Costa e Silva

Sofrer esta infância, esta morte, este início. 
As cousas não param. Elas fluem, inquietas, 
como velhos rios soluçantes. As flores
que apenas sonhamos em frutos se tornaram.
Sazonar, eis o destino. Porém não esquecer
a promessa de flores nas sementes dos frutos,
o rosto de teu pai na face do teu filho,
as ondas que voltam sobre as mesmas praias, 
noivas desconhecidas a  cada  novo  encontro. 
As cousas fluem, não param. As folhas  nascem,
as folhas tombam  longe, em longínquos jardins.
Em silêncio, vives a infância de teus olhos 
e, morto, és tão puro que te tornas menino.
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FLORESTA
José Augusto de Castro e Costa

Floresta, és tu sublime inspiração
De Deus – esplendorosa criação!
Favoreces o equilíbrio das matas,
Assim como proteges  as límpidas cascatas!

Floresta, é a sombria casa da fl or esta. 
Nas fl ores, nas folhas, nos caules enfi m  em festa
És esperança real deste céu, deste rio-mar, desta terra
Depósito energético que a natureza encerra!

A brisa que sopra na folhagem 
Conta mil segredos para a fl or...
A natureza a escutar esta homenagem 
Diz serem tais, cantos de amor!

Tuas matas, a natureza  sente,
Vibra, encanta e emana chama ardente 
De belezas plásticas e eterno fulgor,
No triunfo imortal do soberano amor!

Bendito o verde que de ti fulgura 
Ao banhar-te o sol – o real rei de luz pura...
Transportando raios coloridos em águas cristalinas
A esperá-los nos rios, igarapés, nas relvas das campinas!

Bendita sejas Floresta nossa de cada dia!
Que Deus te perpetue saudável! Devolva-te o porte e magia...
Te recupere  a selva que te foi extraída 
E voltes tu a oxigenar nossa própria vida!

M

A  PROTAGONISTA

 J.Peixoto Jr. 
Há anos que a Velhice me acompanha,
É uma pulga de cós, (dito matuto),
Pois essa velha é mestra na patranha,
Me enche a venta de folhas, não discuto. 

Apregoa que estou bem, a dor é manha;
A fadiga é cansaço diminuto;
A vontade acredita, tenta, apanha,
Resultando fracasso absoluto.

Reclamo enraivecido, não resolve,
Aquieto-me. Nisto, a razão volve:
Oh! Velhice, você é mesmo a glória!...

Sua presença na pele e no cabelo
Merece, reconheço, o meu desvelo,
Protagonista que é desta  história

O CANCERIANO 
LUNÁTICO

Diego Mendes Sousa

“Diego não conhecia o mar.”

(Eduardo Galeano)

Diego carregava a escuridão nos olhos. Pensara, na 
tarde das suas antigas divagações, que, caso amas-
se o mistério dos seus milênios narrativos e líricos, 
transfi guraria os próprios medos e poderia alçar, 

quem sabe, o poder do tempo imaginário, em fábula romântica. 
O poeta nivelara tanto o espetáculo da usina dos sonhos, que 

ansiava fogo em água de rio, desejava os desertos em terras invadi-
das de destinos, queria a claridade onde havia apenas o seu olhar 
juliano. 

E, de tanto marejar os sais da sua alma eviterna, despertou 
sonoro as ilhas do seu corpo enfurecido. O caranguejo que som-
breava – ainda – os seus passos de mormaço e solidão.

O SOM DESTA PAIXÃO 
ESGOTA A SEIVA

Mário Faustino

O som desta paixão esgota a seiva
Que ferve ao pé do torso; abole o gesto 
De amor que suscitava torre e gruta, 
Espada e chaga à luz do olhar blasfemo; 
O som desta paixão expulsa a cor
Dos lábios da alegria e corta o passo 
Ao gamo da aventura que fugia;
O som desta paixão desmente o verbo
Mais santo e mais preciso e enxuga a lágrima 
Ao rosto suicida, anula o riso;
O som desta paixão detém o sol, 
O som desta paixão apaga a lua. 
O som desta paixão acende o fogo 
Eterno que roubei, que te ilumina 
A face zombeteira e me arruína.


