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Um dedo de prosa 
   Esta é a nossa edição 51.   

 

Chicos é uma e-zine que circula apenas pelos meios 
digitais. Envie-nos seu e-mail e teremos prazer de te 

enviar nossas edições. 

A linha editorial é fundamentalmente voltada para a 
literatura dos cataguasenses, mas aberta ao seu en-
torno e ao mundo.  Procura manter, em cada um dos 

seus números, uma diversidade temática.  

O poeta da primeira página desta edição é Nicanor 
Parra. Mais uma vez privilegiamos um poeta da 
América do Sul, de uma obra riquíssima e sem um 

livro publicado em português no Brasil.  

O argentino Eduardo Dalter é o poeta que aparece 
na língua espanhola para deleite dos amigos que 

apreciam a língua de Cervantes.        

   Este número de início do verão é o último de 2017. 
Uma agradável leitura para todos! E até o início do 

outono de 2018. 

       Os Chicos 
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Nicanor Parra 

 
 

          Poeta chileno, Nicanor Parra nasceu 

em San Fabián de Alico (próximo a Chillán), 

no dia 5 de setembro de 1914.  Ele, Gabriela 

Mistral, Pablo Neruda e Vicente Huidobro são 

considerados os maiores poetas chilenos e 

uma das maiores vozes da poesia latino-

americana. 

Terminou o ensino médio em sua cidade na-

tal e mudou-se para Santiago para se formar 

como professor de mecânica teórica e mate-

mática. Depois de três anos na Universidade 

Brown, nos Estados Unidos, voltou ao seu pa-

ís, foi nomeado diretor interino da Escola de 

Engenharia da Universidade do Chile (1948) 

Após 2 anos na Inglaterra, retornou ao seu 

país para continuar seu trabalho de ensino na 

Universidade, até que foi levado de volta aos 

Estados Unidos para seus estudos no campo 

da física, o que significou uma intensa ativida-

de de pesquisa. Isto não o impediu de desen-

volver o exercício poético. 

Sua obra literária começa em 1937, com a pu-

blicação de Cancionero sin nombre, embora 

em 1935 a história Gato en el camino já tives-

se aparecido em La Revista Nueva.  A partir 

de 1954 são Poemas e antipoemas, divididos 

em três partes: Canções para o ser huma-

no, Poemas e Antipoemas. Neste trabalho ele 

abandona a poesia, até então simbólica e sem 

esperança por outros acentos mais folclóricos, 

irônicos e escandalosos, ligados à realida-

de. O livro foi recebido como um trabalho re-

volucionário no campo da poesia latino-

americana. Especialmente no Chile, dominado 

então pelo tom solene e grandioso de Neru-

da, o coloquialismo do autor significou uma 

mudança profunda e introduziu um modelo 

alternativo, aberto à ironia e ao humor. A an-

tipoética representou uma reação contra a 

função metafísica da poesia e sua sacraliza-

ção, aderindo a uma linha fundamentalmente 

antirromântica, politicamente comprometida 

e desmistificadora.   Desde então, tornou-se 

conhecido como o antipoeta, o que foi confir-

mado em La cueca larga (1958). Este trabalho, 

que alude no seu título ao ritmo musical chi-

leno, desenvolve o tom anti-retórico e popu-

lar, abrindo-se às músicas, devido ao seu rela-

cionamento com a irmã, a cantora e composi-

tora Violeta Parra. 
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         A década de 1960 foi especialmente ati-

va em termos de publicações de Parra e bri-

lhante por seus sucessos. Versos de sa-

lón (1962) mudou o assunto passivo de anti-

poemas por um sujeito ativo, muito agressivo 

e delirantemente enérgico; os discursos, que 

apareceram no mesmo ano, foram publicados 

em conjunto com Pablo Neruda.  

Seguiram Manifesto (1963) e Dois Poe-

mas (1963), em edição bilíngue em francês e 

espanhol.   As músicas russas (1967) são mais 

elaboradas, e alterna a antipoética com a re-

cuperação do lirismo com um neo simbolismo 

íntimo. Em 1969, a publicação de Obra gros-

seira permitiu que a "antipoética" do autor 

fosse reunida em um único volume, com a 

incorporação de novos textos. No mesmo 

ano, ele ganhou o Prêmio Nacional de Litera-

tura, que definitivamente o consagrou.   Arte-

fatos (1972) inaugura uma nova etapa de seu 

trabalho: é um livro na forma de uma caixa, 

contendo dezenas de cartões postais em que 

se estabelece um contraste entre a palavra e a 

imagem. O ponto comum desses textos é a 

exasperação do sarcasmo, que intensifica seu 

efeito graças ao estilo epigramático. Algumas 

vozes de desacordo começaram a aparecer 

em torno do poeta, precisamente por causa 

da feroz ironia que às vezes parece limitar-se 

ao cinismo. As controvérsias tornaram-se 

mais acaloradas após os dramáticos aconteci-

mentos de 1973, quando o autor foi acusado 

de manter uma posição ambígua em relação 

à ditadura militar. A última fase de sua poesia 

é representada principalmente por sermões e 

sermões do Cristo de Elqui (1977), seguidos 

por novos sermões e sermões do Cristo de 

Elqui (1978). Inspirado por um personagem 

extravagante de assuntos chilenos, o poeta 

criou através desta tela um efeito de distanci-

amento. Ao mesmo tempo, essas obras teste-

munham a relação constante do autor com o 

mundo popular, do qual ele extraiu continua-

mente elementos sugestivos em formas reno-

vadas. A compilação de Folhas de videira 

(1983-1996) e Poemas para combater a calví-

cie (1996) são suas publicações mais recentes. 

Indicado várias vezes ao Prêmio Nobel, ele 

recebeu muitos outros como o Internacional 

Juan Rulfo, o Prometheus da Poesia, o Muni-

cipal de Santiago, Juan Said da Sociedade de 

Escritores do Chile, a União dos Escritores do 

Chile, o Bicentenário e, em 2001, o Prêmio Ra-

inha Sofia para Poesia Ibero-Americana. Além 

disso, seu trabalho poético foi estudado em 

várias das mais importantes universidades dos 

Estados Unidos, onde filmaram até dois filmes 

sobre sua vida e seu trabalho, com base em 

vários dos seus recitais. 
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Pai Nosso 

  

 

Pai nosso que está no céu 

Pleno de toda classe de problemas 

Com o semblante franzido 

Como se fosses um homem vulgar e comum 

Não penses mais em nós. 

Compreendemos que sofres 

Porque não consegues arrumar as coisas. 

Sabemos que o Demônio não te deixa tranquilo 

Desconstruindo o que tu constróis. 

Ele se ri de ti 

Mas nós choramos contigo: 

Não te preocupes com seus risos diabólicos. 

Pai nosso que estás onde estás 

Rodeado de anjos desleais 

Sinceramente: não sofras mais por nós 

Tens que perceber 

Que os deuses não são infalíveis 

E que nós perdoamos tudo. 
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Solo de piano 

 

Já que a vida do homem não é mais que uma ação a distância 

Um pouco de espuma que brilha no interior de um copo; 

Já que as árvores não são senão móveis que se agitam. 

Não mais que cadeira e mesas em movimento perpétuo; 

Já que nós mesmos não somos mais que seres 

(Como o próprio deus não é outra coisa senão deus); 

Já que não falamos para ser escutados 

Senão para que os outros falem 

E o eco é anterior às vozes que o produzem; 

Já que nem sequer temos o consolo do caos 

No jardim que boceja e se enche de ar, 

Um quebra-cabeças que é preciso resolver antes de morrer 

Para poder ressuscitar depois tranquilamente 

Quando usamos a mulher em excesso; 

Já que também existe um céu no inferno, 

Deixei que também eu faça algumas coisas: 

 

Eu quero fazer um ruído com os pés 

E quero que minha alma encontre seu corpo.  

 

Advertências 

Proibido rezar , espirrar 

Cuspir, elogiar, ajoelhar-se 

Venerar, uivar, expectorar. 

Neste recinto está proibido dormir 

Inocular, falar, excomungar 

Harmonizar, fugir, interceptar. 

 

Estritamente proibido correr. 

 

Proibido fumar e fornicar. 
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Manifesto 

Senhoras e senhores 

Esta é a nossa última palavra 

- Nossa primeira e última palavra – 

Os poetas desceram do Olimpo. 

 

Para os nossos antepassados 

A poesia era um objeto de luxo 

Mas para nós 

É um artigo de primeira necessidade: 

Não podemos viver sem poesia. 

 

Diferente de nossos antepassados 

- E o digo com todo respeito... – 

Nós sustentamos 

Que o poeta não é um alquimista 

O poeta é um homem como os outros 

Um pedreiro que constrói seu muro 

Um construtor de portas e janelas. 

 

Nós conversamos 

Na linguagem de todos os dias 

Não acreditamos em signos cabalísticos. 

 

Ademais, uma coisa: 

O poeta está aí 

Para que a árvore não cresça torcida. 

 

Esta é a nossa mensagem. 

Nós denunciamos o poeta demiurgo 

O poeta Barata 
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O poeta Rato de Biblioteca. 

Todos estes senhores 

- E o digo com muito respeito...- 

Devem ser processados e julgados 

Por construírem castelos no ar 

Por esbanjarem o espaço e o tempo 

Redigindo sonetos à lua 

Por agruparem palavras ao azar 

Conforme a última moda em Paris. 

Para nós, não: 

O pensamento não nasce na boca 

Nasce no coração do coração. 

 

Nós repudiamos 

A poesia de óculos escuros 

A poesia de capa e espada 

A poesia de chapéu abanado. 

Propiciamos a mudança 

A poesia a olho nu 

A poesia a peito aberto 

A cabeça de cabeça descoberta. 

 

Não acreditamos em ninfas nem tritões. 

A poesia tem que ser assim: 

Uma garota rodeada de espigas 

Ou não ser absolutamente nada. 

 

Porém, no plano político 

Eles, nossos avós imediatos, 

Nossos bons avós imediatos! 

Refrataram e se dispersaram 

Ao passarem pelo prisma do cristal. 

Uns poucos se tornaram comunistas 

Não sei se foram realmente. 
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Suponhamos que foram comunistas, 

O que eu sei é o seguinte: 

Que não foram poetas populares, 

Foram uns reverendos poetas burgueses. 

 

Devemos dizer as coisas como são: 

Somente um ou outro 

Soube chegar ao coração do povo. 

Sempre que puderam 

Declararam de palavra e de peito 

 

Contra a poesia dirigida 

Contra a poesia do presente 

Contra a poesia proletária. 

 

Aceitemos que foram comunistas 

Mas a poesia foi um fracasso 

Surrealismo de segunda mão 

Decadentismo de terceira mão, 

Tábuas velhas devolvidas pelo mar. 

Poesia adjetiva 

Poesia nasal e gutural 

Poesia arbitrária 

Poesia copiada dos livros 

Poesia calcada 

Na revolução da palavra 

Em circunstâncias de poder fundar-se 

Na revolução das idéias. 

Poesia do círculo vicioso 

Para meia dúzia de eleitos: 

“Liberdade absoluta de expressão!” 
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Hoje nos persignamos perguntando 

Para que escreviam essas coisas 

Para assustar ao pequeno burguês? 

Tempo miseravelmente perdido! 

O pequeno burguês não reage 

Senão quando se trata do estômago. 

 

Como vão assustá-lo com poesias?! 

 

A situação é a seguinte: 

Enquanto eles estavam 

Por uma poesia do crepúsculo 

Por uma poesia da noite 

Nós propugnamos 

A poesia do amanhecer. 

Esta é a nossa mensagem. 

Os resplendores da poesia 

Devem chegar a todos por igual 

A poesia chega para todos. 

 

Nada mais, companheiros 

Nós condenamos 

- E o digo com respeito...- 

A poesia do pequeno deus 

A poesia da vaca sagrada 

A poesia do touro furioso. 

 

Contra a poesia das nuvens 

Nós contrapomos 

A poesia da terra firme 
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- Cabeça fria, coração ardente 

Somos pés-no-chão decididos... 

 

Contra poesia de café 

A poesia da natureza 

Contra a poesia de salão 

A poesia de protesto social. 

 

Os poetas desceram do Olimpo. 

 

  A fortuna 

 

A fortuna não ama a quem a ama: 

Esta pequena folha de louro 

Chegou com anos de atraso. 

Quando eu a desejava 

Para ser desejado 

Por uma dama de lábios rubros 

Me foi negada várias vezes 

E agora que estou velho aparece. 

Agora que não me serve para nada. 

Agora que não me serve para nada 

Me jogam na cara 

 Quase  

           como  

                         uma 

                                  pá 

                                      de 

                                         terra... 
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Os vícios do mundo moderno 

  

Os delinquentes modernos 

Estão autorizados a frequentar diariamente os parques e os jardins. 

Munidos de poderosos telescópios e de relógios de bolso 

Entram de rompante nos quiosques protegidos pela morte 

E instalam os seus laboratórios entre as roseiras em flor. 

Dali controlam fotógrafos e mendigos que deambulam por perto 

Procurando levantar um pequeno templo à miséria 

E havendo oportunidade chegam a ter um graxista melancólico. 

Atemorizada, a polícia foge destes monstros 

Em direcção ao centro da cidade 

Onde rebentam os grandes fogos de fim de ano 

E um valente encapuçado assalta duas freiras. 

 

Os vícios do mundo moderno: 

O automóvel e o cinema sonoro, 

As discriminações raciais, 

O extermínio dos peles vermelhas, 

As manhas da alta finança, 

A catástrofe dos anciãos, 

O comércio clandestino de brancas perpetrado por sodomitas internacionais, 

A bebedeira e a gula, 

As Pompas Fúnebres, 

Os amigos pessoais de sua excelência, 

A exaltação do folclore a categoria do espírito, 

O abuso de estupefacientes e de filosofia, 

O amolecimento dos homens bafejados pela sorte, 

O onanismo e a crueldade sexual, 

A exaltação do onírico e do subconsciente em detrimento do senso comum, 

A confiança exagerada em soros e vacinas, 

O endeusamento do falo, 

A política internacional de pernas abertas patrocinada pela imprensa reacioná-

ria,  
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A ambição desmedida do poder e do lucro, 

As carreiras de sucesso, 

A fatídica dança dos dólares, 

A especulação e o aborto, 

A destruição dos ídolos, 

O excessivo desenvolvimento do nutricionismo e da psicopedagogia, 

O vício do baile, do cigarro, dos jogos de sorte, 

Os pingos de sangue que costumam encontrar-se entre os lençóis dos recém-

casados, 

A loucura do mar, 

A agorafobia e a claustrofobia, 

A desintegração do átomo, 

O humorismo sangrento da teoria da relatividade, 

O delírio do regresso ao ventre materno, 

O culto do exótico, 

Os acidentes aeronáuticos, 

As incinerações, as purgas em massa, a retenção dos passaportes, 

Tudo isto porque sim, 

Porque causa vertigem, 

A interpretação dos sonhos 

E a difusão da radiomania. 

 

Como fica demonstrado, 

O mundo moderno compõe-se de flores artificiais 

Que se cultivam nuns vasos de vidro semelhantes à morte, 

Está composto por estrelas de cinema 

E sangrentos pugilistas que combatem à luz da lua, 

Compõe-se de homens-rouxinol que controlam a vida económica dos países 

Mediante alguns mecanismos fáceis de explicar; 

Vestem-se geralmente de negro como os precursores do Outono 

E alimentam-se de raízes e de ervas silvestres. 

Entretanto os sábios, comidos pelas ratazanas, 

Apodrecem nos sótãos das catedrais, 

E as almas nobres são implacavelmente perseguidas pela polícia. 
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O mundo moderno é uma grande pocilga: 

Os restaurantes de luxo estão cheios de cadáveres digestivos 

E de pássaros que voam perigosamente a escassa altura. 

Isto não é tudo: os hospitais estão cheios de impostores, 

Para não falar dos herdeiros do espírito que fundam as suas colónias no cu dos 

recém-operados. 

 

Os empresários modernos sofrem por vezes o efeito da atmosfera poluída, 

Junto às máquinas de tecer costumam cair doentes do espantoso mal de sono 

Que, passado algum tempo, os transforma numa espécie de anjos. 

Negam a existência do mundo físico 

E vangloriam-se de serem uns pobres filhos do sepulcro. 

Não obstante, o mundo foi sempre assim. 

A verdade, como a beleza, não se cria nem se perde 

E a poesia reside nas coisas ou é simplesmente uma miragem do espírito. 

Reconheço que um terramoto bem concebido 

Pode acabar em alguns segundos com uma cidade rica em tradições 

E que um minucioso bombardeamento aéreo 

Arruína árvores, cavalos, tronos, música. 

Mas que importa tudo isto 

Se enquanto a maior bailarina do mundo 

Morre pobre e abandonada numa pequena aldeia do sul de França 

A Primavera devolve ao homem uma parte das flores desaparecidas? 

Tratemos de ser felizes, recomendo eu, chupando a miserável costela humana. 

Extraiamos dela o líquido renovador, 

Cada qual de acordo com as suas inclinações pessoais. 

Agarremo-nos a esta pelanca divina! 

Ofegantes e arruinados 

Chupemos estes lábios que nos enlouquecem; 

A sorte está lançada. 

Inspiremos este perfume enervante e destruidor 
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E vivamos mais um dia a vida dos eleitos: 

Das suas axilas extrai o homem a cera necessária para forjar o rosto dos seus 

ídolos. 

E do sexo da mulher a palha e o barro dos seus templos. 

Pelo que 

Crio um piolho na minha gravata 

E sorrio aos imbecis que descem das árvores. 

 

 

 

Epitáfio 

           

 

De estatura mediana 

Com voz nem fina nem grossa, 

Filho mais velho de professor primário 

E de costureira de fundo de loja; 

De bochechas esquálidas 

E de bem avantajadas orelhas; 

Com um rosto quadrado 

E em que os olhos apenas entreabrem 

E um nariz de boxeador mestiço 

Desce até a boca de ídolo azteca 

— Todo esse charco 

Por uma luz entre irônica e pérfida — 

Nem muito esperto nem bobo da corte 

Fui o que fui: uma mescla 

De vinagre e de azeite comestível 

Mistura de anjo e animal! 

      

     Os poemas aqui publicados foram traduzidos por:   

Antonio Miranda e Henrique Manuel Bento Fialho.   
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Artefactos 
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Flausina Márcia 
    Flausina Márcia da Silva poeta nascida em 

Cataguases e radicada em Belo Horizonte 

onde trabalhou na Secretaria de Cultura de 

Minas Gerais.    

Publicou entre outros: Vagalume (2002), Sua 

Casa Minha Cruz (2003) e Poemas Declives 

(2014). 

Uai fai ô   

  
Não há poesia no Brasil 

nem pau, nem pedra, há 

dolorosa renúncia à dor 

Não há poesia no Brasil 

nem tico-tico , nem fubá 

só há falha de amor 

Não há poesia no Brasil 

a prosa, gravada, Oh! 

deixou um verso pra trás 

Não há poesia no Brasil 

nem amarela, nem azul 

há falta de luz, sinal 

verde, clorofila, ares 

Não há poesia no Brasil 

nem coisa nacional 

o poema é sazonal 

nosso braço pueril. 



Chicos 51 

18 

  

Almaminha   

  

 

 

 

Minha alma não é de estações 

mas pesa, sem o aceso das luzes 

dia lento pra noite, nos verões. 

Nasci em fim de tarde, fusos. 

Almariposa, controvertida! 

de manhã, já é café, vai 

pa choro de despedida, 

retorna, feérica, uai 

Minha alma é sem par; 

eu sou a única excessão. 

Excessos são nosso pacto 

alguma falta é amor 

do meu ventre para o ato 

de dar à luz muito fulgor. 
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Antônio Perin 
     

 

 

 

 

Nascido em Itaobim, cresceu em Cataguases, 

após viver em várias cidades voltou a residir em 

Cataguases.  Diz sempre que sua matéria prima 

vem das franjas do Meia Pataca onde ouvia  sa-

pateiros, costureiras, roceiros, tecelões  em seus 

casos e suas histórias de trabalho. Se encantava 

com folias de reis e embriagados calangueiros 

em seus desafios pelos becos da infância. Em ca-

sa escutava as alucinantes histórias paterna, a 

avó cantando benditos enquanto costurava, a 

mãe ouvindo músicas e melodramas no rádio.    

Inédito em livros 

As esquinas das minhas saudades 

   

Os olhos flutuam  

vezes e mais vezes  

Nem sei quantas vezes 

embarquei 

                   desembarquei  

na rodoviária de Cataguases 

esquina do Pomba  

                                 com o Meia Pataca 

 

Os olhos marejam 

Muitas vezes  

em dezenas de  muitas vezes 

desembarquei 

                         embarquei  

na rodoviária do Rio  

esquina do Mangue  

                                   com as pedras do caís 
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Os olhos garoam 

Noutras vezes 

num tanto de tantas vezes 

embarquei 

                    desembarquei  

na rodoviária de São Paulo 

esquina do Tietê  

                              com os trilhos do metrô 

 

Nos embarques  

                           ou 

                                 nos desembarques 

ao anoitecer  

                       ou  

                            ao amanhecer 

não importa a hora 

 

O mal cheiro 

                              no nariz  

as  lágrimas 

                              nos olhos 

dobravam as esquinas 

                                        de minhas  saudades. 
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Mauricio Vieira 
Nascido em Santo André SP, em 02.01.1978. Autor 

dos livros de fotografia A Árvore e a Estrela (2008), 

Angola Soul (2011), e do livro de poesia Árvores-

sências (2014). Expôs poemas e fotografias no SESC 

e no Instituto Moreira Salles.  Participou do Raias 

Poéticas (Portugal), da Flipoços (MG) e  

do Printemps Littéraire Brésilien (França).  Em 2017 

apresentou a peça La Lyre Africaine em Paris no Es-

pace Krajcberg e no Club des Poètes. Desde 2014 

edita a revista digital de poesia Arvoressências  

www.arvoressencias.com. 

        A 

F_lha   _o    sol_ 

Tecid_  q_e   _e   de_faz 

Ca_comida_   _or   micró_ios 

Câma_as              esf_cela_as  

                                        A_é   _a  _asa  _ada   _obrar 

P_lavra              esf_liada 

           Co_sumida  a  m_mória 

                        Semen_e na _erra   

 R_gene_ará 

                 ?  
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 Catedral 

 

 

 

pedra                                 vertical 

 vertigem                        projetada 

 pedra sobre             pondo pedra 

torre de                            catedral 

é pedra                          projetada 

na                                  horizontal 

                                        contra quem                   viola a lei 

que na         pedra      foi gravada 

                                        anjos                               gárgulas 

                                        ângulos de              uma projeção 

                                        a escolhida                   a rejeitada 

                                        todas as pedras estão manchadas 

 

 

o  

divino  

habita 

outra verticalidade 

órgão de vastos  

tubos e teclas 

hostes de anjos de 

inumeráveis asas e trombetas 

morada dos velhos deuses 

anteriores ao rito da pedra 

a 

árvore 
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A Pedra e a Flor 

Ao Antônio Carlos Secchin 

 

No Senado, da branca coluna, a secção, 

A pedra que era no templo o pilar, 

Apodreceu, vazou, partilhou-se feito pão. 

 

Farelo de império, a pedra projeta, 

a partir de sua ruína, seu pólen,  

por linhas desdomadas, em planta baixa; 

 

para aprender sol e terra, 

a alquimia daquela que desconhece 

seu usufruto, desdobra-se a pedra. 

 

Lançando da flor a pedra inaugural 

afloram da pedra dez mil reverências; 

engendra assim sua obra final; 
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Poema desmatado 
I – Isso aqui é tudo eucalipto 

iiiiiiiiiiiiiiissiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiquiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiic_liptiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

II – Tudo isso aqui é pasto 

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

_do  

_sso 

       qu_ 

           é 

    p_s 

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttto 

III – O que Restou de Mata Nativa 

i 

s 

s 

o 

a 

q 

u 

i 

é 

     tudo 

q 

u 

e  

r 

e 

s 

t 

o 

u 

d 

e 

mata nativa 
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A Folha e o Pássaro 

 

A folha verde encara o pássaro, 

Asas abertas, vindo do espaço. 

Ao agalhar-se, agasalha as asas, 

Mas remexe as folhas no galho. 

A folha e suas irmãs se revoltam: 

Pois o desgalhe lhes é negado.  

Por que voo também não alçam, 

Se são essencialmente aladas? 

 

Do agitar comum de folhas no galho, 

Orquestra-se apenas um chumaço, 

Acompanhamento sem brilho 

Para o claro violino do pássaro. 

O canto da ave percorre o ar  

Subindo e descendo escalas  

Até pousar na janela da torre 

Onde aguarda seu alado par. 

 

As aves, num ir e vir sem repousar, 

Recolhem e entulham gravetos, 

Trançando um abrigo sem teto. 

A folha escrutina o esdrúxulo lar, 

A aparição de brotos laqueados,  

Valiosos móveis, sob vigília alternada.  

Casulo de lagarta, borboleta em preparo, 

A folha indaga, enrubescida, estupefata?  
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O broto irrompe então em fruto, 

Fruto que pia, que come lacraia, 

Minhoca e formiga; fruto ingrato, 

Não se dá ao desfrute; pelo contrário, 

Esse fruto só sabe dar é trabalho. 

A folha amarelece ao olhar de soslaio; 

Já não mais inveja e admira o pássaro,  

Que tendo asas, abnega-se do espaço.  

 

Depois, arriscando um olhar sorrateiro, 

A folha se espanta: está vazio o aposento. 

Vê mais aves exibindo plumagem alada; 

No decolar, chacoalham a folhagem atada. 

A folha, possessa, se emancipa do genitor. 

A ela o galho deu seiva, verdade, vá lá,  

Mas claramente retribuído com sumo solar. 

Das irmãs se despede, ensaia seu voo, 

 

Estuda o movimento dos pássaros, 

E, não mais membro do coro, se destaca. 

Sobrevoa, montada ao velo de prata,  

Telhados de zinco, gárgulas, copas peladas, 

O Sena das tranças castanhas das náiades, 

Prova daquilo a que chamam liberdade 

E depois do discreto assovio tão almejado 

Cai sobre outras folhas, em solo dourado 
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Ikebana 
(Haikais)                                                                                      
                                                                              

                                                                            n 
a 

á 

r 

v 

            tu, roxa orquídea 
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e 

n 
e 

          da família 
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a 
 
 

n 
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             coaxando 
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Leonardo Campos 
 

Nasceu em Cataguases MG Formado em Letras  

atualmente é funcionário público. É autor do livro 

de poesias Alma de brinquedo (2010). 

 

 

 

Por todos os tempos 

               neste amor persisto. 

     (essa aguda tentativa, 

                            esperança de lhe crer...) 

 

E em expurgos 

                 de vagos presságios, 

desatino os meus olhos: 

             para senti-la no exagero escuro 

                                  de momentos a dois. 
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Soneto do amor distante 

 

 

Escapar de um mar de sentimentos, 

cair no precipício da solidão 

e tentar me acostumar ao desbarato 

de estar longe de uma paixão. 

 

Mas é amor muito profundo 

como as profundezas de um vulcão. 

É forte desejo sem ilusão, 

frente à realidade mais carpida. 

 

Como a correnteza mais forte, 

que, por sobre tudo escorre, 

e não quer estagnar. 

 

Dentro de mim tudo se desfaz, 

na proporção em que você se vai. 

E se voltar, lembre-se de seu desplante. 
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 O trem do regresso 

 

 

Escapar de um mar de sentimentos, 

Ao meio dia, urge o trem de ferro 

    em sua alma encapada. 

Sua imagem me cancela 

        a visão do acolá, 

   seu apito torna intermitente 

as conversas, dispersa os fatos, 

 entrecorta a ideia ainda não 

       disparada ao ar. 

 

E do trem e seu eco, instaura-se 

uma lembrança – quase trauma -  

a perdurar na avalanche de citadinos,  

                                                  ônibus, carros; 

        e tudo o mais desses acúmulos 

               retidos pela interseção férrea. 
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Um trem, uma vez, me dizia progresso. 

Hoje, nos furta as entranhas de terras próximas, 

      encerrando o fluxo da cidade 

e liberando, em minutos poucos, o refluxo. 

 

Máquina a alimentar o além-mar, 

   soando e desaparecendo em seu rinchar de trilhos... 

 

                Distante de nós vai ficando tudo o que leva o trem, 

                      menos esse nosso próprio trem. 
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Inês Andrade  

Paes   
       Nascida em Pemba Moçambique.  

A natureza, a escrita, a arte são o fundamento do 

seu universo - Pintura, Ilustração, Poesia, Prosa, 

Fotografia, Música. Coordena desde 2012 o Pré-

mio Literário Glória de Sant’Anna .  Autora de: O 

Mar que Toca em Ti (Crónica de viagem - 2002); 

Paredes Abertas ao Céu (Poesia 2011); Libreto em 

três Actos, constituindo a  Cantoriana Marítima  - 

Acto I Mar Falante, Acto II Transparente Luva de 

Água, Acto III Flores de Acanto em Marfileno 

Lençol; Da Estrada Vermelha (Poesia 2015); Da 

Eterna Vontade (Poesia 2015); À Margem de To-

dos os Rostos (2017). Antologias - participação:  

dos silêncios que cantamos - CEMD Edições, 

2014 ; Entre o Sono e o Sonho (Vol. V Tomo I) - 

Chiado Editora, 2014; Cintilações da Sombra II - 

Labirinto / Núcleo de Artes e Letras de Fafe, 

2014; Clepsydra - Coisas de Ler, 2014; Cintilações 

da Sombra III - Labirinto / Núcleo de Artes e Le-

tras de Fafe, 2015; Zalala - CEMD Edições, 2017 , 

Revistas - participação: DiVersos 24 (Poesia e 

Tradução - 2016) Edições Sempre-Em-Pé; CINTI-

LAÇÕES (Poesia e Ensaio - 2016) LABIRINTO;  

[sem] Equívocos (Revista de Artes e Ideias - 

2017 ) Criador Editora .  

   

nos longos cabelos  

os pentes são elementos  

que se movem em mãos hábeis  

cobrem-se os brilhos  

com longos trajectos de liso a onduladas mágoas  
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ganidos surdos  

o mar solta-se na areia  

e volta ao mar com suspiro mudo  

quem anda na praia  

os pés tão cansados  

com sulcos raspados  

só o cão  

atrás do mendigo  

que morre de fome  

e traz ainda aquele amigo  
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oiço-te os gritos na casa fechada  

lentos os verbos magoadas passadas  

são partes do peito que despeja a mágoa  

são partes das horas calada  

calado é o tempo que me acompanha  

e sereno só  

na palavra  
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as palavras densas que te escapam  

são rosas e restos de aspas  

que passeiam na minha face  

quase entram nos ouvidos  

e caem no chão como brasas acesas  

em que os meus pés serão áspides  

e do corpo as capas que raspam  

e as apagam  

dou-te a mão  

e segredo um antigo motivo  

que de amor é só  

contigo  
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porque o tempo cala a morte entre os esquecidos  

porque a morte despe faces encontradas  

que se raspam nas paredes dos muros  

com a publicidade colada  

à boca desbocada dos políticos  

por machados escondidos e mordidos  

por dentes de ferro como granadas  

as bocas de lado nos que jazem  

são máscaras  

que nos ficam na memória tão cansada  

os ventos calam-se  

e os grãos finos entram nos corpos que esperam as perícias  

e não deixam as almas sacrificadas  
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Joseph Brodsky 

 

Nascido em Leningrado Rússia em 

24.05.1940, faleceu em 28.01.1996 em Nova 

Iorque EUA. Poeta russo naturalizado norte-

americano  Em 1987 recebeu o Prêmio Nobel 

de Literatura, Sua obra é composta de poesia 

(poemas em russo e inglês, além de autotra-

duções), peças de teatro, prosas esparsas e 

ensaios.  

   

Um explorador polar  

 

          

 

Os huskies devorados. Sem espaço  

no seu diário. E o rastro dos seus traços  

no rosto em sombra e sépia da esposa fecha  

a data, feito toupeira, junto da bochecha.  

Ao lado a foto da irmã. Toda a parentela pena:  

chegou-se à latitude mais dantesca!  

E como a meia de seda de uma rainha burlesca  

seminua ela sobe a sua coxa: gangrena.  
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  Amante holandesa  

 

 

          

Hotel cujos livros listam mais prominência de check-outs que check-ins.  

Com Koh-i-noors molhados a chuva de outubro  

afaga o que restou do cérebro desnudo.  

Nesta pátria aplainada pra manter os rios nos confins  

cervejas cheiram à Alemanha e gaivotas  

planam no ar como os cantos sujos duma página.  

Pontual como um legista a madrugada traja  

neste recinto a veste estetoscópica  

e detecta nas costelas do radiador um gelo forte:  

nalgum lugar começa o post-mortem,  

E assim também os cachos angelicais  

crescem mais loiros, a pele ganha um novo elã  

branco e distante, enquanto se enrolam lençóis  

desesperados na lavanderia do porão.  
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  Elegia           

Cerca de um ano depois. Voltei ao local da batalha  

às suas aves que aprenderam o desprender do voo  

erguendo o  

dom sutil da pestana surpresa ou talvez da navalha  

— voa ora a sombra do crepúsculo ora do sangue  

ruim estatal.  

Agora o lugar se alvoroçou de negociatas  

nos bronzes restantes dos teus tornozelos  

de couraças queimadas risos moribundos chagas  

rumores de novas reservas memórias de traição  

bandeiras lavadas com marcas dos tantos  

que já se insurgiram.  

Tudo lotado de gente. A ruína é a mais dogmática  

escola arquitetônica. E a distinção cardíaca  

numa caverna em puro breu  

não é das boas; nem sequer nos  

temeu em nova colisão que nem ovos cegos.  

Na aurora quando mais ninguém se afronta  

muito andei ao monumento fundido em longos  

pesadelos. No pedestal gravaram “comandante  

em chefe”, mas se lê “em blefe”, ou “em breve”  

ou “em desmante”.  
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 1 de janeiro de 1965  

                                Os magos perderão teu endereço.  

Nenhuma estrela vai luzir teu berço.  

O ouvido poderá ceder ao peso  

ante os rugidos das nevascas.  

As sombras caem sobre as tuas costas,  

você apaga cada vela posta:  

o calendário a cada noite aposta  

até que toda vela masca.  

Que é isso então? Tristeza? Sim, talvez.  

Uma canção que nunca perde a vez.  

Que se sabe de cor e de revés.  

Que ela seja tocada junto  

com tudo que vier, e o fim de alguém,  

com olho e lábio gratos qual convém  

para o que vez por outra nos mantém  

treinados num distante assunto.  

E ao encarar o céu sem nuvem fria  

pois tua meia ainda está vazia  

você compreende que essa economia  

condiz com a idade: é inerente.  

É muito tarde pra se converter,  

pra milagres, Noéis ou mesmo crer,  

então você percebe que você  

mesmo é o teu maior presente.  

Tradução: Guilherme  Gontijo Flores 
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Eduardo Dalter 
  Nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 

1947. Publicou seu primeiro livro em 1971. 

Colaborou em publicações importantes de 

seu país e da América, como as revistas: Cri-

sis (Buenos Aires), Alero (Universidade da 

Guatemala), Shantih (Nova York), Revista 

Nacional de Cultura (Caracas) e a revista Ca-

sa de las Américas (Havana), entre outras.   

Durante os anos da última ditadura militar 

de seu país, ele morou no leste venezuelano 

na cidade de Maracaibo, onde um de seus 

livros foi publicado em 1982  

      

De esta arboleda 

tomá tu color 

o tu desdicha; y tomá 

tu mar, tu vaso... 

Todo suena, pareciera, 

a nueces secas. Pero 

también suena un río 

       grandioso 

que aún no escuchas. 
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  Después de todo    

 

Después de las  

      tormentas  

y de todos los  

      granizos,  

inclusive después  

      de creer  

que poco o nada  

      es posible,  

ninguna hora,  

      ningún río,  

después de los  

      entierros o  

      destierros,  

o cuando parece  

      que el aire  

se aquieta o se  

      cancela,  

ahí se abre la flor,  

      y dice,  

como si fuera  

      el primer día.   
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  Después de todo    

 

Después de las  

      tormentas  

y de todos los  

      granizos,  

inclusive después  

      de creer  

que poco o nada  

      es posible,  

ninguna hora,  

      ningún río,  

después de los  

      entierros o  

      destierros,  

o cuando parece  

      que el aire  

se aquieta o se  

      cancela,  

ahí se abre la flor,  

      y dice,  

como si fuera  

      el primer día.   
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Los árboles   

   

 

Los árboles  

son extraños;  

   

saben algo  

que repiten;  

   

las semillas  

los piensan,  

   

los desean  

y los hacen,  

   

profundas e  

incesantes,  

   

contra la sed,  

contra la noche  
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Hay un camino 

aún no atascado, 

  

aún ni pensado, 

que comienza 

  

en la punta justo 

de tus pies; hay 

  

un camino; hay, 

hay un camino. 

 

 

 

Como a cada beso lo borra 

el viento que sopla y sopla, 

 

ella pocea y pocea la arena, 

pareciera, con más fuerza; 

 

es el viento húmedo, poceado, 

que escribe, escribe, escribe.  
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Los caminos se abren 

       o se cierran 

según sean tus cauces. 

Silban vientos altos 

o silban víboras. 

       Se arroja 

la marea, o apenas 

       se anilla 

en dibujo leve 

       el charco. 

Tú trazas tu mapa 

       y lo respiras. 

 

 

Bayley    

 

  

Mientras vemos hoy una pared 

donde existe abierta una ventana, 

él abría una, dos ventanas 

donde se alzaba una pared. 
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José Antonio Pereira 
        

  Nasceu em Cataguases MG, é coautor de A 

casa da Rua Alferes e outras crônicas (2006) e 

autor de Fantasias de Meia Pataca (2013).      

 

Nicanor Parra aos 103 anos  continua inédito no Brasil 

           Em nossas conversas pelos botecos da 

Vila, Emerson Teixeira Cardoso, algumas ve-

zes sugeriu ao Antônio Perin publicar em li-

vro os poemas dele. De pronto ele respondia: 

“Emerson, quanta bondade! Meus poemas 

são muito ruins. Como publicar minhas linhas 

tortas, numa cidade onde poetas como Anto-

nio Jaime Soares, Maria do Carmo Ferreira 

entre tantos estão inéditos. Num país onde 

um poeta como Nicanor Parra não tem uma 

brochura sequer publicada.”  

Nicanor Parra fez 103 anos em setembro últi-

mo. Parra é um sobrenome importante para 

os de minha geração. Entramos crianças na 

ditadura militar brasileira e saímos dela 25 

anos depois, alguns como eu, com uma crian-

ça no colo.  A irmã do Nicanor, a grande Vio-

leta, que neste ano completa 50 anos de seu 

suicídio, era a compositora que acalentava 

nossas amarguras e emocionava nossos for-

çados silêncios na voz de Mercedes Sosa na-

quele período negro com canções como Gra-

cias a la Vida, Volver a los 17, La Carta, Hace 

falta un guerrillero.  Os Parras são nomes for-

tes e marcantes na cultura sul americana.  Pa-

ra quebrar parte deste distanciamento da po-

esia de Nicanor, finalmente, teremos uma 

edição de seu trabalho no Brasil. A editora 34 

anuncia para 2018, uma antologia de 60 poe-

mas do autor, escritos entre 1954 e 1972. 

Quando dos seus cem anos, brotaram vários 

artigos e textos no Brasil sobre o criador do 

termo antipoesia. Foi aí que se amiudou, pelo 

menos para mim, o conhecimento da obra do 

irmão mais velho dos Parras. Confesso, até ali, 

minha total ignorância sobre a poesia deste 

fantástico chileno, admirado por entre outros, 

Roberto Bolaño, Harold Bloom e Allen 

Ginsberg.   Fiquei sabendo que antipoesia é: 

“Um tapa na cara do presidente da Sociedade 

dos Escritores” e antipoeta: “Um sacerdote 

que não crê em nada”, “um bailarino à beira 

do abismo”. 

O poeta e tradutor Carlito Azevedo na ocasi-

ão escreveu num jornal do Rio: - Querido 

Parra, era preciso que um poeta brasileiro, 

menino prodígio dos matagais, não dos mai-

ores, mas dos que saúdam as carroças e der-

ramam lágrimas pelo aviador extraviado no 

nevoeiro, anjo boxeador vencido pela própria 

sombra, viesse dizer que desde sempre esti-

vemos preparados para recebê-lo com sua 

poesia por aqui.  
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Nós, que limitamos ao norte com o inferno 

de Wall Street, de Sousândrade, nossa cordi-

lheira, e por toda a parte pela poesia pau-

Brasil de Oswald de Andrade (“Amor/

humor”), tendo ao centro a pedra no meio do 

caminho de Drummond, estivemos sempre 

esperando que você chegasse. A antilira de 

João Cabral já prenunciava a chegada dos an-

tipoemas, do antipoeta. As vanguardas bebe-

ram em Pound, sim, mas também se nutriam, 

felizmente, de folhas de parra. A poesia mar-

ginal dos anos 70 era, sem saber, cria sua, e 

quando um jovem Nicolas Behr gritava, ainda 

à sombra dos generais sem flor: “Quem teve 

a mão decepada/ levanta o dedo”, não estava 

longe do seu luminoso “Aparecer apareceu/ 

só que numa lista de desaparecidos”. A mes-

ma ditadura nos cortava os fluxos vitais, de 

Chile e Brasil, o mesmo riso nos dignificava.   

O que era preciso então dizer é que mesmo 

sem uma edição decente de sua poesia circu-

lando no país sempre fomos parrianos. E co-

mo a poesia é muito caprichosa, e disso sa-

bem os bailarinos à beira do abismo que com 

ela vão flertar, nunca fomos nerudianos. ....  

....E agora que você chega aos 100 anos e 

continua a dançar sua dança, e continua a se 

perguntar o que é mais real, a água da fonte 

ou a garota que nela se contempla, e conti-

nua a pedir que se faça de barro a sua está-

tua, para que dure o menos possível e porque 

a mais feia pedra é superior sempre à mais 

bela estátua, o melhor que posso pedir é que 

sigamos parriando.   O que quer dizer tam-

bém: oferecer a outra face, se nos beijam ou 

esbofeteiam, mas não dispensar a possibili-

dade de um direto no queixo do antagonista. 

...  ....O caso é que seus antipoemas me pare-

cem presentes até no desafinado da bossa 

nova, seus poemas de emergência, seus arte-

fatos, pareciam, ao jovem de vinte anos que 

os descobria, conter tudo o que poderia de-

sejar aquele que não teme descer montanha-

russa abaixo pela própria espinha e senti-

mentos. Suas canções russas sempre me lem-

braram Ossip Mandelstan indo para a Sibéria 

e sussurrando ao ouvido de sua corajosa Na-

dejda: “Quem lhe meteu na cabeça que você 

deveria ser feliz?” Quem nos meteu isso na 

cabeça, Nicanor? “O mundo é o que é e não 

o que um filho da puta chamado Einstein diz 

que é”, ou Freud, ou Marx, ou o Cristo de 

Elqui, como gritaram, não sei se em desespe-

ro ou se em amor, as tantas vozes com que 

você dinamitou seu próprio edifício antipoéti-

co quando lhe pareceu que corria o risco do 

museu, do unívoco. Mas cuidado, Parra, que 

esquerda e direita unidas jamais serão venci-

das, e olha que te expulsam de Cuba por co-

mer um hot dog na Casa Branca, dos EUA por 

assistir a uma missa no Kremlin, olha que te 

agarra a bocarra da Perspectiva Nevski.   Vi-

vemos, desde Adão e Eva (para não ir muito 

longe), uns tempos calamitosos e como disse 

Stéphane Mallarmé: os contemporâneos não 

sabem ler poesia, e tudo é poesia (menos, é 

lógico, a poesia). Ainda bem que aí está você, 

que aí sempre esteve você, como quando os 

que ontem exigiam a cabeça dos ditadores 

passaram a se conformar com o fato de eles 

agora estarem mais bem penteados pelo sa-

lão de beleza da democracia televisionada, 

para indagar e nos ajudar a indagar: “E agora, 

quem nos libertará de nossos libertadores?” 

Este é só um desejo de feliz aniversário, feliz 

centenário, querido Parra. Quis o destino que 

você chegasse aos 100 anos quando começa-

mos, por aqui, a descobrir se somos um país 

ou paisagem só.   

 

 

                                        Para ler o texto inteiro 

do Carlito visite a página:  

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/obra-de-

nicanor-parra-ecoa-na-poesia-brasileira-mesmo-

sem-livros-seus-traduzidos-no-pais-12748449  



Chicos 51 
 

                

 

 

 

Emerson Teixeira 

Cardoso 
      Nasceu em Cataguases MG, é autor de 

Símiles (2001) poesia, coautor de A casa da 

Rua Alferes e outras crônicas (2006). Tradu-

ziu O retorno do nativo de Thomas Herdy. 

Sempre ativo em publicações literárias. Inici-

ou-se em Estilete (1967), mimeografado, 

editor/fundador do Delirium Tremens (1983) 

e Trem Azul (1997).      

              

Poeta e infeliz criatura, esnobando a glória. 

Causando no mínimo dó nos seus leitores, se-

não pronto repúdio afugentando-os com seu 

inventário de termos de um cientifismo em-

prestado de Spencer; metapsiquismo, monis-

mo e outros implacáveis ismos... lembra Cesá-

rio Verde. O vate português assim se expres-

sou: 

“Ser homem!  Escapas de ser aborto! 

Sai de um ventre inchado que se (a)noja 

Comprar vestidos pretos numa loja 

E andar de luto pelo pai que é morto!” 

 

Augusto dos Anjos 

“Eu, depois de morrer, depois de tanta 

Tristeza, quero em vez do nome Augusto 

Possuir aí o nome de um arbusto 

Qualquer ou de qualquer obscura plan-

ta.” 

      Chegado a uma elegia não faltou quem o 

chamasse, o “Diamante Negro”, quem o sau-

dasse como, “o inigualável” entre os poetas 

novos que já vislumbravam frouxamente os 

clarões modernistas. “O morcego” lembra 

bem Edgar Allan Poe. “Idealismo”, desdenha o 

amor carnal pensando em outro amor.  À mo-

da de Petrarca? Platão?        

  

 Seu nome augustamente angelical... 
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             Nos Versos Íntimos soltou o grito do 

mais radical pessimismo, eficacíssimo repelen-

te, ou aconselhamento à mais completa náu-

sea.  

       Observa-se nos seus versos a mistura da 

mais crua realidade materialista ao mais exa-

cerbado lirismo espiritualista. Qualquer coisa 

de santidade de bondade, na sua criação ar-

tística aliadas a imagens de atestados de óbi-

tos ou tratados de psiquiatria. 

     Desconcertante poeta, devia ter deixado 

atônito a crítica do seu tempo que o compa-

raria a Rimbaud, o autor do Barco Bêbado, 

pois assim como o enfant terrible seu barco 

também nunca encontrou porto seguro. 

     Um tímido que contraditoriamente intitu-

lou seu livro com despudorado egoísmo: O Eu 

que apesar do tom negro aparece em verme-

lho. 

“melancolia, estende-me tua asa! 

És a árvore em que devo reclinar-me” 

     Impressiona-nos ainda e impressionará os 

seus pósteros este poeta da Paraíba que ima-

gino alto, pálido, sem músculos fortes que da-

ria com os ossos no cemitério de certa cidade 

mineira, para onde foi dirigir um grupo esco-

lar.   De feição elegíaca, escreveu versos que 

nos conduz a um tempo em que os cemité-

rios, as cruzes, corujas e luas eram privilégios 

de românticos.            
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José Antonio Pereira 
        

  Nasceu em Cataguases MG, é coautor de A 

casa da Rua Alferes e outras crônicas (2006) e 

autor de Fantasias de Meia Pataca (2013).      

 

O arcanjo 

             O burburinho na redação do matu-

tino carioca era cada vez maior a medida 

que a copa na Argentina se avizinhava. Os 

setoristas de clubes, num puxa-saquismo 

descarado, viviam rondando o editor de es-

portes na tentativa de conseguirem uma va-

ga na equipe que cobriria o evento. Todo 

dia acotovelavam-se na mesa do comenta-

rista econômico para saber a quantas anda-

va o open-market, o dólar no paralelo. A 

conversa girando em torno de cota de dóla-

res que cada um poderia adquirir, compras 

na Calle Florida em Buenos Aires, como fun-

cionaria o câmbio paralelo argentino, papo 

de rentistas e sacoleiros.  Mixá ouvia aquele 

agitado disse-me-disse com desprezo. No-

vo ali, aprendera muito com o Novais, velho 

chefe da redação afastado por suas rusgas 

com a censura e as constantes interferências 

na pauta pelos donos do jornal. O sucessor, 

um apadrinhado de um dos donos, sempre 

dizia que o velho era inapto à modernidade, 

– O Novais tornou-se anacrônico, ranzinza e 

incapaz de conviver com as novas realida-

des.  Rapidamente entendeu o jogo do no-

vo editor chefe, este o havia deslocado para 

substituir o demitido Valentim, repórter po-

licial antigo da casa. Aliás, fizera o mesmo 

com todos os jornalistas veteranos.  Insatis-

feito, resolve visitar o Novais.  No caminho 

pensava, – Já estou de saco cheio do novo 

chefe e desta ronda de delegacia em dele-

gacia à cata de notícia para a página polici-

al. E em voz alta resmunga. – Não vou 

aguentar esta decadência.   Aperta a cam-

painha, a porta abre, entra, abraça o Novais. 

– E aí meu velho, como vai?  – Michel, meu 

foca favorito, como estás? – Tirando a mer-

da em que transformaram aquela redação, o 

resto está tudo bem.  Vim para te ver e es-

cutar suas histórias. Sem delongas, me con-

ta uma lá dos teus tempos do Correio da 

Manhã.  – Vou te contar mais uma do Jacob 

do Bandolim, mas antes vamos tomar um 

café.  
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 Os dois foram para a apertada cozinha do 

pequeno apartamento, um dois quarto e 

sala no já decadente Largo do Machado. 

Bule na mesa, umas brevidades de araruta, 

o aroma do café já ocupando todos os es-

paços daquele apartamentinho. – Michel, 

nunca te disse e já te peço desculpas, mas já 

dei boas risadas deste teu nome. Como é 

que pode, um mineirinho com nome de 

francês?  – Novais, não gosto nem em por-

tuguês que dirá em francês.  – Isto é coisa 

de minha mãe, era fã ardorosa do Michel 

Polnareff, cresci ouvindo ela cantar ... love-

me please love me... Prefiro o apelido, me 

lembra mixaria. Que é sempre o que ganhei 

e o que ganho até hoje.  E os dois riem até 

não aguentar mais com a tentativa do No-

vais, com aquele seu vozeirão completa-

mente desafinado, em cantar a música do 

Polnareff.  Novais com a xícara de café já 

morna, – Voltemos ao Jacob.  – Sim vamos 

ao Jacob do Bandolim.  – A mãe do Jacob 

era judia polonesa. – Isto, você já me con-

tou.  – Ah é? Então vamos em frente. Ele es-

tudou tanto Ernesto Nazareth, que dando 

uma de Sherlock Holmes, provou, que o 

grande pianista e compositor suicidou-se, 

quando passeava pelas matas do sanatório 

da Taquara, num lapso de lucidez. Perce-

bendo-se louco, deixou-se morrer afogado.  

– Então tá, me engana que eu gosto.  No-

vais nem bola deu, continuou contando as 

façanhas e patranhas do Jacob.  Lá pelas 

tantas, Novais o chama para a sala. – Tenho 

uma lembrancinha para você.  Entrega-lhe 

um envelope, – Aí dentro você vai ver de 

onde tiro minhas histórias sobre o Jacob do 

Bandolim. É um depoimento do Sergio Bit-

tencourt sobre o pai, publicado no Última 

Hora. Não leio este jornal desde o dia que 

Samuel Wainer depois de uma perseguição 

implacável o vendeu aos paulistas da Folha 

da Manhã. Foi um dos únicos diários a ser-

rar posição contra o golpe de 1964.  Abri 

uma exceção para este Caderno Dois de fe-

vereiro último, só por causa do Jacob do 

Bandolim. Outra coisa, você tem que conti-

nuar o trabalho sobre as polonesas que fun-

daram a Vila Mimosa. Não esmoreça, você 

tem o dever e a obrigação de publicar este 

material, um dia você vai achar um editor 

que vai dar o devido valor a este teu traba-

lho.  – Já desisti mestre Novais. – Você não 

pode fazer isto. Você é minha última e mai-

or aposta. Eu quando vi suas primeiras ano-

tações, pensei, isto é a reportagem que per-

segui a vida inteira. Bem debaixo do nariz 

da gente e nunca atinei. Se houver isenção 

na escolha, é Prêmio Esso na cabeça. A con-

vicção e insistência do Novais, me fez pro-

meter não desistir das polacas.     

A copa em que a Argentina se tornara cam-

peã pela primeira vez ficara para trás, já se 

preparavam, nas redações, para a cobertura 

das eliminatórias da copa na Espanha. Com 

a censura ferrenha da ditadura, os jornais, 

sem exceção, perderam a embocadura. 

Eram todos iguais, viviam de publicidade 

pública e de tecer loas ao poder político-

econômico. Crítica só se via quando o as-

sunto era futebol ou as estripulias soviéticas 

na Guerra Fria.     Desciam a lenha nos países 

periféricos ao regime de Moscou. São Paulo 

era uma boa possibilidade de trabalho. Era 

questão de tempo, as redações de peque-

nos jornais, que já definhavam, seriam en-

golidas por algum grande matutino. Ir para 

São Paulo era uma boa ideia. Lá, além dos 

grandes jornais, era onde estavam as reda-

ções das revistas de maior sucesso do país. 

E se manda para São Paulo.  

Bate à porta de inúmeras publicações, vai 

parar na redação de uma nova revista mas-

culina. Revista com baixa tiragem, que não 

conseguia emplacar.    Redação pequena, os 

caras querendo criar uma versão tropical da  
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da Hustler.  A coisa se arrastando, contas 

por pagar, a censura não dando a menor 

folga, qualquer bobagem os cretinos corta-

vam todo um trabalho. Numa reunião de 

pauta, Mixá lançou uma ideia ousada: – A 

Playboy publica ótimas entrevistas com per-

sonalidades diversas. Que tal a gente convi-

dar o Dom Evaristo Arns para uma entrevis-

ta.  A redação cai na risada. – Um arcebispo 

jamais vai aceitar uma exclusiva para uma 

revista masculina. A gente precisa de um 

ensaio como o da Jaqueline Kennedy Onas-

sis que fez explodir as vendas da Hustler.    

– E se a gente oferecer para ele ser a capa. 

A redação vem abaixo. A gargalhada é ge-

ral. – Pôrra gente! Eu não saí do Rio, para 

trabalhar numa revista que é mais do mes-

mo. Temos que arriscar! Sair do lugar co-

mum. Já imaginou uma capa com um Car-

deal da igreja católica. E onde vocês vão ar-

rumar uma Jackie no Brasil?  Vão chamar a 

viúva do General é?   Por ali ficou três me-

ses, a Hustler tupiniquim quebrou, acabou 

como frila no Diário Popular.  

O jornal do Quércia, ocupava a antiga sede 

do Estadão. Depois de ter mais um trabalho 

excluído, no fechamento da edição, troca-

ram sua notícia sobre a morte de uma pros-

tituta, a quinta em dois meses; pela recep-

ção e festa de aniversário da ex primeira da-

ma. Desce o elevador e sai puto do jornal, 

atravessa a rua Major Quedinho entra na 

lanchonete que ainda mantem o nome do 

antigo jornal dos Mesquitas pede um san-

duiche de pernil e uma cerveja. Na metade 

da cerveja pede um conhaque, a noite esfri-

ara. Encher a cara, era isto o que queria. 

Aquele dia já estava uma merda, o filadapu-

ta do seu ex-editor carioca, ligara para per-

guntar porque ele não fora ao enterro do 

Novais. Ninguém lhe falara da morte do 

melhor jornalista com quem já trabalhara. 

Não lia jornais, não parava de papo nas re-

dações, entregava seus trabalhos aos edito-

res e se mandava. Lembra do maior traba-

lho que fizera, com o Novais dando altos 

toques, belíssimas dicas, seis meses de tra-

balho intenso sobre as prostitutas enterra-

das no cemitério de Inhaúma. E não publi-

caram uma linha. A queda do Novais come-

çou ali, insistia com os mandachuvas do jor-

nal em publicar, em uma série de reporta-

gens, como a segunda guerra e o tráfico de 

mulheres trouxera as polacas ao Rio de Ja-

neiro.    

Horas pensando na quantidade de material, 

entrevistas pesquisas em diversas fontes, 

sobre as prostitutas judias polonesas tudo 

acumulado em várias caixas no pequeno 

apartamento no Copan e só conseguira pu-

blicar na Hustler caipira um pequeno texto 

sobre o caráter civilizatório das cocotes 

francesas no Rio de Janeiro na virada do sé-

culo 19 para o século 20 ao ensinar atuali-

dades e refinamentos aos rudes fazendeiros 

e outros matutos donatários da política do 

país. Entre estes pensamentos e a bebida, 

uma mulher, com um Martini na mão, atre-

vidamente senta ao seu lado na mesma me-

sa do bar. Ele não dá a mínima e pede mais 

um conhaque. Sem a menor cerimônia a 

mulher dirige-se a ele.  – Eu sou Lea. Vamos 

sair para um programa?  – Eu sou Mixá. To-

po! Mas não quero pressa.  – Mixá? Lembra 

michê, é isto mesmo.  – Não! É Mixá com x 

de mixaria. É mais ou menos como o cheese 

que nestas lanchonetes virou x, X-burguer, 

X-bacon...  – Entendi meu bem! Você me dá 

cem paus e paga a diária do hotel e a gente 

dorme junto.  – Vou te dar cenzinho e ainda 

pagar hotel para você dormir?   Acho que 

estou no ramo errado. Te dou 70 paus e a 

gente sai de lá direto prá almoçar no Pa-

ddock ali na esquina da São Luiz com a  
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Consolação.  – Então vamos Mixá!   Os dois 

saem pela calçada do Viaduto Nove de Ju-

lho, atravessam a pista viram a esquina já 

abraçados e entram num HO em frente a 

Biblioteca Mário de Andrade. Na recepção 

Mixá pede algumas bebidas.   Mal entram 

no quarto Mixá se joga na cama.  Lea o aju-

da a tirar o paletó e a camisa. – Nossa que 

peito peludo! Parece um ursinho. Entre risos 

e beicinhos.... Meu ursinho blau blau! Tira-

lhe os sapatos e as meias. Mixá já de copo 

na mão, Lea o servira, bebe. Lea já se des-

vencilhara de suas roupas e só de calcinha e 

sutiã, – Deixe eu tirar suas calças.  Nossa 

meu amor, já está excitado. Tá durinho em? 

Tá duro o quê menina, isto é um Corona 

Gorda que ganhei hoje.  – O quê?  – Corona 

Gorda é charuto de calibre grosso.  – Então 

o bonitão gosta de um charuto grosso. Iro-

niza Lea. – Ô mocinha, sem onda viu!  Lea se 

abraça a Mixá e diz, – Algo me diz que vou 

gostar de você. E os dois continuam a se 

acariciarem, beber e conversar...   

Já era dia alto quando Mixá acordou, revi-

rou os bolsos do paletó e achou uma cartela 

dourada, daqueles mágicos comprimidos, 

mandou alguns goela abaixo.  Sentou num 

sofá aos pés da cama e ficou olhando Lea 

dormir. O sol já aquecera a fachada do H O, 

o quarto já tinha uma temperatura bem 

mais agradável, olha aquela mulher que 

nunca tinha visto antes, dormindo comple-

tamente relaxada num quarto com um es-

tranho. Lea mantinha apenas a metade do 

corpo coberta. – Até que ela não é de se jo-

gar fora não... deixa escapar entre dentes 

Mixá. Deve ter lá seus trinta e tantos anos, 

aos quarenta com certeza não chega. Tem 

um rosto bonito, cabelos bem cuidados, 

seios na medida da mão, não gosto daque-

les peitaços, verdadeiros úberos, que os 

norte-americanos consagraram como obje-

tos de seus desejos. Levanta-se e delicada-

mente puxa o lençol para cobrir-lhe o cor-

po. Entra no pequeno banheiro, precisa de 

um banho. Não consegue se sentir acorda-

do sem um banho.  O faz com o chuveiro 

semiaberto para evitar que o barulho des-

perte Lea. Banho tomado, veste-se.  Fica ali 

sem saber o que fazer, acorda ou não acor-

da aquela mulher, olha-a já com um certo 

afeto. Senta novamente pensando no que 

fazer, não seria nada cortês sair, e deixar o 

dinheiro na mesinha da cabeceira. Mas tam-

bém não era nada agradável abrir a carteira 

tirar algumas notas, vê-la conferir, depois 

saírem de braços dados daquele quarto co-

mo um devotado casal cristão.     Até que 

ponto as relações entre um cliente e uma 

prostituta era apenas um negócio? Não 

lembra de nada, mas sabe que conversaram 

muito. Absorvido nestes pensamentos lem-

bra da promessa ao Novais.  Pega da tiraco-

lo o bloco de notas e mergulha em suas 

anotações.   

– Olá... Olá...  Estou sozinha? Tem alguém 

aqui comigo?   Nossa Mixá, onde você está? 

– Desculpe Lea, não queria te acordar. Pen-

sava em uma promessa feita a um velho 

amigo que faleceu por estes dias. Acho que 

não cumprirei.  – Meu bem! Promessa a 

amigo, tem que ser cumprida. Custe o que 

custar, ouviu. Enrolada em um lençol ela 

beija lhe o rosto, passa a mão freneticamen-

te, mas com delicadeza, pelos cabelos dele, 

desarrumando o penteado e vai para o ba-

nheiro. O gesto carinhoso, é um balsamo 

para alguém tão carente, ele a observa ca-

minhar, o lençol realça os contornos do cor-

po e como um véu a protege e dá a ela um 

misterioso fascínio. Ainda sentindo a calça 

incomodando a ereção volta aos seus pen-

samentos.  

Jornalista sem perspectiva, traz o travo  
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amargo de uma carreira que não aconteceu, 

nada dera certo. Formara em jornalismo na 

antiga Fafile em Juiz de Fora. Curso desacre-

ditado, até ridicularizado por muitos vetera-

nos das redações por onde andou, até os 

editores de pequenos jornais tipografados 

da zona da mata mineira desdenhavam do 

seu curso. Diziam que faculdade não forma 

jornalista, o que o faz é o dia a dia na reda-

ção. Uma discussão sem fim em torno da 

carreira.  Lea volta para o quarto envolta 

numa toalha. – Vire-se para lá! Pois vou me 

trocar.  A olha com um olhar pedinte, ela 

sorri meio encabulada, mas ele obedece.  O 

silêncio é quebrado por Lea, – Vamos em-

bora?  Na recepção acertam a conta e saem. 

Mixá pega-a pela mão, as ruas já estão chei-

as. Muitos os olham sair do hotelzinho com 

ar de reprovação, outros tem no olhar uma 

cínica provocação. Mixá não dá a mínima, 

mas aquilo parece incomodar Lea que tenta 

soltar sua mão, não consegue, pois a outra 

firme a impede. Olha para ele disposta a 

mandar-lhe soltá-la, mas o olhar terno e o 

sorriso de Mixá a conforta, e ela sem ação 

deixa-se guiar por ele. Atravessam a rua e 

Mixá diz, – Ainda é cedo para almoçarmos, 

preciso fazer umas anotações sobre uma 

pesquisa na biblioteca, coisa rápida. Vamos 

lá? Ela sorri. O recepcionista da Mário de 

Andrade, um velho conhecido, o cumpri-

menta. – Bom dia Mixá! É a primeira vez que 

te vejo acompanhado aqui. Tua namorada é 

bonita. Lea entre contente e constrangida, 

antecipa-se, estende a mão ao velho recep-

cionista. Meu nome é Cecilia. Muito prazer! 

Mixá que até ali tirava um bloco de anota-

ções de sua tiracolo entrega-a ao recepcio-

nista pega sua ficha e afirma, - Seu João 

guarda a bolsa dela junto com a minha. Ela 

não é bonitona? O recepcionista sorri e me-

neia a cabeça concordando.   Já no salão de 

leitura, uma bibliotecária traz os livros solici-

tados, Mixá observava Lea. Ela num sorriso 

adolescente, anda pelo salão de leitura, fica 

claro que nunca pusera os pés ali.  Mixá já 

fazia suas taquigráficas anotações, quando 

ela senta ao lado dele. O livro que estava 

fechado era um dicionário de nomes. Mixá 

vira para ela, – Cecilia é um belo nome. 

Aproveite e veja sua origem e seus significa-

dos. – Não me interessa! Retruca aspera-

mente Lea. Nasci no dia de Santa Cecília por 

isto me batizaram com este nome. E é a 

santa de minha devoção. Mixá volta-se para  

suas anotações. Lea não resiste à curiosida-

de e começa a folhear o dicionário. Mixá 

que já concluíra sua pesquisa passa a obser-

var Lea completamente absorta no dicioná-

rio e o indicador da mão esquerda correndo 

a linha de leitura.  

Vamos almoçar?  Mixá a tira de sua absor-

ção.  – Já? Que horas são? – Quinze para as 

duas!  – Isto tudo. Nossa, como o tempo 

voou.  E saem da Mário de Andrade rumo 

ao Paddock.  Já no Paddock, Lea sem jeito 

com os preços do cardápio, – Não sei o que 

pedir.  – Vou chamar o garçom, você diz a 

ele o que você gosta e pede a ele uma su-

gestão.  Garçom ainda anotando o pedido 

de Lea, Mixá fala, – Para mim um bife ao 

ponto com fritas e uma água mineral sem 

gás.  Almoçavam e Lea tagarelava sobre o 

dicionário.  – Nunca imaginei que o meu 

nome significasse, cega ou guardiã dos mú-

sicos, nada a haver um com o outro.  Agora 

o seu é poderoso em?  – Que nada, Michel 

é diminutivo.  – É, mas mesmo no diminuti-

vo Miguel significa, o que é como Deus.  

Miguel, o Arcanjo...  De hoje em diante, 

sempre lembrarei de você como Mixá o 

meu Arcanjo. Só não gostei de saber que 

Lea significa vaca selvagem.  – Que tal pen-

sar em algo como uma fêmea indomável, 
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Melhor? – Taí, gostei! – Eu tinha um amigo 

pernambucano que sempre falava, que nos 

cultos afros lá na terra dele; eu sou o orixá 

Oxóssi.  Espantada, Lea o olha e diz, – Então 

Mixá é orixá?  – Não bobinha, Mixá é mixa-

ria mesmo. Tenho que ir. Preciso passar na 

redação do jornal, nem ligar, liguei. A gente 

se vê amanhã. Almoçamos lá no Itamarati! 

Vamos comer um nhoque por lá. – Isto é 

um convite ou uma ordem?  – Um implora-

do convite. – Feito, mas onde é este Itama-

rati?  – Lá na Zé Bonifácio perto da Faculda-

de de Direito. Estarei lá por volta da uma 

hora da tarde. Mixá dá-lhe um beijo na boca 

e sai.  Aquele beijo, as atitudes, o jeito de 

Mixá balançam Cecilia.   

Alguns domingos depois almoçaram uma 

parmegiana no Salada Record, desistiram de 

uma tarde no cinema e foram para o apar-

tamento de Mixá no Copan. Na portaria Se-

verinim a cumprimenta. –  Boa tarde Dona 

Cecília!  Aquilo soa para Lea como um re-

torno a São Luiz do Maranhão torrão natal 

de onde migrara fugindo da pobreza.   Na 

sala do apartamento, livros por todos os la-

dos. Num canto, caixas e mais caixas de ar-

quivo identificadas como Vila Mimosa algu-

mas, outras Projeto Vila Mimosa, todas com 

sub títulos sem sentido para ela, mas duas 

caixas tinham como subtítulos Cemitério de 

Inhaúma. – O que é isto Mixá?  – É a pro-

messa ao velho amigo que tenho que cum-

prir. São histórias que os jornais não que-

rem publicar Cecília. São tragédias humanas 

que todos querem esquecer. Ela o olhando 

com ternura. – Promessa é dívida. Tem que 

cumprir.   – Cecília abra as janelas por favor, 

para entrar um pouco de ar fresco. Sorri, a 

sensação de afeto que vem daquela voz 

chamando-a de Cecília a arrepia e sente no 

peito uma palpitação estranha. Vai às nu-

vens, com o abraço terno e a bossa nova 

vinda do disco que rodava e enchia o ar 

com a voz de Lucio Alves. Dão-se as mãos e 

ficam olhando pela janela a curva do Copan. 

Tomados pela preguiça, esparramam-se na 

cama do quarto e ficam ali despreocupados. 

Mixá seca a lágrima de Cecília com um bei-

jo. E diz, – Chorar é bom. Destrava os nos-

sos nós.  – Já chorei muito, mas sempre so-

zinha numa cama. Acabava enchendo o tra-

vesseiro de lágrimas e porradas. A vida é 

dura querido!  – Tem uma música com a Ti-

na Turner chamada Paradise is here que lá 

pelas tantas diz mais o menos isto...  o para-

íso é aqui, hora de parar o choro, o futuro é 

este momento...   A gente tem que viver o 

momento menina. Enquanto falava, a acari-

ciava e a beijava suavemente, não quer tirá-

la de seu momento. Sabe que aquilo é bom 

para ela. E a metrópole em seu silêncio de 

domingo pós almoço torna tudo sonolento.  

Ela retorna da viagem por seu interior, pare-

ce mais leve mas tem uma expressão grave. 

Olha detidamente para ele. – Mixá, você 

nunca vai me decepcionar?  Nem dá tempo 

dele responder, beija-lhe a boca com tanta 

volúpia que a ele só resta acompanhá-la 

completamente dominado por ela.  Mixá se 

deixa levar, se debatem na cama, que range 

com a intensidade com que fazem sexo. Lá 

fora explode o foguetório, alguém marcara 

um gol no Corinthians e Palmeiras que jo-

gavam no Pacaembu. Lea goza como se es-

tivesse em desespero. Após o estupor da 

intensa atividade física, nus, se olham pre-

guiçosamente, alguém no corredor do pré-

dio grita; – Vai curintiá!   Ela cai na risada. – 

Gozei com a torcida corintiana gritando gol. 

Trocam um olhar, e caem no riso. E voltam a 

se acariciar sem a menor pressa.    

Já trocada sai do banheiro, – Tenho que ir.  

Mixá que cuidava da cozinha onde fizera 

um espaguete para os dois.  – Vou te acom-
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 tentar beijá-la, sente a reação fria. – Não, 

não, vai borrar o batom.  Voltara a ser Lea. 

Descem juntos em silêncio. Na portaria, um 

novato que trabalha a noite os cumprimen-

ta com distanciamento e ar formal. – Boa 

noite senhores!  Sobem a São Luiz, na es-

quina da Consolação o abraça num distanci-

amento que incomoda. – Tchau meu bem.  

– Tchau Cecí...  Ela já girara sobre os saltos e 

desceu a rua rumo a Xavier Toledo. Mixá 

meio desconsolado, resolve ir tomar um 

chope no Redondo.  Sentado começa a re-

fletir no que estava se metendo. Lea era 

uma profissional da prostituição. Ele depois 

de anos pesquisando, entrevistando e con-

vivendo com prostitutas no Rio e nas dele-

gacias paulistas, desenvolvera uma relação 

de solidariedade, companheirismo e respei-

to com elas. Eram vítimas com um histórico 

de abusos, violências e maus tratos de toda 

ordem.  Lea era diferente, dizia para si mes-

mo.   Nenhum dos dois queria avançar nem 

recuar naquela relação que surgira entre 

eles. Sabiam das impossibilidades, mas se 

gostavam.   

O tempo passara, certo dia os dois andando 

pela calçada do Paddock resolveram almo-

çar por ali mesmo.   Conversavam alegre-

mente, quando  diante deles aparece o che-

fe da redação, – Preciso de alguma boa his-

tória de suas putas, só tem notícia morna 

hoje. Olhando para Lea, – Este cara é a mai-

or autoridade em prostituição. Ele mantém 

no apartamento dele um arquivo enorme 

chamado Dossiê Vila Mimosa, ali estão as 

putas que ele usou sabe-se lá como e ainda 

virou matéria de jornal. O chefe de Mixá rin-

do, desaparece do mesmo jeito que apare-

cera.   Um silêncio pesado toma conta da 

mesa.  Lea vermelha de raiva.  – Nunca mais 

quero te ver! Nem quero me ver na porra 

do jornal.  Levanta e sai deixando Mixá de 

boca cheia e sem ação.     

 

Les deux amies, 1895.  Toulouse-Lautrec  
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Carlos Drummond 

de Andrade 
 

Nasceu em Itabira (MG) em 31.10.1902, fale-

ceu no Rio de Janeiro (RJ) em 17.08.1987.     

 

Poeta, contista e cronista, considerado por 
muitos o mais influente poeta brasileiro do 
século XX. Drummond foi um dos principais 
poetas da segunda geração do Modernismo 

brasileiro.    

     Aconteceu em novembro, o Fórum das 

Letras de Ouro Preto onde o homenageado 

foi Carlos Drummond de Andrade, no ano em 

que se completam 115 anos de nascimento e 

três décadas da morte do poeta brasileiro. 

A inspiração para o Fórum das Letras 2017 

veio da obra Sentimento do mundo, de 

Drummond e a homenagem contou com a 

presença de seu neto, o cenógrafo Pedro 

Drummond, com o escritor Humberto Wer-

neck, que vem se dedicando à biografia do 

mineiro prevista para sair no ano que vem. Já 

a trajetória do poeta mineiro foi debatida pe-

lo poeta brasileiro Antonio Carlos Secchin, do 

português Arnaldo Saraiva e do ensaísta Mu-

rilo Marcondes de Moura. 

A novidade deste ano é que pela primeira 

vez, o evento se estendeu para a cidade vizi-

nha, Mariana. “Sempre tivemos o desejo de 

ampliar o evento. São cidades irmãs, tão im-

portantes para a cultura, para a literatura e 

para a construção da história nacional. Am-

bas contam também com a presença da Uni-

versidade Federal de Ouro Preto (Ufop). O 

evento ganha, assim, uma força ainda maior, 

inclusive com o aumento do número de di-

as”, destacou na ocasião Guiomar de Gram-

mont, a coordenadora e curadora do evento. 

E aqui na Chicos a gente homenageia o poe-

ta reproduzindo uma crônica dele  publicada 

no Correio da Manhã em 14.10.1966  
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A banda 

              O jeito, no momento, é ver a banda 

passar, cantando coisas de amor. Pois de 

amor andamos todos precisados, em dose tal 

que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, 

nos dê paciência e esperança, força, capaci-

dade de entender, perdoar, ir para a frente. 

Amor que seja navio, casa, coisa cintilante, 

que nos vacine contra o feio, o errado, o tris-

te, o mau, o absurdo e o mais que estamos 

vivendo ou presenciando.     

     A ordem, meus manos e desconhecidos 

meus, é abrir a janela, abrir não, escancará-la, 

é subir ao terraço como fêz o velho que era 

fraco mas subiu assim mesmo, é correr à rua 

no rastro da meninada e ver e ouvir, a banda 

que passa.   Viva a música viva o sôpro de 

amor que música e banda vêm trazendo, Chi-

co Buarque de Holanda à frente, e que res-

taura em nós hipotecados palácios em ruínas, 

jardins pisoteados, cisternas secas, compen-

sando-nos da confiança perdida nos homens 

e nas promessas da perda de sonhos   

     A felicidade geral com que foi recebida a 

passagem dessa banda tão simples, tão bra-

sileira e tão antiga na sua tradição lírica, que 

um rapaz de pouco mais de vinte anos botou 

na rua, alvoroçando novos e velhos, dá bem a 

idéia de como andávamos precisando de 

amor. Pois a banda não vem entoando mar-

chas militares, dobrados de guerra, não con-

vida a matar o inimigo, ela não tem inimigos, 

nem a festejar com uma pirâmide de camé-

lias e discursos as conquistas da violência. 

Esta banda é de amor, prefere rasgar cora-

ções, na receita do sábio maestro Anacleto 

de Medeiros, fazendo penetrar nêles o fogo 

que arde sem se ver, o contentamento des-

contente, a dor que desatina sem doer, 

abrindo a ferida que dói e não se sente, co-

mo explicou um velho e imortal especialista 

português nessas matérias cordiais.  

     Meu partido está tomado, não sou da 

ARENA nem do MDB, sou dêsse partido con-

gregacional e superior às classificações de 

emergência, que encontra na banda o remé-

dio, a angra, o roteiro, a solução.   Êle não 

obedece a cálculos da conveniência momen-

tânea, não admite cassações nem acomoda-

ções para evitá-las, e principalmente não é 

um partido, mas o desejo, a vontade de com-

preender pelo amor, e de amar pela compre-

ensão. 

     Se uma banda sozinha faz a cidade toda 

se enfeitar e provoca até o aparecimento da 

lua cheia no céu confuso e soturno, crivado 

de signos ameaçadores, é porque há uma 

beleza generosa e solidária na banda, há uma 

indicação clara para todos, os que têm res-

ponsabilidade de mandar e os que são man-

dados, os que estão contando dinheiro e os 

que não o têm para contar e muito menos 

para gastar, os espertos e os zangados, os 

vingadores e os ressentidos, os ambiciosos e 

todos, mas todos os eteceteras que eu pode-

ria alinhar aqui se dispusesse da página intei-

ra.   Coisas de amor são finezas que se ofere-

cem a qualquer um que saiba cultivá-las e 

distribuí-las, começando por querer que elas 

floresçam.   E não se limitam ao jardinzinho 

particular de afetos que cobre a área de nos-

sa vida particular, abrange terreno infinito, 

nas relações humanas, no país como entida-

de social carente de amor, no universo-

mundo onde a voz do Papa soa como uma 

trompa longínqua, chamando o velho fraco, a 

mocinha feia, o homem sério o faroleiro... to-

dos que viram a banda passar, e por uns mi-

nutos se sentiram melhores. E se o que era 

doce acabou, depois que a banda passou 

que venha outra banda, Chico, e que nunca 

uma banda como essa deixe de musicalizar a 

alma da gente.    
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Antônio Jaime  

Soares 
    Nasceu em Cataguases - MG, lá na Chave.   

Participou de um dos movimentos culturais 

mais ativo dos anos 60 em Cataguases, o CAC.   

Depois de morar um longo tempo no Rio de 
Janeiro, onde entre outras foi redator de pu-
blicidade.  Retornou a Cataguases direto para 

a Vila.  

Poeta e cronista publicou Pedra que não que-

bra (crônicas - 2011)  

Hora da saudade  

           Vim morar em Cataguases em 1957, 

para estudar. 

     Antes, um tempo em Miraí, e gostavade 

ver algumas varandas e seus afrescos idílicos, 

coisa muito ultrapassada, perto do que vim a 

descobrir aqui: duas telas de Portinari, retra-

tos de Amelinha e Francisco Inácio Peixoto, na 

antessala da casa deles (projetada por Nieme-

yer), como que dando as boas-vindas.  

     Ali perto, aquele laguinho do Hotel Cata-

guases eu associava a uma cena de filme com 

Pat Boone, coisa de cinema, no meu olhar de 

criança. Continua bonito do mesmo jeito, meu 

olhar, contudo, reclama outras coisas, como 

os retratos do casal e tantas mais, os ricos se 

esconderam, pois é. E o que continua à vista 

nem sempre é bonito, vide o painel de Djani-

ra, na matriz, ela e ele devidamente 

“excomungados” por, entre outros, Marques 

Rebelo no conto Acudiram três cavalheiros.  

Outro Francisco (Marcelo Cabral) falou que o 

Cine-Theatro Recreio é que era o tal e, no 

quesito luxo, não houve nada igual à Chácara 

Dona Catarina, que perdeu muito do esplen-

dor quando cedeu terrenos para o campo do 

Flamenguim e arredores.  Ótimo aquele pré-

dio recuperado, assim como a praça, no en-

torno, entretanto, melhor que recuperar é não 

deixar estragar e, muito menos, demolir, co-

mo fizeram com o Recreio, crime imperdoá-

vel. Segundo uma professora de sociologia, “a 

burguesia industrial, triunfante, queria apagar 

os vestígios da aristocracia rural, em franca 

decadência”. Ou seja, por pirraça, apelido da 

rádio fundada por Pedro Dutra Nicácio Neto, 

representante da segunda categoria.  

Mais jovem que Cabral, fico com o que restou 

até os anos 60, uma arquitetura mais harmô-

nica, no conjunto, as calçadas do centro com 

ladrilho padronizado. Todo mundo ia para a 

praça, industriais e operários, o bom, o mau e 

o feio, a viúva, o brotinho e a madame. Dona 

Amelinha e outras damas exibiam seus cola-

res de pérolas apenas para tomar um sorvete 

no Elite e/ou ir ao cinema.  

60 
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domingo a filmes mais cabeça, europeus, nos 

outros dias. Seis filmes ou mais por semana, 

nos dois cinemas. A televisão pôs tudo a per-

der. 

Ano duca, aquele 57, a começar pelo Carna-

val, tido como o melhor que já tivemos. A re-

vista O Cruzeiro também achou dizendo que 

Cataguases só perdera para o Rio de Janeiro e 

Recife, aquele ano E aqui também se cantou 

“Felinto, Pedro Salgado, Guilherme, Fenelon , 

cadê seus blocos famosos?”, até fazendo pa-

ródia com os nomes de alguns notórios ho-

mossexuais. 

     Logo depois, outra dama, Elizeth Cardoso, 

cantou no Cine Machado e outras, damas a 

seu modo, foram transferidas para a Ilha de 

Santa Helena. O ministro da Guerra veio inau-

gurar a estátua de Guido Marlière. Também 

inaugurada a Praça José Inácio Peixoto, proje-

to de Francisco Bolonha, painel de Portinari e 

escultura de Bruno Giorgi. E reformatada a Rui 

Barbosa. E chegaram as lambretas, com a no-

va leva de italianos, os Leone, os Menta. Car-

ros, uns 500, se tanto e sabia-se quem era o 

dono de qual marca. Para fechar o ano, inau-

gurou-se o edifício A Nacional. Mais sensato 

seria erguer os prédios altos fora do centro. 

     Tudo mudou. Damas elegantes passeiam 

hoje em carros até blindados e casas, mesmo 

as dos mais pobres, gradeadas, quando não 

eletrificadas. A arquitetura modernista dege-

nerou-se no modernoso, neocolonial e outros 

retrocessos. Uma compensação é o atual sur-

to dos centros culturais, que restauram pré-

dios antigos, oferecem arte, educação, diver-

são e incentivam novos talentos. Uma gera-

ção mais capacitada por certo surgirá daí.  

     Eu quero tudo isso e mais: seis filmes por 

semana e a praça cheia de gente a passar e a 

me ver passar, para lembrar a Valsa de uma 

cidade, de Ismael Neto/Antônio Maria, por 

sinal, canção dos anos  quando ( na cabeça de 

uma criança) parecia que o futuro, finalmente, 

havia chegado. A ponto de o garoto ter dese-

nhado sua Brasília particular, inspirada nos 

traços de Niemeyer. 

 

 

 
  

        

61 



Chicos 51 
 

                

 

 

 

Emerson Teixeira 

Cardoso 
      Nasceu em Cataguases MG, é autor de 

Símiles (2001) poesia, coautor de A casa da 

Rua Alferes e outras crônicas (2006). Tradu-

ziu O retorno do nativo de Thomas Herdy. 

Sempre ativo em publicações literárias. Inici-

ou-se em Estilete (1967), mimeografado, 

editor/fundador do Delirium Tremens (1983) 

e Trem Azul (1997).      

             Minha convivência intelectual com o 

Paulo Fialho começou a um bom tempo atrás, 

quando éramos os dois alunos do Colégio Ca-

taguases.   Impressionou-me bastante o fato 

de ver seu nome assinando um artigo num 

jornaleco do grêmio estudantil que ainda ha-

via lá, mas como invariavelmente costumava 

ser, mimeografado e quase ilegível.   Estáva-

mos exatamente naquele horário prazeroso 

da rotina escolar, o intervalo e o fato se deu 

no pátio sob as mangueiras, numa daquelas 

esplêndidas manhãs de sol da nossa adoles-

cência, horário do lanche, que no caso era 

mesmo um magro café, nunca acompanhado 

do velho pão com molho da cantina, mas sim-

plesmente um naco seco, trazido estrategica-

mente de casa pra enganar a fome até o 

“último assalto” que era o da última aula que 

terminaria às doze e trinta.   O artigo supraci-

tado (acho que é a primeira vez que emprego 

esta palavra) podia até não ser lá essas coisas, 

mas ver seu nome em caixa alta reclamando 

sua autoria causou-me um sentimento que 

não era absolutamente outra coisa senão 

aquele do horroroso pecado capital: da inveja. 

 Depois, ainda iríamos nos encontrar em ou-

tras experiências ditas culturais, como era co-

mum naqueles anos tão rebeldes de nossa 

vida estudantil.   Assim, como se deu pouco 

tempo depois ao compartilharmos da monta-

gem de uma peça teatral, um tanto canhestra 

de um clássico da dramaturgia grega, Édipo 

Rei. Ele era Tirésias, eu o mensageiro que lá 

para o final da história anunciava a tragédia 

toda: a desgraça de Édipo, incorporado por 

Fernando Montalvão, num desempenho me-

morável capaz de ofuscar o próprio Paulo Au-

tran, o desespero de Jocasta (é uma levianda-

de eu não lembrar mais do nome da atriz) o 

horror de Creonte, Paulo Masiero. 

O nosso Paulo Autran 
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   Pois é; Ars longa vita brevis. 

 

      Coube a ele, Paulo, a criação do cenário, a 

escolha das músicas, os adereços e a ilumina-

ção. Não sei por que cargas d’águas (a ex-

pressão é adequada já que estamos no perío-

do das chuvas) acabou afastando-se da trou-

pe já nas vésperas da estreia da peça nem co-

mo nos arranjamos para achar um substituto 

sem desmerecimento para a sua personagem 

cuja importância era fundamental na trama, 

ele teria lá suas razões.         Respondia pela 

produção nosso colega Eduardo Henriques, 

também pela adaptação e direção. Acho que 

pensou que era pouco porque também atuou.   

Este versátil companheiro já se apresentava 

para a galera, e até nas escolas onde a mãe 

lecionava tocando uma engenhosa gaita 

adaptada ao violão sucessos da famigerada 

Jovem Guarda. Trouxe consigo o último ele-

mento que faltava ao elenco, um vizinho seu 

da Avenida Melo Viana: Fabrininho.   Depois 

de muito ensaio marcado o dia da estreia, es-

treamos no palco do colégio, desta vez sem o 

nosso Paulo Autran.  Mas o cenário, a escolha 

das músicas que marcavam os momentos im-

portantes das cenas e os adereços foram con-

tribuições dele para garantir o sucesso daque-

le arrojado experimento no tablado.          

Do palco à escritura, do Origami ao papel ma-

chê, do poliglota que era ao adepto das cava-

lhadas, interessou-se e creio que aprendeu 

satisfatoriamente, pelo esperanto, a lingua-

gem artificial elaborada por Ludwik Lejzer Za-

menhof; da elegância no vestir à total simpli-

cidade, Paulo ia de um polo ao outro, de um 

pé ao outro com o talento e o brilho que lhe 

era próprio. 

Ano passado pediu-me para escrever algo so-

bre cavalos, da importância destes para a his-

tória, os costumes, as civilizações, os cambaus. 

Era uma ideia que vinha perseguindo ultima-

mente. O evento incluiria palestras, exposi-

ções, fotografias, com a presença de criado-

res, peões, treinadores, enfim uma grande fes-

ta cujo ponto de partida seria a exposição 

agropecuária de Sinimbu.   Escrevi o que vai 

aí. Este foi o último trabalho que fizemos jun-

tos. 

 

Cavalo, sublime legado. 

“Na paz e na guerra o laborioso e fiel amigo 

do homem” 

 

 

          Heróis, bandidos, mocinhos, mosque-

teiros e rainhas. Por aí passavam, invariavel-

mente, por aí se configuravam em grandes 

performances nas páginas das revistas em 

quadrinhos, tendo sempre como coadjuvantes 

seus famosos cavalos. 

Meu reino por um cavalo! Bradaria o rei da 

Macedônia o disseminador da cultura helêni-

ca na Ásia menor.   Também heroico, nascido 

do sangue de Medusa quando Perseu lhe cor-

tou a cabeça para salvar Andrômeda, e o sím-

bolo da inspiração poética: O Pégaso. Incluo 

aqui, para lhe fazer justiça o imbatível Pepe 

Legal o cowboy mais autossuficiente que se 

tem notícia, ele mesmo um quadrúpede.  

Tão célebres quantos seus donos citaria ainda 

os nomes de Rocinante e Trigguer.   O primei-

ro companheiro leal do herói da Mancha, o 

segundo brilhando nas telas do cinema hol-

lywoodiano.   Quando abordados pelos seus 

incontáveis fãs o fabuloso cowboy oferecia 

não somente o seu autógrafo, mas também 

do estimado companheiro: “Roy Rogers e Tri-

gger” pois assim o exigiam. 
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Tecnicamente foram os espanhóis que o trou-

xeram para o continente americano mas tive-

ram que ser reinventados no nosso imaginá-

rio, para que permanecessem não somente 

como instrumentos no processo civilizatório, 

mas igualmente como protagonistas na histó-

ria da sua colonização.   O Wells Fargo, cor-

reio a cavalo cumpriu honroso papel na ocu-

pação do território americano no far-west. 

Os poetas e as crianças os amaram mais que 

ninguém desde a mais tenra e inocente idade 

em lúdicas brincadeiras, dos carrosséis dos 

parques aos circos de cavalinhos, do cavalo-

de-pau mais prosaico aos sofisticados mode-

los do universo Disney tornaram-se para to-

das gerações até nossos dias o brinquedo por 

excelência. 

“Os cavalinhos correndo e nós cavalões co-

mendo tua beleza Esmeralda acabou me en-

louquecendo” escreveu um de nossos mais 

queridos poetas. O filósofo Nietzsche o exal-

tou num momento de desprendimento.  

Foi no século XII que se iniciaram as primeiras 

cerimônias já sob a tutela da Igreja do que se 

chamou cavalaria. O Cavaleiro ouve missa e 

recebe do padre as suas armas. Será antes de 

tudo um crente firme que protegerá a igreja, 

os viúvos, os órfãos, os peregrinos: Também 

neste período surgiram as canções de gesta. 

Para lembrar e preservar essas antigas festas e 

ritos é que está acontecendo aqui em SINIM-

BU este evento que tem como protagonista o 

cavalo situado numa instituição menos que 

verdadeira ou teórica, mas acima de tudo, 

poética.          
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Luiz Ruffato  
         Nasceu em Cataguases MG, reside em 

São Paulo SP.    Entre tantas obras de sua 

autoria destacam-se: Eles eram muitos ca-

valos, de 2001, ganhou o Troféu 

APCA oferecido pela Associação Paulista de 

Críticos de Arte e o Prêmio Machado de As-

sis da Fundação Biblioteca Nacional. Esse 

livro o tornou um escritor reconhecido no 

país. Em 2011 concluiu o projeto Inferno 

Provisório, com a publicação do roman-

ce Domingos Sem Deus,  iniciado com 

Mamma, son tanto Felice em 2005, com-

posto por cinco livros sobre o operariado 

brasileiro.   

Lendo os Clássicos 

Confabulário (1952)  
Juan José Arreola (1918-2001) - México           

Tradução: Iara Tizzot         

Curitiba: Arte e Letra, 2015, 158 página 
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                Coletânea de 28 narrativas curtas, 

bastante desiguais, algumas excelentes, como 

"O guarda-chaves", ou belíssimas, como "O 

silêncio de Deus", outras dispensáveis, como 

"Baby H.P." ou "Anúncio". O autor, neste livro, 

trafega entre metamorfoses ("O rinoceronte", 

"Rústico"), fábulas ("O prodigioso miligrama", 

"Parábola da troca"), invenções borgianas 

("Sinésio de Rodes", Nabónides", "In memori-

am"), invenções kafkianas ("Parturient mon-

tes", "Em verdade vos digo", "Uma mulher 

amestrada"), tudo perpassado por um humor 

insólito, mais evidente em textos como 

"Monólogo do insubmisso", "Uma reputa-

ção", "Carta a um sapateiro que consertou 

mal uns sapatos"*. Infelizmente, a abundância 

de subgêneros e a disparidade dos resultados 

acabam comprometendo o conjunto.    

 

* Vale a pena observar a semelhança de procedi-

mentos com o contista brasileiro Murilo Rubião 

(1916-1991).  
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Entre aspas: 

 

"Durante dez anos lutei com um rinoce-

ronte; sou a esposa divorciada do juiz 

McBride". (p. 23) 

 

"Este país é famoso por suas ferrovias (...). 

Até agora não foi possível organizá-las de-

vidamente, mas foram feitas já grandes 

coisas no que se refere à publicação de 

itinerários e à expedição de passagens. As 

guias ferroviárias abarcam e enlaçam to-

dos os povoados da nação; emitem-se 

passagens até para as aldeias mais remo-

tas e pequenas. Falta somente que os 

comboios cumpram as indicações contidas 

nas guias e que passem efetivamente pe-

las estações. Os habitantes do país assim 

esperam; enquanto isso, aceitam as irregu-

laridades do serviço e seu patriotismo lhes 

impede qualquer manifestação de desa-

grado". (p. 32) 

 

"Verdadeiramente queria fazer algo diabó-

lico, mas não me ocorre nada". (p. 57) 

 

"Naturalmente, não me conto entre as cri-

anças felizes. Uma alma infantil que guar-

da pesados segredos é algo que voa mal, é 

um anjo lastrado que não pode tomar al-

tura". (p. 145) 

 

"Por que o bem é tão indefeso? Por que se 

deixa cair tão cedo? Mal se elaboram cui-

dadosamente umas horas de fortaleza, 

quando o golpe de um minuto vem pôr 

abaixo toda a estrutura. Cada noite me en-

contro esmagado pelos escombros de um 

dia destruído, de um dia que foi belo e 

amorosamente edificado" (p. 146)  
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Ronaldo Cagiano 
Nascido em Cataguases, autor, dentre ou-

tros, de  Dezembro indigesto (Contos, Prê-

mio Brasília de Produção Literária 2001), O 

sol nas feridas (Poesia, Finalista do Prêmio 

Portugal Telecom 2012) e  Eles não moram 

mais aqui (Contos, Prêmio Jabuti 2016), vive 

atualmente em Portugal. 

 A cidade de Ulisses, de Teolinda Gersão, é um pra-

to cheio para o leitor amante de narrativas híbridas 

        

Para além de uma história de amor ambienta-

do em tempos e geografias distintos, A cida-

de de Ulisses (Oficina Raquel, 2017. 254 pági-

nas), de Teolinda Gersão, recentemente lança-

do no Brasil com a presença e palestras da 

autora em diversas cidades, entre elas São 

Paulo, Rio, Petrópolis, Curitiba, Belo Horizonte 

e Brasília, é um romance que carrega várias 

leituras, entre elas a de uma relação tumultu-

ada; e, noutra vertente, a paixão por Lisboa, o 

olhar cirúrgico sobre a cidade legendária e 

uma imersão na própria história de Portugal. 

Se a narrativa transcorre entre dois planos, 

quando se discorre sobre os paradoxos e pos-

sibilidades de um amor e questiona o passa-

do, o presente e o futuro do País que lançou-

se ao mar e tornou-se império dominador por 

muitos séculos, por outro lado esmiúça a pró-

pria história literária, ao mergulhar na lenda, 

segundo a qual Lisboa teria sido fundada por 

Ulisses. Pinçando de Homero e de sua Odis-

seia a força motriz dessa sedutora história, a 

autora, em clave epifânica, com erudição e 

elegância, percorre territórios geográficos, 

históricos e políticos, para, no fundo, construir 

uma obra de densa investigação existencial, 

tanto sobre seus personagens quanto sobre 

Portugal, numa espécie de encontro de con-

tas com a verdade pessoal e histórica e as 

amplidões da Política, numa viagem instigan-

te e apaixonada nos escaninhos do homem e 

da nação.  

A cidade de Ulisses realiza um delicado trans-

porte mítico e sensorial por uma Lisboa anti-

ga tendo como catapulta dois protagonistas 

que emulam esse trânsito onírico: os pintores 

Paulo Vaz e Cecília Branco.  

A partir dessa relação, outras se desenvolvem, 

para deambular por um grande cenário histó-

rico e humano da capital lusa, num leque crí-

tico e inquiridor que vai da era dos Descobri-

mentos à atualidade, quando passado e pre-

sente se interpenetram em intensa simbiose, 
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 promovendo a autora um mergulho numa 

aguda atmosfera em que os mitos e a realida-

de se fundem para uma compreensão da pró-

pria identidade portuguesa. 

A paixão interrompida de Paulo e Cecília são 

motivadores de uma busca pela própria es-

sência – a interior, dos personagens; a exteri-

or, social, política e histórica – e nesse parti-

cular, Teolinda amarra a trama num fluxo nar-

rativo que transita, habilidosamente, por uni-

versos distintos. No meio dos contratempos 

amorosos, subsiste a enviesada convivência 

entre o pintor e seu pai (um militar autoritá-

rio); e entre estes e a esposa e mãe (ausente e 

sem afeto), quando o fio de uma relação re-

pleta de travas e fragilidades acaba por deli-

mitar os contornos dessas vidas, tensionando 

ainda suas relações com o mundo. 

Como sinaliza a autora na nota de abertura 

do livro, trata-se de uma obra ficcional inspi-

rada nas artes plásticas, a partir de conversas 

que manteve com alguns pintores, entre os 

quais João Vieira e José Barrias, definindo seu 

diálogo peculiar com a pintura e sua paixão 

pelas artes em geral. É um livro habitado pela 

memória, pela investigação social e pela irre-

dutível esperança no amor de duas criaturas 

em sua procura incessante, a um só tempo, 

dos prazeres físico e estético, cujos contornos 

albergam, além de uma extensão dos senti-

mentos, a necessidade de recuperação da li-

berdade do ato de amar e de criar, de resgate 

da identidade, de entender o mundo em to-

das os seus contextos e dimensões. 

A cidade de Ulisses abre-se com uma busca, 

uma tentativa de resgate que é também uma 

reafirmação do valor do amor (à amada e à 

arte). Paulo foi apaixonado por Cecília, com 

quem não pôde casar. Tendo ela engravidado, 

o que não foi bem recebido por Paulo, que 

reagiu com violência à notícia, desencadean-

do uma discussão que a leva a um acidente 

doméstico e acaba por perder o filho, pondo 

fim ao namoro e culminando num afastamen-

to melancólico que a leva para outras terras e 

outro destino afetivo. No desejo de Paulo de 

realizar uma mostra como homenagem pós-

tuma a Cecília reside a necessidade de recom-

pensa íntima de uma vida interditada pelas 

contingências e é o combustível com que a 

narrativa conduz o olhar estético de Teolinda 

Gersão pelas telas da história pública e priva-

da. Pois aqui, em suas diversas camadas e 

projeções, a autora, com a habitual elegância 

de sua prosa poética e inegáveis sutilezas de 

estilo e olhar, alcança o leitor ao exprimir, 

num imenso painel conceitual e filosófico, os 

grandes momentos de Lisboa e de Portugal; e 

os dilemas vividos por Paulo e Cecília e seu 

confronto permanente com o pai e a mãe, são 

entidades que, no fundo, representando seus 

tormentos e castrações, metaforizam a gêne-

se do País e sua relação com os movimentos 

históricos que o constituem. 

Livro vigoroso e abrangente, de híbrida arqui-

tetura, porque realiza uma sinergética fusão 

entre romance, história e ensaio, daí sua 

abrangência temática e seu acento reflexivo, 

reafirma o lugar de Teolinda Gersão entre os 

grandes escritores contemporâneos e honra 

as melhores tradições literárias da Língua Por-

tuguesa. 

 

68 



Chicos 51 

 

 

69 

Therezinha Castro:  

Esse sempre obsclaro prazer  

 

Desde o início o trabalho dessa admi-

rável artista plástica que é Therezinha Cas-

tro voltou-se para um arenoso espaço de 

indagações transcendentais sobre o tempo, 

a persona, o être-en-soi existencial e outras 

mumunhas & cositas más. Um profundo 

mergulho de onde agora emerge a sua cri-

ança, essa menina inesperada. A Therezi-

nha de hoje é reflexo da simplicidade 

imantada de sua infância, do prazer de ser 

menina, o riso solto – não me lembro de 

nada assim tão puro, tão cristalino –, o riso 

pleno dessa obsclara liberdade.   
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A partir de sua primeira mostra indivi-

dual, na Galeria Spac – Ipanema, 1980 – ou, 

se, quisermos maior precisão, de sua pri-

meira coletiva no Salão Nacional de Belas 

Artes – Rio, 1973 –, a artista atravessou eta-

pas de extrema coerência na busca de uma 

linguagem própria, sempre marcada por ri-

ca densidade pictórica. Aqui uma primeva e 

fugaz pincelada, um rápido primitivismo lo-

go tomado pela sofisticada simbologia de 

máscaras e ampulhetas, o tempo e a perso-

na aflorando. Ali um expressionismo que 

explode amadurecido em figurações & ful-

gurações de pássaros e fetos, crianças e co-

res, cores e crianças e crianças e cores.  
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No princípio, era plena de amarelo a 

sua paleta, clara referência à luminosidade 

de Van Gogh. Mas ao longo do percurso 

Therezinha redescobriu e reincorporou ao 

seu universo suaves texturas em ocre, em 

marinho – tramas que ela tanto ama. Vale a 

rima: a polissêmica & policrômica. Desde 

Vitória do Espírito Santo às Minas Gerais, 

estrada & trilho inicial, tudo é cíclico e sim-

ples e magnífico. Tudo está onde sempre 

esteve, principalmente Cataguases e sua an-

cestral mineiridade. A luz da Mata volta aqui 

– e para sempre. Soma de muitas cores, 

Therezinha é por excelência uma refinada 

colorista que tem na criança o seu obsclaro 

objeto de prazer. 
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“Ils ont oublié leur propre enfance”, ex-

clamava atônito, na virada dos anos 50, o Sar-

tre da Critique de la Raison Dialectique (Paris, 

1960). Ao recuperar a infância, Therezinha 

Castro nos doa a sua redescoberta e faz com 

que nossa criança não se obscureça no oblí-

vio. Que são essas garatujas senão garatujas? 

Esses rabiscos parecem saltar de seu suporte 

com a força de um resgate da pureza. Um re-

torno com a sabedoria de agora, um retomar 

da criança com a plenitude do adulto. Tem 

uma força estranha essa Therezinha de hoje, 

um poder de menina, um poder que tudo po-

de, sem amarras, um lúdico despojamento 

que só se consegue com muito sacrifício. 
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Foram muitas as voltas para que a artista 

pudesse finalmente expressar-se com essa 

economia, com a difícil simplicidade desses 

traços, dessas figuras atávicas que surgem as-

sim, como se por acaso. Aqui, nada vem do 

acaso. É como se a arte de Therezinha Castro 

fosse fabrico de mágica artesania, de uma pu-

reza em construção. Melhor, esses trabalhos 

são na verdade uma desconstrução conscien-

te em busca do expressar-se de sua criança. 

Sua feitura é um eterno retorno no tempo – e 

sua fruição quase uma epifania. Escorre a 

areia da ampulheta, caem as máscaras. Nasce 

a verdadeira persona em sua plenitude, ma-

nhã primeira. O mundo é macio e perigoso. 

Mas que pode o mundo face a esse riso, a es-

se obsclaro prazer?  
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      PERDIDAS  

Histórias para crianças que não têm vez 

Contos e poemas para as meninas e meninos 

vítimas da violência. Parte da receita desta edi-

ção será revertida para ações de educação e 

atendimento de jovens em comunidades cario-

cas.  

Organização de Katia Bandeira de Mello Ger-

lach e Alexandre Staut  

Textos de Alberto Villas, Alex Andrade, Alexan-

dre Brandão, Andrea del Fuego, Anita Deak, 

Claufe Rodrigues, Cristina Judar, Daílza Ribeiro, 

Débora Ferraz, Edney Silvestre, Eliana Alves da 

Cruz, Eltânia André, Gil Veloso, Henrique Ro-

drigues, João Anzanello Carrascoza, Leandro 

Jardim, Lúcia Bettencourt, Marcelo Ariel, Marce-

lo Moutinho, Marta Barbosa Stephens, Martha 

Batalha, Micheliny Verunschk, Mário Araújo, 

Márwio Câmara, Noemi Jaffe, Paula Fábrio, Rey-

naldo Damazio, Ricardo Ramos Filho, Robson 

Viturino, Rodrigo Ciríaco, Ronaldo Cagiano, 

Rubem Mauro Machado, Santiago Nazarian, 

Sérgio Tavares, Susana Fuentes e Thiago Mou-

rão.  

http://www.imaeditorial.com 
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      MININAS é uma revista de bolso, de apenas 
10cm X 10 cm, criada e editada em Belo Hori-
zonte, ao longo dos anos 2000. Como o próprio 
nome diz - um trocadilho ente Minas e meninas 
- foi uma revista feita só por mulheres Num 
tempo em que expressões como empoderamen-
to feminino ainda não existiam, um grupo de 
mulheres in(can)descentes se reuniu em torno 
da ideia de botar pra quebrar e fazer circular 
uma pequena amostra da literatura e das artes 
visuais produzidas na cidade. Com o tempo, a 
revista rompeu as fronteiras e acolheu colabora-
doras de diversas partes do Brasil. Também 
aportaram em suas páginas um sem fim de artis-
tas gringas, conquistadas pelo formato mínimo e 
um certo delírio barroco que dava o tom das 
edições.  
Quer revê-las?  Visite  o site:   

http://www.revistamininas.com.br/ 
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Sobre o livro, refere Alfonso Pexegueiro no Posfácio: 
“Gisela Ramos Rosa escreve para mudar o mundo, 
como as mu-lheres da Ilíada falam para deter a guer-
ra, sabendo que mal se calem a guerra irá começar. 
Nesse espaço feminino da palavra, da conversa, os 
sonhos são tão poderosos que quando falam emu-
decem a barbárie – daí o medo de falar (em voz alta) 
do feminino (das infâncias) –, capazes de deter a bru-
talidade, o negócio e a burla, a balbúrdia e o assassí-
nio.” 
— 
«A minha terra não tem um nome próprio». Gisela 
não tem pá-tria, senão a da linguagem e a do amor 
machucado, a da infância, à moda de Rilke. «Não pen-
sem que o destino seja outra coisa que a plenitude da 
infância», diz‑nos o poeta. A terra de Gisela, da poe-
ta, é o corpo amante, dignificado, a ascender em cha-
mas para um céu de paz, sem infernos. Lá se combi-
nam tempo e mãos e silêncio, que tecem a verdade 
do pensamento, junto com o amor. Palavra, esta, des-
conhecida entre os humanos.” 

“[...] 

Rosângela é da estirpe das escritoras que não ofere-

ce salvação de natureza alguma a seus leitores. Sem 

fazer alarde, a cada livro conquista um público leitor 

mais apaixonado e reafirma o seu talento de investi-

gação com mão firme. Em “O sentido indizível do 

amor”, ela escava a terra devastada e retira a pedra 

bruta, apresentando-a já inteiramente lapidada.” 

Lima Trindade  

“[...] 

Basta ler a primeira página para saber que estamos 

diante de uma grande e madura escritora, alguém 

que conhece e já não teme a força das palavras que 

podem “fazer vir à tona lodo antigo, tocar em cortes 

alheios” ou revelar sentidos e, por fim, apaziguar. 

Mas sabe também que as palavras nem tudo podem 

traduzir, e o indizível só pode ser adivinhado escu-

tando-se longamente o silêncio.  

[...]” 

Maria Valéria Rezende 

  






