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POvOAVdm d
Íodos de pq,i?.qgem. Qucndo
povoavoim o trévq. de cores r

r. Qucndo regÍessei já-ero noite e os látejros Iúninosos
de cores orÍiÍciais. Não ouiz voltcr ricrÍrr ô 'rr,en anrirtar Ãais. IVõo quiz voltor pcrrcr o rneu gucrÍo de

TS

Do DrARto DE uM ANoNtMo

(E S P E C I A L P A R A "Ê S F E R A")

sou um homem sosinho perdido no grande cidcde. Tenho vinte mil
> boIso, uÍn mcrço de cigrorros boratos iá pelo metade e urn deseio enor-reis no bolso, uÍn mcrço de cigorros boratos já pela e urn desejo enor-

me de voltqr porc crs coisqs porcdos gue deixei 1á longe.
Muitqs pessocs me dizem Írozes bqnqis e recebo indiÍerente trqgos sor-

risos de conÍorto. Mcs estou vosio de idéos e me sinto muito sosinhõ, perdi-
do nq gronde cidade.

ontem tui q um su.bur.bio disÍanÍe. olhei pela jdnela do Írem Íundos
humildes de cqscs modestqs, instontqneos de loràs gue nõo sei o guern per-
tencem. um homem gordo cochilovq no bonco deÍronte. Uma mulhei de
môos enormes e cobelos escorridos tinhq. nq Íoce ma.gro urn expressôo de
desconÍicnçc 

-ogressivo. Nõo hcvic cricnços no trem e-Íiquei olhàndo a pai-
zqgem sujc da molrgem dc estrada. .As cristqs dos môrros se destqcoyam
no Íundo dc tarde clc,.rd e Jumjnosq. figuei pensando porgue os homens não
senticrn q colma e o clcridode do torde. ii que nôo- cs-senticm o homem
qordo que cochilavo no banco deÍronte, o, mulhet de rnôos enormes e olhos
desconÍiodos e ogressivos, os outros hornens gue esÍcvcm hutqnd.o nos ban-
cos e ncrs Íobriccs. Tolvez as sentissem openci os prisioneiros, com cs Íqces
_grldodgs nos grodes, os olhos onciosos proc*qrão soÍregos pedcgos limi-

pensqo, p_egueno e sujo, de onde ,se ouve sernpre o radio do vizinho'trqzendo
de latiÍudes longinquds os sons dispersos do mundo.

sou um homem 
_perdido no gronde cídode porque nõo nre Ícço enÍen-

dido dos homens humildes gue o povôom. Fico isoloâo denÍro de rir-m mes-
mo e oÍogo ern indecisôes o meu desejo permonente de comunicação. pot-
que será, que Íico Íateqndo cr esrno e nõo-me lnteqro no útmo do vida que
tumultúo em torno de mim? venho de terros plocl-ács, de horizontes ober}ãde cqlmss nsrcotizqntes. Estonteqdo pelo riido tronsÍormo em corrordic o
meu desei_o cncioso d9 eaz veio que_-a vidq não párd, que noie nai ii tigar pcrrcl hesiÍcçôes. sinÍo gue grcndes mundos sã consiróem á minhd voL
td,-emquanto eu esÍou porado. lvesses rnundos hq um tumulto con{tnuo. yeem
oté mim o chôro de cricnços ncscendo. vejo home,ns de muscrlos retezcdos,
IuÍando. sei- gue há mulheres de Jobios pintcdos sorrindo e sei gue ha .bocas
reÍorcidas de ouÍros mulàeres lltandà moldiçôes. ?ecres tetem dbrigospcrc orÍôos e usinos Íundem cqnhões destrujdores. IÍq nos mundos á miÁho
voltq, ruidos de Íichos em roleÍqs elegantes e ha grandes silencios em coÍre-dores brqncos de hospiÍais. vejo, sínto e ouço Í-,rdo i,"so á minho volta enáo sei porque, Íico porodo, tetrivelmente paàdo.

Tenho vinte mil réis no bolso, um m",ço de cigrcrros baratos que já
esÍd peJa rneÍode, e urn desejo enoÍme de voÍtur p"r"'"" 

"áiscs 
estognodásgue deixei Iá longe. sou um_ homem trogicamenúe perdido nc grcnde '"idrd",

porgue nôo eneontro em mim a Íorço, áecessqria'paru ftansÍ,lormc,r em lutdo meu desejo permonente de pcz.

a..:,.il:, jl*.r!L*!.,'..*iÍáçr
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Crônrca um pouco leve

(Especial pora ESFERA)

JOEL S'TVEIRA

Levo um livro debaixo do broço e, com um cipó Ílexivel, vou Íerindo
qs Íolhos e os troncos dos cqminhos. Ã monhõ é trcmquilo. Ho um grcrnde

sol luminoso por cimo dq serrq distcnte. O céu é muito crzul, pontilhodo cqui
e oli por negrcÍs azos de corvos qltissimos. Estão pcrodos os golhos e cr poei'
rq oniqrelq que o vento costumq levqntqr pqrece ter qdormecido no chôo.

Páro um instqnte. Mcis qdionte, no Íim do cqminho, encostadq ó por'
teira ontigc, Ãngelinc me esPerq. Vejo, de longe, o vestido vermelho. O cq'
belo pretó brilho, brilhc q loto de Ílondres. No mcrnhõ tronquilo do dic clcro
tudo é um lcntejoulqr incessqnte. Ho dois meses gue deixei o guorto penum-
brento, os livros empoeirodos. Soí pora Íórc, onde o sol é gronde, onde as
sombrqs sõo omigcs, onde hq cqntos, vozes, murmúrios de músico, onde os
Írutos pendem dos qrvores, vermelhos e doirqdos.

- Morcêgo !

E'o que eu ercÍ. Ãngelinc rqsgou, dicrnte dos meus olhos acostumqdos
com o pcÍnorqmcÍ cccnhqdô dos quctro poredes sujas, c inutilid<rde de umq
vido se^m luz. Nc verdqde, nqdc àois erc eu do que um morcêgo. Fqz dois
meses que sinto o sol me queimcr os Ícces, me alisqr qs c_ostos. Tudo é di-
Íerente, Íronco, expontcrneo, clqro. Ãngelincr ri, Íalq, ccrntcr. os olhos brilhqm,
limpos, como ducrs gotos de oguc.

- Que tql ?

- Que tol o que ?
_ Ã novq vidq! Não é melhor do que Íiccr metido no qucuto, como

borctcr ?--------Árrg"lino ri. Os dentes são alvos. Segurc minhas môos. Ãs mõos delc:

são pequánqs, de unhqs cortqdas, mõos que sei bem que nunca serõo de ou-

t- tà*àrfro. Nôo hc vento nq mqnhõ tronquilo. Os gclhos pcrodos e cr poei-

rq qdormecida dizem que não hcr vento'

- Sozinho eu nôo me scostumariq' Só você Íqriq isto '

Jlngelinc prende minhq orelhcr entre os dedos, Íaz um rosto brejeiro:

- Mentiroso!

- Iuro !

- Jurc ? Juro Por quem ?

- Por Deus.

- Quem jurc Íolso vai porcr o inÍerno' Você está perdido !

Estreito-c pelc cinturo. Ãngelinc é delg_adc, quosi Írcnzinc. ÃÍasta-se

meio medro.o. Itio" qperto-a mqiiqindq, prenâo-a entre os brcços com forçc:

- Solte-se, se Íor cqpaz.
Estqmos crgorcr sob c copc de um cciueir_o Ílorido. IIa pequenos Ílo'

res qmqrelqs e rrermelhcs qbeitqs nos golhos. Elc responde bcixinho, num

sussurro:

- Nõo sou...
sentqmo-nos nc grqmo rqla. o sol estó mqis alto e os contornos dq

serrc se desenhqm, nitiácmente, no quodro qzul' Os labios de Ãngelino es-

tõo vermelhos, quosi rubros. Tem os ãlhos meio Íechqdos e cr ccbeçc encos-

tqdq no tronco rugoso. Ãproximome, oproximo-me. Ãngeüna deixq-se bei'
j*. O" oitros estaó oindo Íechados, todc elc estó imovel. Pqrece dormir.

,,:, -' ,+-i--



AgosÍo, J93B

A cominho do Rio Doce
(fup?linL rnnn "Aie,&")

Vqmos ando.ndo po,rcl cr distqncic,
Seguindo o rio, seguindo o rio,
Beirqndo cÍ mcrÍgem do Fio Cqscs,
Buscqndo o leito do llio Doce.
Ã nosso mqrcho pdra mo.is lonqe
Pqrece q mo;rcha do Bio Cqsca
Que vci rclqndo, dentro dos horqs,
Buscqndo cs águcs do llio Doce.

Marqens escurqs de ter:q, Íeiq,
Margens alegres de areias cJqrcs...
Homens escuros dentro dc areia
Buscom Íoiscqs de qreics rcÍtcÍs.
Hornens escuros, no marqem Íeia,
Bqtem o terra numcr bqteio,
Botem q areiq do Eio Cqscq.

Vqmos seguindo pcrc mois longe,
PeIo destino do Eio Cqscq,
Pq.rq. o mistéfio do Bio Doce.
Vomos seguindo o áqua do rio,
Olhondo os homens de mõos escurqs,
De pernos negrqs no lodo escuro,
Sempre á, procuro dq areio de ouro.

Âs águos negros Iá vão rolsndo,
Buscqndo cs ógucs do 8io Doce.
Os homens negros ÍÍcqm sonhqndo,
Buscando o ouro corno se Íôsse
A própria vida gue estõo .buscqndo:
Vido. mois clora, vidq. rnqis doce.
Lá vão os águos sempre rolqndo,
trá estõo os homens sempre sonhqndo.
E que seriq de áquas e de hornens

Se assim não Íôsse?

&nhn&l,Êfie dp furhr,)z &nnpinn dp?npnirvnry.



615-llvT,_strlF:?rF,vr.i::i '. : .

O lhai o Erico Yerissimo
lvllROEL SILVEIRA

Íenho vergonhq de dizer gue o Erico Verissimo é
o Dqio! Íomqncista brosileiro poÍquê, no Brcsil; nóo
hc escritôr que nõo possúo olgum "sloggon" menos
ou mqis ridiculo do que esse. Quolquer robiscqdor dos
nossos póde exibir críticos morqvilhosos q seu respeito,
etrr que é compcrodo, no mínimo, o Dostoiewsky. ÃSui,
@stumqmos distribuir c censuÍcr cruel e o elogio exc-
gercdo com tr mesmo Íqcilidode. Nôo ho iustq medido.
Foltc equilibrio.

Equi1ibrio... eis umq dcs grondes quolidodes que
Ícz de Erico Verissimo o nosso moior romcncisto. Essc
guclidode é opencs literorio, póde oté nõo existir no
cÍeoturo Erico Verissimo, que tem de mover-se dentro
de um mundo tôo quotidiano. Creio mesmo que, como
todc crêoturd de gronde sensibiiidode, Erico Veris-
simo estó sujeito o recrçóes íntimos de quosi desiqui
librio psíquico. Mcs eu quero Íolor sobrJ o Erico que
estó escrito nos aeus Íomonces, desde ,,Música qo
Longe" até estê recente "Olhoi os Lirios do Compo,,:
lÍo !" mois equilibrcdo romoncisto do que ele. Eluí
librado e qo mesmo tenpo intêÍêssonte, 

- uniôo de
adjetivos táo rcrrc qucnto o silencio dos imbecís.

Digo equilibrcdo porgue Erico Verissimo nõo soÍre
nem de peesimismo nem de optimisno. Nõo se corres-
ponde nem com Cqndido r.em com Vcrgcs Vilinho. E
tqmbem porque ele conseguiu reunir dentro de seus
livros, sem permitir que um csfixiqsse o outÍo, os
dois plonos da vidq humqno: o sociql e o individuol.

corcçõo.

ccrpcz6 de prender c otençáo do leitor, distÍoindo-o

do histório dq suq proprio vida. Essq é c verdqdeiro
Íunçóo sociol do escritôr, c Íunçóo indirétcr. À Íunçôo
sociql diréto, de propcgondc ocimq do interesse do
enredo, resulto quosi sempÍe contÍoproducente. Con-
sodo dq mesquinhez dq suc existsncid, o leitor se en-
fodc logo fis primeiros páginos de um livro como
"Ãngustio" ou como "Usinq". Náo é preciso recorrer
qo pitoÍêsco nem cro sensqcionol poÍq interessor. Bqsta
ríovimentqr os peÍsonqgens com noluÍclidode, sem
exogerodo "poÍti-pris", dentro de um polco bem clqro
s sugêstivo, nôo levnndo tempo demois nem em pintqr
com ecêssivc minúcia os cenários nêrn êm escolpelor
os pobres pêrsonogêns oli entregues á sonha do es-
critor. E' o tipo do iníomiq, o que ceÍtos escÍitores
Íozem com seus personagens! Explorom vergonhosa-
mêÍrtê os coitqdos, que não podeú recair. E' o sistemq
do sr. Octovio de Foria... e tomberc do sr. Berilo
Neves Condidoto, quê ha muitos cÍnos vêm explorondo
literqriomente os mulheres sem que c policio se tenha
lembrodo de o expulsor como indeseJovel.

Depois de ter petrscdo no enredo, nc cçôo, no
interesse, o escritôr póde pensor em Íqzer do seu livro
um livro de olcqnce sociql. foi o que Íez Erico Veris-
simo nêste seu "Olhoi os Lirios do Compo". Ãbando-
nondo o teÍreno puromente de crítico ó sociedqde, ele
mêtê-se ogoÍo um pouco c propcAcndistd, boteudo nc
técla dc solidoriedode humonc, na da bôo-vontade
êntrs os homens, na da tolercncic. .E como se scíu
bem! Jl gente devoro o livro de Íio o pavio com êntu-
siosmo sêmpre crecêntê, sem perceber que estó rece-
bendo umo grcrnde lição de condúto social. E'que umcr
bondqde, muito superior em humonidode c gualquer
ideolismo utópico, tronsbordc dos páginos enccntodqs
desse livro. Creio que com "Colungo" de forge de
Lima, a moioÍio dos págincs de "fubicbó" de Jorge
Amqdo. temos com "Olhoi os Lirios do Coapo" os
tres melhores Íomonces modernos do Brasil.

Chqtissimos escritoÍes meus coDtemporqneos!
Si estois com c siniBtÍa intençõo de ministrqr co

poís grois olgunos novos soporileros litêÍáticos, pcrai
emquonto é tempo. Ãprendei cntêE um pouco, Iendo
"Cominhos Cruzcdos", "Um tugcr oo Sol" a "Clorisso",
o qudnto é bom lêr clguem que nôo é cabotino nem
deshonesto nem dogmótico. Jtnteg de publiccr os
vossos cqlhomcços, pelo qmôr de Deus, olhqi e admi-
roi o Erico Verissimo!

- Porque nôo Íez de seus rorrlcrnces nem mcssudos téses
pÍó-isto ou pró-oquilo, nêrn xoroposcs onclizesinhos

;. interoiDqves ó Grociliono Romos.
:f Erico Verissimo olhou q vidq, tentou compreen-

dê-lcr, procurou descrevàlo simplesmente, 
".* à .r-

roEcqr demosiqdo em virgulos e em gÍomqtiquices,
aem se eternizcr pelo cóos inÍinito dqs ideiqs e dqs
leorias. Escrevê com umc Ievezc que nqda tem de
Íúü1. Com umc proÍundidode gue náo é douturql. Cri-
ticc e diz verdades sem se cntroÍgurcr mórbidcmente
e sem t:morgurcrr os outros. Sorri dionte do espetá-
eulo burlesco de certos exislenciqs. Ironizccs cot o

. Eu disse tcmbem que ele é interessante, e isso
porque nôo êsquecêu o exemplo de Somerset Maughon1: 9 de Mcupcsscnt. Escrever rorncrnces rrao a a", J"'ü"l' de psicologia, é contqr uma históric, muitos iistórios

Especiol poro ESFEEÀ.

Ãtendendo a que o sr. Gqrcic Mellid se propõe q oÍerecer ó Ãméricc Espcnho-lc umq notícic atuql e vivcr dq literoturq brosileià, ãonsidercrmos oportuno chomcn aqtençõo de escritores^e editores, parc que Ihe prestem q colqborqçôà que merece pelo
seu belo e nobre esÍôrço, envianão seus livros e sucrs edições pcic: ôelf,U 3INC'óN,
137 - Buenos Ãires.

A Natur ezat o Homem e a Cukura no &rr/ 
I

O escritor orgentiFo .A,tílio Gcrcia Mellid, está trqbolhqndo nc: prepcraçôo de Ium livro que se intitulcnó "Rciz e destino da nqcionqlidade brcsileirc,, ta ".rt*àrã, ã Ihomem e q culturc no Brcsil). Muitos copítulos d.essq obrq estüo sendo publicados no
oeccno dc imprena cngentinq, .'Lcr Ccpiicl,,, de Rosúrio.



Lo Monedo ldeo I

A.

En uno de sus últimos li.bros de ensoyos,
el gran disidente norte qmericano H. L, IUlen-
cken fiaza, un nuevo epitoÍio del.todavio IIo-
rodo Apolo de Hollywood PodolÍo Volenti-
no. Y quienes, siguiera de oÍdos, conozcon
a esÍe desterrsdo hijo de Ariel, que en lugor
de so.brellevar melqncólicqmentà su destier-
to hostiga o Calibán sin cuidqrse de sus pre-
poÍencias bostordqs, y trdto de desconcer-
torlo y hosta de someterlo con .boconqdas
dg goses ontiimperiolistos, cornpuesÍos, se-
gy! sg sobe, de espiriÍu, inteliqencia y sen-
sibiiidod o porÍes iguales 

-, lresupindrángue se trqtc de um epitalio ÍilosóÍiéo.
Si Mencken sqcq de su tumbc suntuq-

rio, _siempre tlorida y siempre rodeqda de
yiudas llorosqs, aI especÍro-del h&oe Íoto-
genico, es poro proyectarlo no so.bre Iq pqn_
tollo, sino sobre Io esplcnadc de un ni"no
Elsinor ideolóqico, y àjemplorizqr en éI su

Í."rj" d-e gug ,lo recornpensa o.bÍenidq por
los hombres de Jq sociedad q Iq. cucrl sr-Íven
gs, por reglo generol, siernpre justd. Teoria
Írsrto consolqdorq si no repugnqse o lq in-
conÍormidqd humc;nc., que àt polemisto van_ke ejemplorizo didlécticqrnente. No vilién-
dose de parodojos, sino con rozonq.túientos
recÍos sszonodos con escr ironiq o veces su-
til y a veces gruesq de sorcosmoí gue dq a
sus rnonjores un sa.bor inconÍundible, argu-
mento su opinión de este modo: "Ante eI Í6
retro de Valentino, Ios eternos homilistos oI-
zcÍron sus yoces, Iornentqndo que eI octor ci-
nematográÍico hu.biese recibido por su trc-
hojo retribución tan pingue en d.inero y en
trÍunÍos sensucles, rníentros gue hombres
esÍorzqdos qpenss si logran veqetü sirvjen-
do con escuro y heróico aÍán diiciplinqs rnu-
cho más penosos. La qanoncio dicrfia del
divo mudo superabc en cên veces por Io
rr2enos o Jq de un obispo, en doscienÍos a Iq
d.e 

-un proÍessor,. y no hoy que decir gue en
rnás de mil o 1o, de un poãto. pora-qonor
ÍsnÍo no hqciq otrq cosq gue reqlizqr cáemc-
aes groÍescos en pelícu/as sin senÍjdo co-
mún y llenqr las yqcios cobez.os de miles y
zaiJes de mujeres de suenos estúpidos, cuaa-
do no ss]qce+ destruyendo osi ei respeÍo de-
6ido o los hornbres-gr'ses oÍanadoi en Ia
doloroso Íarea de gcincfi un pedazo de pcn,,.'

(Especicl parc. "ESFERÃ")

H E R N A N D EZ - C A T Á

Fiel ol clásico procedimiento dialécli-
co, eI ensayisto plantea con cporente simpa-
tío Ia cqusq contrc la que va ensegruidá cr

, orrerneÍer. EI oriete, monejado con brqzos de
cíclope, puede resumirse en estqs Írqses.. Vq-
lentino gdnó en conciencicr su Íofiuno. A Ia
vido de un pueblo sórdido, de imoginacióa
atroÍ,ioda por eI maquinismo, trojo un oluta
romá.nticq. Miles y rniles de rnuchqchos des-
Íinqdos por 1o. Íoto,lidod c ccÍsorse con te-
nedores de libros, con duenos de garcAes o
con policios, Iibaron en su oposÍuro el dul-
zor de un estrernecimiento durcdero y pre-
cioso. EI les recogió Jos ojos ccidos en Io es-
cobd y en Io qrÍesq, y les hizo durqnte unss :'

horos maqníÍicq.mente, regidmente y hosta
pecominosomente Íelices. Qué obispo, gué
pedagogo y hasto gué poeÍo pueden uÍq.norr-
se de hcber hecho Io rnismo a igual' precio?' 

Tc:l vez la Lógica de Mencie, ilrqu"" 
,cuondo oÍirma gue eI rnundo ho premiado

siempre con larguez.a cr sus proveedores de
ilusiones, "q los que diluyen eI amorgor de
la vida_y Iq hscen m«Ís ãxpcnsiva y-hechi-
cerq". lc poesic y eI romanticismo vienen
siendo ÍolsíÍicqdos en grcm escolc, y eI mun-
do brillo y cpesto o bisuterÍo espirituol al .
qlcqnce de todos los forÍunas y de todos los , 

"

mqlos gusÍos. Pero donde eI editor del AME- ,

RICAN MERCURY recobrc su vencÍ prisÍÍ-
nq es aI sepcrorse de ícs olegrics de todo ,,;
triunÍo pogodo con dinero eI inmenso reS- i
plondor íntirno gue ocompcnd q Id lq,bot no- :1

ble y diÍiciÍmente reolizndq. EI crÍísto pro-
fundo-dice-recibe olgo gue los VolenÍinoi no
pueden espercr ni recíbir; eI respeÍo de sus
pores y Ia rq.rq certidumbre de hoberse res-
catqdo por sí mismos oI onónimo yol olvido,
sudqrio r'mponderoble y real de Iq muerte.

wood, Io bastonte inteligente paro justipie-

estqbo dentro e inexorqblernente Íuerq 
-de 

l

su olcqnc_e, por gozqr una horq, sÍguierc de
lq, tqmq de Beethoven? :,

,A.coso las bioqroÍiqs no nos han per- ,,:.',,
*i!ld" íusÍiprecicr Io inteligencio del jnsusti,. ,.ti
tuído Volentino, y sóIo podemos comporÍir
Io, oÍirmac.ión de Mencken d títuho de credu-
Iidod. De todos modos, bien àcIIc eI espe-
ctro del que!ué ton bello mdncebo, pue" âa
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seryÍdo de piedra de Íogue pcnrr uno de los
problemds eternos: Iq inadecuoción de Io
úquezo y de ftrs gqnqnciqs cremotístic<rs co-
tno exponênte de los Íuetzas purcrs del qlmo.
Que gcnen o no más Ios acÍores y los obas-
tecedores de bajo rornqnÍicismo que los hom-
bres de ciencia y orte impolutos, es lógico y
es justo también en justicio humq,nq,. Ley de
oÍertq y demando, de relación social, rige
escs relociones por completo mercontiles.
El plato de lentejcs biblico ha cqmbicdo su
cotegoric culinaria; mos eI àecho subsiste..
q diorio se subostca primoqenituras. Que
Ios oÍicios no son yc servidos con Íervor, con
dÍición, y gue las dgremiaciones empleon
hoy en obÍener ventcjas de salorio y orgq-
nizc:ción gran parte de Io gue cntes se ern-
pleobo en Iq q.Íinqción de [q, obrq., es mcl
indudoble. Por otrq, porte, eI tilósoÍo lulián
Bendo ha escriÍo pdlobros qrdientes y crmcrr-
gcs crcerco dé Iq "trohisson de clercs". De-
serciones constqntes suÍre eJ ejército del es-
píritu, y yq. se sabe que eI Mundo, uno de
Jos Íres enemigos teológicos deJ.qlmq, sue-
Ie hocer imán y reclqmo de los senÍidos. La
multiplicidod de atrqctÍvos, de exigencios,
de tentacÍones, aportcn q. todo hombre que
no'renuncie o loJgoces rnqÍeriqles de Io po-
sibilidod de dediccr qtención y tiempo su-
ficieates q su obrq. l,o disyuntivc de no gd-
nql dinero o de go.nollo con menquq de íqs
posÍbilidodes qbsoluÍqs del enÍedimiento, se
presentc en todqs los proÍesiones nobles. EI
hombre aspr'ra al pod& y al qoce. Sólo íos
demcsiodo ambiciosos se cyienen o ser pq-
gados en otrc monedc.

PcsÍeur propuqnó eI qmor a Ia pobreza
en términos patéÍicos gue deben constitulr
pora muchos hombres de cienciq un torce-
dor deJ remordimiento. En reqlidod eI hom-
br.e necesitct go,no.r; su ambición le impele,

EsÍercr

y sin elld el Nirvand búdico disolverío en
ensuenos todas los crcciones. SoIo, como he-
mos sugerído qntes, 1o co,lidad de monedcr
diÍiere. Lo mayofia, Io qron mayoria, pre-
fiere Ia rnonedq en generol curso, con Ja gue
se poga 1o generolmente envidiado,' es de-
cir, Icr. monedc en gue Íué pogado eI mérito
y 1o belleza de fiodolÍo Vo,lentino. Pero exis-
te unc minorid, más exiqua ccdq ves, pqrcr
guien Beethoven, pclrq seguir eí ejemplo de
Menckeni está más vivo gue todqs lcs "es-
ÍreIIcs" cqliÍorniq.nq.s. Por esq minoria de Ia-
borqtorio, de ensueno, de esÍuerzo, la Hu-
monidod gue se reÍocilo. en eI presente vd
hocio el porvenfu. Por esa minoriq, gue sobe
ser pobre y que se ocuncr a sí misma lq, mo-
neda ideal, hoy que morir va siendo tan Íá-
cil, eI sentido de Ic heroicidod no desopare-
ce. EI HoloÍernes de Hebbel dice a ludith:
"Tenemos gue socriÍicd.Ínos, paro gue los
humildes sernbrcdores de coles sigan culti-
yqndo en pqz sus huerteciílos". Sonta humil-
dad de 1o heróico. Heroicidqd, sontidad, Íi-
Iontopío, son concepÍos complementqrios.
TqI vez, si los cerdos de Epicuro continuq,n
teniendo por pocilga Íodo eI orbe, la supre-
mo heroicidcd, la óptimq sqntidad y Id Íi-
Iantropío insuperable, lleguen q consistir en
echgir, movidos por unrr qbsurdcr esperctnzcÍ,
morqoritos o íos puercos. Y como no todos
Ios verdaderos seres superiores son sontos
ni esÍón exenÍos de envidior en los rotos de
exacerbqdq zozobrq, a los Volentinos, de
oquí que rnuchos cubrq.n de nqrcisismo su
humildad. Lúculo come en cqsq de Lúculo,
suele recordcrse. EI crtisto, el hombre de
ciencicr., se pqgcrn en lq moneda supremc de
su orgullo, Pero eI orqullo no continq. con lcr
vonidod, sino con Io humildod. Y estqmos
seguros de que, muchos vecet Lúculo, cuqn-
do logrobo quedorse solo, ayunabo.
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JOA.QUtrt
nACIEL-ttlho

(êapeciaL pa.,za fu$ua)

frei Cossiqno, com ÍezcÍs e lodainhas,
Prestova á sociedode
Um servição irnenso. . .

IVs cordq,
Em meio daquele povão,
Sem .bcnhos nern rnqis nqdc,
Legolizova a igreja verde,
Cosondo q. cqbroeirq. omancebqdo,
Sern peios,
Com fuoide Íervendo nos veiqs...

No palavriado dos sermões
Desormcvq congaceiros,
Catequizav a multidões,
,Abençoondo todo mundo. . .

Tudo dquilo sem intriga!, , ,
Só pozgue o padre briga...

. .. e redirnic o preconceito pusiJonime,
Fechqndo q rôscq do cerimoniql,
Nupiciondo os creoíurqs
Com q palavro de ordem das Escrituros:

- Crescite et multiplicomini...

(Vo wrrroa*tce eno Tttttp.aont/,o " A Trranco" )

.i§q-:!;rJ';-;
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Necessidode e Belezo
JOAQUIM RIBEIRO

Mois pcrcdoxol do que pitorescq é q se-
guinte observaçõo Íeito por etnólogos nume-
rosos entre os póvos primitivos: o homem qn-
tes de se vestir, preocupou-se em se enÍeitar.

Ã históris dos qdornos precedeu a his-
tório do indümentáricr.

Ã índic brcsílico, mesmo núa, já se pin-
tgvc com urucú e usctvq colqres de contqs
de sementes, punha penqs de qves nos ccr-
belos e cbric oriÍícios orncmentcis (oliás de
1Éssimo gôsto) no nqriz, nos beiços e nqs
orelhqs.

O mesmo se observq entre q negrc da
ÃÍricc e o selvcgem primitivo dc .A,utrólic.

Porque o qdorno precedeu o vesti-
menta?

Ninguem ignorc que q indumentóric de-
pende, sobretudo, dqs necessidcdes imedic-
tas do homem em Íqce do meio Íísico.

E 'o clima o modelqdor dos modos pri-
mevqs e iniciqis.

Os povos tropiccis contontqvqm-se tõo
somente com s tcngas.

Ãlém dessas, e peçqs sobre o tórqx cq-
rqcterizqm cs populcções primitivas dq zonc
tempercdc.

Nos regiões Íriqs, os membros, de re-
gra, são cobertos.

Como, entretqnto, os hcbitcrntes dessqs
regiões, em virtude de contingêncios histó-
ricqs, mqntêm sobre os povos dqs demqis,
uma indiscutivel hegemoniq civilizq.dorq, qs
óreos civilizqdqs dqs outrqs regiões do orbe
soÍrem igucl inÍluênciq qbsorvente.

Inegcvelmente, tqnto primitivo como
tsmbem qtuqlmente a indumentária repre-
sento, cntes de tudo, umq necessidade.

Oro, porque entre os primitivos umq ne-
cessidode cedeu lugar o umcr mqniÍestoçôo
esÍético?

O problemo tornq-se, co primeiro excr-
me, de signiÍiccçõo importantissimo porc os
que meditom sobre os Íátos sociqis.

Ã necessidqde pode ser subjugcda pelc
belezo? Umc onálise, porem, mais proÍun-
dc e deliccdq vem derrubqr c compreensão
errqdc, oÍerecida pelcr cpcrêncic.

O que se deve indagar é a Íunçôo do
qdorno nq sucr signiÍicoçõo primitivc e ini-
ciol.

Esso indcgoçdo revelcr que o odorno pri-
mitivo tinhq um popel eminentemente reli-
gioso, mágico.

O selvagem enÍeitcvq-se uniccmrente
porque o enÍeite representcvcr pqrct ele um
popel deÍensivo contrc os mcleÍícios dos es-
píritos máus.

Orq, se o bdorno ercr umc deÍezcr, con-
sequentemente erc umct necessidade imedicr-
to, gue devia prevolecer sobre as demais.

Ã credulidqde primevc justiÍica qssim o
uso dos ornqmentos antes de sqtisÍazer qs
necessidades contrcr as vcricções climatê
ricos.

Hoje, co contrário, o qdorno é nqdq mqis
do que um processo,de concurrênciq. "A.s mu-
Iheres enfeitqm-se pcrc disputqrem presti-
gio, e quasi sempre qs que melhor e mqis ri-
cqmente se ornqmentqm revelcrm o clcsse, o
que pertencem.

O homem, mqis democrqtizqdo, nõo pos-
sue q seporcçõo nitida, revelqdq na indu-
mentáriq e no qdorno, que q mulher tõo Íc-
cilmente revelq.

Bosta observar-
E' por isso que qs mulheres feministqs

imitqm a indumentóriq mqsculinq.
Umo gran-Íinq e umq proletária nõo se

conÍundem.
Ã roupa mqsculinq, sem embqrgo de

pequenas diÍerenços, é mcis democrqtizoda,
iguolitóric.

Pode-se, portanto, qÍirmqr que a Demo-
crqcis é umq suqve inimigo dos adornos e
enÍeites. . .

íEspecici pora ESFERAI

I

I ESFERA é umo revisto de intercômbio luso-brosileiro 
I



GRÁCILIANO
RAtvlOs

ABEL SALAZAR

O pouco que conheço da modernq lite-
rqturq brcsileirc devo-o q ÃÍonso de Cqstro
Sendo e o Silvio de Leon Cholreo. Dessc li-
terqturq o que mais qdmiro é Grccilicno
Rsmos; e nq obrq deste qs "Vidas Secccs".
Dizer que é a elc que mois admiro nõo cor-
responde q dizer que sejc elq c obrc su-
premq dq literqturq brqsileirq qtuql: 

- 
por-

que umq tol cÍirmcçôo compete qpenqs qo
juizo dos tempos. Não tenho de resto quol-
quer pretensão q oÍirmaçôo de volor, nem
mesino de crítica literáric, mcÍs qpencrs cr

Íoccr q perÍeitc identidode de espírito exis-
tente entre "Vidcs Seccqs" e cr obrq de Mil-
let, de Isrqels e de Meunier.

Identidode de espírito, comunhõo de
sentir e de exprimir existente sobretudo com
Millet: pqÍc q compreender bcstcrá que o
leitor de "Vidqs Seccqs" pouse os olhos so-
bre qs telqs ou desenhos de MilleU ou que
o conhecedor de Millet leiq umcr vez "Yi-
das Seccqs". O porentesco emocionql dqs
duqs obrqs scltc entõo imediqtqmente á
visto; e por tcrl Íormq que cr comparcçõo
reÍeridc quasi nos dispenso de quclquer co-
mentário.

Quem quer que leic páginas críticas
sobre "Vidss Seccqs" pensc qutomqtica-
mente em Millet; quem quer que leia qual.
quer ensoio, ortigo ou crítica sobre Millet,
penscr outomqticomente em "Vidos Sec-
ccrs": por tql Íormq umq comunidcrde pro-
fundc existe no sentimento e nq expressão
dqs duqs obros.

Toda obrc de Millet é "vidq seccq";
Eus qs "vidcs secccs" encontrqm ct sucr
mqis completc expressão em telqs como
"Going to Work" (Glcsgow Ãrt. Gallery) e
no celebre "Homme ó lc Houe". Nestc últi-
mo Millet erçlue-se a um trágico "poigncnt"
gue superd, nc expressão, Graciliqno; mqs
uo restqnte, Grociliqno, como reclizoção;
está c por de Millet. "Going to Worli" e
"Homme c lc Houe", qssim como muitos dos
«oquis e esbocêtos de Millet superqm em
patético o Íamoso "Ãngelus", mais senti-
mentcl, mos impregnsdo do mesmo espíri-

L'HOMME A'LA HOUE - MILLET

to, como dele está eguclmente impregnado
o lirismo dos "Glcneuses".

Qucsi todq obrq de Millet é, em sumc,
"Vidqs Seccqs". Erguendo-se por vezes cto
sublime, ele poiro, em gercl, precisamen-
te qo mesmo nivel que Grocilicno; por tol
Íormq que q cibrq de Millet se diriq c ex-
pressõo pictóriccr de Grqciliano como q de
Grqciliqno, em "Vidos Seccqs", se diric q
expressõo literáric de Millet.

Ã mesmq Íormq de síntese, os mesmos
processàs de :ealizoção. Elimincçõo de to-
do o elemento pilelssso, de todo o super-
Íluo, condensuçôo do qssunto e de emoçôo,
polcnizcçõo, de todos os recursos de ex-
pressõo. O homem entre o céu e a terrcr, re-
duzidos á sua expressõo esquemático, qua-
si simbólicc; o cóu e q terrq reduzidos qo
seu mistério. Ã luz bqnhondo tudo: e no
meio o homem reduzido o suq ossqtura qni-
mol que cprisionc umq qlmq embrionária

- mqs proÍundo, vertiginoso na potencic-
lidcde do seu embriõo. O homem que pen-
sq e sente, sem imogens nem conceitos, en-
tre o mistério do céu e dq terra, no misté-
rio dq luz: que pensa, e sente, sem imcgens
nem conceitos, Írente qo seu próprio misté-
rio. Ã clmc, que nõo chegc q deÍinir,se, en-
tre dois mistérios, que se Íechqm: 

- e cr
certezc inconsciente, do Noda que tudo cb-
sorve...

Todo o drcrmq humqno, em potenciali-
dode de embrião, com o mistério dq terrq
sobre os olhos, com o mistério do céu sobre
o dôrso, com o mistério da qlmq no seu pró
prio cbismo: - e, á volta, tudo luz...

Umq qscensão; depois o quge: "Going
to Work"; depois q descensão: "l'Homme ó
lq Houe" - cr descidq lentq pctro essc mes-
mq terro Íechadq em seu mistério. Â" qlma
Íatigcda, no corpo que a pouco e pouco se
curvq, se crÍundq no mistério dq terrq: sob
o eterno céu, no esplendor eterno dq luz...
"L'Homme ó lc Houe"... o fremito crneste-

lvllLLET
E
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siqdo, petriÍicado já, do ccmsqço no misté-
riô, que Íreme no entcnlo com o mistério,
indiferente já, e resignodo, sempre em re-
voltq e já vencido... O corpo e c olma que
se prepqram, num grito patético e mudo,
pqrc se precipitcrem no qbismo...

Em Graciliono, como Millet, q conden-
scçôo máximq do drqmq humqno, do pc.
tético do mistério. Nem repouso dos ol[os
nqs copcrs verdejantes, nos ccmpos flori-
dos, nem Írescurq de penumbrqs, nem cqn-
tctos doguqs cristqlinqs. Nenhum repouso
Ílorido ou sensuql: crpencts e somente terrcr,
céu, corpos, clmqs e luz...

E o que é terrivel, o que elevo o potético
. qo seu pdroxismo, é que tcis qlmqs nôo

chegom sequer q soltqr o grito dcr dor, de
cngustio, dc dúvidc ou do temor; nem che-
gcrm á resignoçõo estoicq ou consciente;
nem mesmo emudecem, ou sequer pqs-

. mqm...
.. . Porque cr vidc as impele, qs esmcr-

ga, qs mecqnizc, qs brutqlizq, no imperoti.
vo e sem opôlo "going to work"...

... Going to work oté que, petrificado
qucsi o corpo e q qlmq, tudo se curvq so.
bre a terrq e tudo se tornq cinzento nq ql-
mq - no grcnde e trágico Ícrdigc do drqmq
que não chegc sequer o deÍinir-se.

o
Em sumo, o drqmq humqno reduzido

qo seu esquemq. Porque tudo aquilo com
que o homem o tem deÍinido historicqmen-
te - 

qrte, poesic, lsligiões 
- pouco ou

nqdq qcrescentcr c esse esquemc, Sõo ape-
ncs gritos, exclomcções, divogoçóes
qucsi pueris, cÍincl, em Íqce do drqmq es-
senciql, jomois deÍinido.

E é porque o homem, em Millet e Grq.
ciliqno, encontrq o seu próprio drqmq redu,
zido c. suq Íormq núq, essenciql, sem orncr-
tos, que êle estremece e se inquietcr...

Por isso Millet e Grqciliqno sôo mqis
terríveis, mcis proÍundos, mqis hipnotizon-
tes que Dqnte ou Shakspeqre, que todq q
retórica potéticc ou trágicc dc literqturc.

E' que q literoturq, c poesic, o drcmq,
é opencs o ornqto mqis ou menos retorcido
desse drqrnq essencicl; é tpe cs próprics
religiões sõo cpenas o décor desse drcrmc:

- ornqtos e décor onde o homem esquece,
como nq embricguez, cr sucr essencialidqde,
o seu esquêmc, o suc simplicidode. Porque
o drqmq é simples: simples porque se reáuz
o Mistérios, e os Mistérios não se deÍinem,
constqtqm-se, soÍrem-se.

E é porque Millet e Gracilicno reduzem
o drqmq á suo simplicidcde, que atingem c
grondeza humqnq e pcrtética.

EsÍero
O resto é retórica, retórica Íormal, li-

teróriq, beletristc; retórica poética, teqtrql.
O resto é poesicr que o homem lcnçc c seus
próprios olhos. Retóricc ingenuc, poéticc,
místicc, ou então pedonte, suÍiciente, como
c Teologic e a MetaÍísico.

Millet e Grccilicno desnudqm o esque-
mq de sucr Retóricq Históricc; limpom-ncr
dos Lugcres Comuns beletristqs ou metqÍi.
sicos. E o homem, entôo, estremece, como
excrtqmente nos velhos tempos da pedrcr
polidc, ou dos Druidos. Sucrs Vozes dizem-
nos que não demos um pqsso, qucnto co
Íundqmentql, em milenários de Historio;
suqs Vozes dizem-nos que, opós Seculos e
Seculos de Lutcs, Entusiqsmos, Delirios e
Mcssccres, estqmos, qindq e sempre, no
mesmo Ponto.

Millet e Grqcilicrno erguem-se em Íren-
te dos Templos milenários, do Epopéc de
Ãmbição do Homem desvqirqdo, correndo
qtravés dc Historic em delirio, com visões
de umq pre-historic Íeroz; e o homem, cbrin-
do os olhos, encontrq-se em Íqce do etgrno
drqmq primitivo, nú, desampqrodo e só,
crnte o Mistério.

o

Depois dos ouropeis do dinheiro, do po-
der, dqs honrqriqs, o Homem Íica reduzido
q Fqbiqno. Ficq-o qindq quando põe de lodo
cs Íutilidades retóricqs dc -A,rte, dq Poesiq,
dcr MetoÍísicq. Ficcr-o oindo quando põe de
lqdo qs Íutilidodes dcs Religiões.

Com estos Íutilidodes o homem conse-
Eue esquecer o Drqmq; consegue, pelo me-
nos, envolvel-o em llusóes, e criqr Mirq-
gens.

Mqs o Drqmq persiste sob qs Mirogens:
e o Homem encontrc Fcbiono qucrndo me-
nos esperc.

O que é terrivel é que q Fcbiano 
- to-

dos os Fqbiqnos de todos os tempos - não
é permitida nenhumq Mirogem, nenhumq
Ilusõo; e que, cro mesmo tempo, nem sequer
tem q consciênciq pleno do seu Dromq. Sen-
te-o cpencs nc plenitude potenciol do em-
brião. Homem-Fqbiano, Bicho-Fcbiono...

Fcbicno nõo pode, como o Teólogo, di,
luir s suq qngustiq em discussões; como o
MetcÍísico, dissolver o seu drqmc ern diclé-
tica; como o Poetq, embriogar-se de após-
troÍes; como o Tircrno ou o Magnota, q{o-
gqr-se na Miragem do Poder.

Fcbiqno não consegue req.Iizq.r-se, e por
estq reqJizoçõo pcrticipqr nqs gestações do
mundo, Íundir-se no movimento do Cos-
mos, reqlizqr um Devir: não consegue recr-
lizcn o seu. próprio Drqmq, que assim Íiccr
em tensõo. Àssim êle ctinge um mcior pc-
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roxismo que no mqior dos poetas, ncr mesmq
indecisão do seu estodo embrionário. O
Drcrms de Fabiqno é potencialmente inde-
Íinido. Doí o seu cqrqter universcl, e q suo
lógica. Ã suo lógico porque o qbsurdo Íun-
domentol dq vidc intelectuql e emotivq do
Homem, e seu Porqdoxo Histórico tem sido
'o deÍiniçõo do Mistério, isto é, a definiçõo
do indeliniveJ. Porque a MetcÍísica, o Filo_

"-oliot 9 cs Beligiõás nõo são mqis do que
deÍinições do indeÍinivel. E' esse o seu pq-
rqdoxo, e o contrqdiçõo que qs róe. Umq
religiõo estú mortc já qucndc começo c de-
Íinir-se porque entõo eitú deÍinindo o Mis-
tério: - e a Religiõo nõo vive senão d.o
Mistério. Ã Religião anulq qssim c propric
substqnciq que o nutre. Por isso q únicc re_
ligioo vivo é o indefinido, o religiosismo
indeÍinido.

E' esso c Místico de Fcbicno, de todos
os Fqbionos. E' essq a únicq verd.qdeirq,
porque é esso o únicq que compreende ape-
nos Emoção e Mistério, sem delinições. Dcí
c grcndezo místicq de Fobicno, do Fobia_
no de Grcciliono, como do Fqbiono de Mil_
let. Doí o pctético sublime dqs ,,vidqs 

sec_
ccs", quer elos sejam os de Grqciliqno ou
os do pintor de "Bcrbizon". Daí q emocõo
proÍundc dcs "Gloneuses,,, do ,,Goinq 

to
Work", do "Homme á lo Houe,,

Em ".A,ngustio" hc qindq muitq retóri-
cc psicológicc, como no ,,Ãngelus,, 

retóri_
cq sentimentol. Mos em ,,Vidos 

Secccs,,,
como no "Going to Work", no ,,Homme ó lq
Houe", Grociliqno, como Millet, suprime
por completo a retórica. Àtinge cssià um
cqmpo determinqdo, umc dci Íormqs su-
premqs dg qrte. Ãquelo em que q Íormq
se limitq co preciso parc exprimir c emo-
çto que Íirmq o seu conteúdo. Cristolizoção
de..Íormq_que_-otinge quasi a perÍeiçõo dogrito ou dc dôr, ou oindq, no polo oposto,o riso ou o sorriso. Estq Íormà é piópria
_d_oquelos époccs, como q crtuql, em q.,L o
llom9m está cançado de Retóriccs; aàà"e_
lcs épocos em que c Hetórica se tornou'in-
suportovel togar-Comum. t

À ctte, quclquer que ela seja, plástico
ou literáric, procurq entôo um novo equi-
librio entre os seus elementos Íundamen-
tqis, o Íormq. e c ernoçâo. Ã hegemonis do
Formq, proprio dcs épocos retóricqs, cede
o lugor á hegemonic dc emoçõo, proprio
das épocos em crise; depois, Íormcr ã árro-
çoo processqm novo equilíbrio.

Este processo de um equilibrio novo en-
tre q Íormc e c emoçõo é um elemento cq-
rocteristico dq novs litersturq, ou pelo me-
nos, de'certss correntes dq novc liierctura.

t5

Tql eJemento é mqniÍesto nq novc litercrtu-
rq brqsileirq, euer sejc em Erico Verissi-
mo, em Grsciliqno ou em Gilberto Freyre.

Independentemente destq circumstqn-
cic pcrticulor, s qnqlogic Írisodc neste qr-
tiEo -- de certo evidente 

- entre Grccilic-
no e Millet tem um olto interesse sob o pon
to de vistq dq modernq Cqrqcterologic. E,
umo documentoção a ajuntor q outrqs co
nhecidcs (Kretschmer e suq Escolc) sobre
c identidcde biotipológicq de certqs estru-
cturcs intelectuqis e sobre o evidente pcr-
rentesco carccterológico existente com avi-
denciq mqniÍestq entre os vcniqdos tipos rle
cbrq dqrte.

Todo o homem, lrrorrao despe q sus
retóricq intelectuql ou morql, e à srcr ,"-
tóricc de civilizodo, encontrq em si o drcr-
ma de Fobicrno e do "Homme ó lc Houe,,;
do Homem de Grcciliano e do Homem de
Millet. Como do Homem de Isrqels e de Con-
stqntin Meunier, como do homem de te
Noin, de todos, enÍim, que souberam expri-
mir o mesmo drqmq.

O Homem volta com eles á essenciqli-
ciade da sua tragédiq, reduzidq qo seu nu-
dismo esquemático. E' um regresso cíclico
á essenciqlidcde de suc trog-édicr: q estu-
peÍacçõo qnté o Mistério. Essã mesmq es-
tupeÍocçõo que tem gerodo, qtrqvés da his-
tóric, os cqnticos, o magic, os Deuses e os
Demonios, os Ãnjos e os Vampiros, a Me-
tcÍísicc e cs Religiões, os "A,rtes-e q poesia.

Ei-lo pois que regressq, numo Crise cro
sempre mesmo ponto; ei-lo, em sumq, mqis
ou menos; por toda u pcrte, Fabicno...

... Fcbiqno, preciscrmente como ncs
velhos tempos em que o Egicio, desiludido,
e desampcrcdo, diologcrvcr q sós com o seu
Espjrito... Como nos velhos tempos 

- hx
milhqres de qnos 

- em que forom escritasqs "Considerações de um Sensato", e cs
"Admiroções, de um velho rei"...

... E depois?...
Depois, é preciso não esquecer que o

pelmo generoso Rõ, que outrorq aquecic o
Velho._Egicio, é_ oinda o mesmo qrie oq._1e.
ciq o "Homme á lc Houe", e o meÉmo qi e
qqueceu Fobiano. E que enquanto o gene-
roso Rõ, sempre condescendente qn[e os
ingrctidões do Homem, o crquecer e iluminqr
com sucr luminoso Lucicr, sempre ele re-
nqscerá da Crise, com novcr Fé e vigôr..
E desic Íorma, hoje como outrórq, o hómem
repetirá aindcr o híno milenório de lkhounc-
ton...

(Pofiugal)
(Especial pcra ESFERÃ)
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El despertor
de ls outenticidqd notivo

(Especial parcr ESFERÃ)

ATILIO GARCIA MELLID

Cuondo losé Ortega y Gosset guiso dar
uno impresión somerq, pero penetrante, del
cqrácter arqentino, en oquellos sus glosas
IiÍuJcdos "La Pampa... promesas" y "El
hombre o. 1o deÍensivq", Íijó su otención
preÍerenÍe en Iq ÍaJsq ubicoción de vqJores
que privo enÍre nosoÍros, donde eI hombre,
"en vez de esÍqr viviendo qcÍivqmente eso
mismo gue pretende ser, en vez de esÍqr
surnido en su oÍicÍo o destino, se colocq Íue-
ro de él y 

- cicerone de sí misrno - nos
muestrq su posición sociql como se rnues-
trq un monumento". Tratqndo de escJqrecer
este Íenómeno, o.nq.liza cuidadosqmente Iq
idec de vococión, y senclc que "el qrgen-
tino tiende o resbqlqr sobre todq ocupación
o destino concreto, no se dq q. éI con pleni-
tud", consubstánciándose con su posÍurc o
papel, mucho más gue con su eÍecl.iva inti-
midod y outéntico desÍino. "Se acosÍum.brq
eI indivíduo q negaÍ su ser espontáneo
qgregq 

- en .beneÍicio del personoje imd-
ginorio gue cree ser". Vqle decir, eI oirgen-
tino empujo por delonte unq personolidad
Íicticio, producto de su propio imaginoción,
y se vé obligado, paro ello, a producfu 1o
osÍixÍq de Ia outéntico personclidcd gue
cccso guardo, y cuyd presencia, en qctos o
gresÍos, podría ser denuncia y mologrqmien-
to de cguel rnolde postiza con gue trqtq de
impresionor q Ios exÍrcnos.

?enemos opuntcdo aquí un deÍecÍo im-
portontísimo de nuesÍro cqrácter individudl.
Pero 1o, falsedod substqnciol que tol deÍe-
cÍo presupone, genercÍ unq serie correlq.ti-
vc de Íalsedades, que compÍometen [q. ou-
tenticidod mismq de nuestro ser co]ecÍívo.
Porgue lo Íolto de Íusión entre eI exqcto vq-
limiento y 1o ogrondadq cqricaturo., impo-
ne q,I indivíduo 1o Lorzosidqd de so]Ídari-
zqrse con esto, úLtimc, pujando por hacerlo
privo,r en Íodos los órdenes e imponiendo c
Ios dernás eI pleno reconocimienÍo de sus
Íingidos qÍri.butos. Y quién dice c los de-
mós, dice oI Estcdo, oI conjunto de sus jns-
Íituciones gue deben ser normctivas y jus-
tcs, y cuya Íunción se resiente de ogueíIc

Íoisedod, ol punto de evoporcr eJ senÍido
ínÍalible de que deben esÍor penetrodqs to-
dqs sus decisiones. Se pierde, por 1o tonto,
bajo 1o presión irrefuenqble de íos fclsas
individuolidodes, íc normq de equilibrio y
medidc gue debe presidir el dãsenvolvl-
miento del orgonismo sociql. Suscítase osí
un cqos de yoJores, en eí gue ncda puede
disÍinguírse en su verdcdeio intimidqd, Io
que representq. un eJemento nuevo de per_
turbación y dispersión, dodo eI empoieja-
miento inevitoble de lo leqol y Io Írauilu-
IenÍo que de tcl modo se produce. Las ftor-
m s Íicticiqs ree_mplazqn o lqs reo]es, yqún sueie suceder gue Jos reqles pierden
inseasi.blernente grovito.ción y jerarÇuío. Lo
c-ual representa paro el poís-Io- evaporoción
d-e sus mejores poÍencias hjsÍórjcqs y üec,-
doros.

Es eI proprio Ortego y GasseÍ, guién
nos dq un ejemplo ilustrotivo. "Estqs inmen-
sqs tierrqs nuevos 

- dice -, que surgen
de pronto en medio de unq civilización muy
odeJcnÍadq, como es Iq del mundo c:ctuqJ,
oÍrecen un número Íal de posibilidades gue
no hoy maneícr de req.Iizqrlqs cumplidc-
mente. Por ejemplo: eI desqrrollo, exten-
sión y riqueza de Io Arqentina obliga d que
se insÍiÍuya en poco tiempo un buen golpe
de universidodes con un número muy cie-
cido de cáfedrqs. En Europa no han solido
pre-existir lcs cáÍedrcs q lqs copocidcdes.
Al contqrio, sólo cuqndo habío un gÍupo
crecido de gentes que veníon lorgamente
cultivqndo unq disciplino, se creq.bc eI
puesto público pora su ensenqnzc. El pro-
ceso singulorísimo de estas nueyos nqcio-
nes qmerjccnos inyierte eI orden, y las cá-
Íedrqs, Ios puesÍos, Jos huecos socioIes sur-
gen cnÍes gue los áornbres ccpqces de lle-
nqrlos. Lo propio qcontece con ld burocrq,-
ciq, Ios oÍicios Íécnicos, de sonidad, de jus-
ticiq, etc. Todcs esas Íunciones sociqles te-
níon que ser poÍ Íuerzq servidcs, y como
erq ilusorio preÍender que las sirvierdn gen-
tes ccpacitqdcs, se hizo desde lueqo nor-
mol que Ias sirviese cualquiera, qú.n con
lo. más insuÍicienÍe preporoción".

:..- :r!..j-!t. jr
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Cloro está gue todo Íunción tiene un
sentido íntimo, estricÍo, .proÍundo, y un con-
torno oporente, hecho de modalidodes, de
gestos, de puro oporato superÍicicl y vG
lqndero. Quién se siente vetdqderqmente
qdherido, por el resorÍe vocqcionsJ de sus
preÍercncios, q la Íunción gue Ie hq sido.
osignod<r, se indentiÍico con sus Íorrnqs
esencioles, desechondo o degrrcdando q su
mero cc,rá.cÍer episódico todos los elernentos
ezteriores que lo rodecn. En tqnto, sucede
1o controrio con quién ha logrodo una Po-
sjcióa extrqno cÍ sus mêrecimienÍos y se es-
tuerza por disimuiarlo. Aqut el opcroto ex-
teúor, de puros formqs deleznables, se en-
cororlo en el primer plano, podeciendo Íor-
zrcso rcbojamiento todo otributo esencicl y
proÍu,ndo, que termina por desprenderse de
Ic Íuación hcsto dejarlq, huenq, y desven-
lrsds, como lq cáscqrq incomesti.ble de Ia
.buiq sobrosa y maduro.

TaI cosq no es, sin embargo, eI moyor
de los mqJes. Que Io personclidcd no ten-
go olinidad con eI oÍicio (con 1o que tradi-
cioaqJmente y en noble vocablo se enÍien-
de por oÍicid, puede ser un Íqctor de dislo-
csmiento de octividades sociales, suscitqn-
do intorpecimientos muchos veces grovisi-
mos. Pero más grave gue lc lesión así pro-
ducido, es eI desplozamiento de vclores ou-
ténticos gue determina. Ortega y Gosset,
IJevqdo por su mqnía de generclizq.ciones,
porece no hqberlo reporado. Poro é1, todo
es necesoriqmente Íicticio, porque hubo que
;rDroyissÍ Íanfoches imaginativos pqrc
cu-bru Jq qusenciq de."genÍes copacitcrdas".
À'o es esÍo totolmente cierto, aunque en mu-
càos ccsos resulÍa innegohle. Lo que pasc
es que eI poís iqnora q sus hombres. Y que
mós fricjimenÍe se entra por,los cnchos por-
toJes Jo nomhrodirr. sin jusÍicic, gue Io jus-
tiÍicodo so.bidurío. Y oún es mós vivq 1o
luz de )a propogando, del ínterés y del con-
nencionqljsmo, que Io del intelecto, lc ho-
nestidcd y 1o competenciq.

Argentino honro su mocedád con un
qrupo quténÍico de indivjduclidodes doÍcr-
dos de vocsción y poseedoras de oÍicio.
Pero el poís no qdvierte su cutenticjdod,
porque no Ja tiene poro sí rnisrno. Es rcsgo
gue deÍine 1o. Ío,ctoúo, según opunto eI qu-
tor de "El hombre q Ia deíensivq,". Lo cdyer-
tencia que Íormuls sobre el posibJe enojo
que susciÍe su descubrimiento, no Ie impi-
de lqnzo,rlo. "EI inmoderado cpetiÍo de Íor-
tunq - escri.be -, 7q cudolcio,, Ic incompe-
temciq, lq tolta de adáerencia y omor oI
oiicia o puesÍo, son ccrccteres conocidos
gue se ddn endémicomenÍe en todos Ias
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Íqctoríqs. Eso, precisqrnente eso, disÍingue
unq sociedqd noÍivq y orgá.nica de Iq so-
ciedcd obsÍrocÍq y aluvial gue se llomo, tu-
ctorirl.".

Uno vez más tenemos oguí uno versión.
po,rciol de nuestro problemo.. Lq qusencic
de yn eguipo orgánico de gentes ccpccito-
dos, hqce olvidor aI ÍilósoÍo Ia presencÍo de
alguncs quténticqs personcJÍdodes. Que
exisÍen, oungue eI poís se precie de iqno-
rqrlo, Lo que tombién es signo de Ia facto-
río. lndico, en todo cq.so, Íoltq. de qutentjcr:-
dcd en Ic vidq colectiva, qusencis de nor-
mos ÍrcdicioncÍes y de un Íluir histórico es-
pontáneo y original.

Bien dicho estó gue "en esÍe momento
dominq eI hombre abstrqcÍo gue eI ms; hq,
toído sobre eI hombre histórico gue Jo Íier-
ro ha plosmo.do". Pero este hombre, pese cr
la preterición gue sufre ígue es Íolto de los
demós y nó desmedro de 1o suyo), existe
en uno posibilidod vital que olguno vez im-
pondrá su reJieve qI conÍorno circundqnte.
Cado dio es mqyor eI número de gentes
gue piensom que el poís no puede seguiÍ
siendo remedo y colco de ío extrano, playa
propicia del "hombre obstrocto" Que se
niega a identiÍicqrse con su nuevo desiino.
Son yc nurneroscs lcs inciÍaciones gue se
lqnzqn en eJ senÍÍdo de cqvq.r en dq cqnte-
rq. nq.tivq, hosto. hollar lq veta de 1o origi-
nolidad histórico, de 1o intimidqd ndciondl,
del proprio desÍino, derribondo todas Jas
Íormos sociaJes gue dcn qsjdero c Is qcusq-
ción de Íoctorío.

Hoy por hoy, e5 verdod, eI bombre his-
tórico orgentino es un desconocido parc sus
contemporáneos. Su Íigura auténticq,, en hq.

mayofia de los cqsos, ho sido desplczcdo
por la posÍurc ingrávido del tontoche. Tqm-
bién es cierÍo que eI personcje ÍicÍicio con-
tagio su Íclsedod a Jqs instituciones del Es-
todo, provocqndo el predominio qbusivo de
unc escolq conÍusq de yqJores. Pero ho,y
indicios de gue eI país quiere recuperqrse
para eÍ cumplimiento fieo.I de su destino.
Voces de posión empiezon q leyonÍarse de
sus tierros. Y oungue eI ÍilósoÍo esponol no
hoya tenido tiempo de descubrfuIo, hoy un
conjunto de individuoJidodes ouÍénticcs gue
Íecogen esqs voces y se dÍsponen c inÍun-
djrJes un Í.uerte oJiento orgentino, pidiendo
q, ilcr. tieficl, rnqternq Ic medidc cc.bcl de sus
posibilidcdes creqdorqs. Lo cuol bostc o
sqÍisÍacer nuesÍrc esperctnza de que muy
pronto hqbremos superodo ,la etopc de lo
Íactorio.

BUENOS ^AÍRES -.Agosto 
de 1938..
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Mês Moríono
(cRôNrcA Dos TEMPoS IDos)

[Jitinrr noite do mês fiario,no .

À solo de visiÍqs estó eheid. Gente de coscr, gente

dc ristuicraçc, gente de longe. ParentéId, conhecidos,
cc=pccires. Mesrno olgurnos pessôos de cerimonic.
Soàretudo, muito moçc e muiÍo rdpaz. Eles cotn os
seu ,'cquetóes de gólcs de seda e colços Íqbiccrs; eJos,

i= vesridos de cqmbraio bro'nco com Íqixos nas cin-

turgs.

ÁJndd vã.o chegando convidodos.

- Que demors, Yayazinhd? Pensei gue não
viesse.

-Qucll Logo hoje! Foi o bonde... Os burros pre'
gr:ro.m nc, subida do Ponte.

- Náo se podg conÍiar nesses bondes!

-O cltar Íicou bonito rnesmo.

E Sinhozinho opreciovo o o.ltc:r anmqdo num ccrn'
úo do sola. Ccstiçois co.m rntrngcrs de vidro, Ííôres de
pcmo, enÍeites de galóes e canuÍr'Ihos. E a imogem de
Nosso Senhorc, no centÍo, enÍÍe ouÍros idtros cotí re
sas ortiÍiciais.

Expectctivo. O relogio de porede bcte 7 horos.
Querem começcrÍ. mos Íalta ciado uarc Íigura ptinci'
pcl no sôro.

- §em Mariguínhcs nóo terr. gÍolçr;". Elrr é a m*
lhor tricoeiro.

-IJmq voz que Pcrece do céuJ

-Si elc não viet quem tiía é você, Zézé.

-Só mesmo eu! Ümo toboca rochcrdcÍ.''

- Eu iá ví um mês de Maio em ,{Íogcdos gue li'
nha uma moçc Ícnhoscr de atepiat o gente' lnda por

cima Íqlo;ndo errodo. Contova ossirn:

Vitge soberana
Sois uma crrto Íoso.
Dentre os rncis Íermoscts

Sois o mais Íerrnoso' "

- Essu JÍene é mongadeitd rnesmcrl

-Ló vem Zézé!

- Minhos negÍcrs, me desculpem. Náo íoi de pre
posito. PerdÍ v trem peilinho da estoçáo dc Cosa

Amorékd. Tive de otÍovessdr pelos Uboios o;té a Cq-

sd Fortc pcrrd peÇSr;rt o da Linha Púncípo.l. Madtinha,

coilcdo, com os sucrs perncs .inchadas. ..
Vão com4ar. Os moçcs se enÍileirom detronte do

Akor. O resto do povo tomr: s'eus Iogcrres pelos váos
dcs jcnéIcs, pelas porÍas inÍerncs, pelo cotredor- Ha
gente no sereno. Os pingentes do Iustre, com d virct'

ção, tilintam. Ergue-se o prÍmeíro ccnto do mês mo'
riono.

E os ouÍros orcçóes se sucedem no útual do cos'
tume.

IVo céu do céu,
Com minha máe estorei. ..

Ã.o terainqr, um esÍudcnle de Direito' êsparÍiJftodo

MARIO SETTE

num fuoque de osss de gaÍonhoto, Í1ôr no peito, bi-
godes retorcidos, se dirige a Zézé:

- Contou como uÍn rouxinoll

-Náo mcngue,..

-luro. Mentqlmente Íiz até um têcho de soneÍo...

Qucrndo ct ouço cqnÍcr tenho impressáo
De gue os cnios estôo tombem cdnto.ndo
Muito em segredo no rneu coroção..,

-Quem sou euJ

Tirqm as ccrdeíros do salo. Enrolam o tapeÍe.
,4Íostcm os etcgéres. O soÍá de jacorondá.

- Váo donsar, -.

- Que boni, hein?

- Milú, você náo me dansc, ouviu? Fique prev*
nidc. Si nôo...

- !á sei, mcrnáe, jó sei...
. O pionistc sentd-se oo picno e tóca o vdlsa "Fín-

gida". Os ro:pcrzes vôo todos cheios de reyerênciqs ti.
rcr cs dcmqs. Umos ccêitoÍi: ,outrds negom. Alguns
pores rodom nc sq.\o, muito crÍostodos e seyéros. Os
dedos mol ÍocoÍ1 os cinturqs e os ombros.

- Que voJso boniÍc, hein? Chama-se Fingido.

-Estó de ocordo com a minha do:mc:...

- Porgue me julgo cssim?

-IVâo esÍcrvo hoje olhondo tonÍo paÍs aguele seu
primo.. .

- Sempre com seus ciurnes. . . Cdrlinhos é como
meu Írmão.

- . PresÍs mois crtençáo cr eJe do que a mim. Um

dia...

- Deixe de Íqlar zonqado, Mqmãe estó repcr'
rondo.

A' Volsa, seguê-se um "pas de quatre".,{s dqnscs
continucrn.. O sereno dirige pilherias.

- Abqcoxi donado crquele Íipo de roupc cinzentd.
A doma, coitsda, vsí arrostodo gue nem alvarengo.

- Deolinda onaniou um rresÍido táo sem grcçc,
aão o.úa?

-Elo 
nunca Íeve go§to, IVern no lcço dc tÍqnço...

- Agora, Zézé, sim. Aquela é de víro;unesmo tr
cobeçc dos topolzes. Bohitc e elegante.

-E engroçadd.

- IVum xódó com o estudonte. .. Conheço ele.
Mórq numo- rcpublíca dd rua do Aragão. lVÍe dis-
seÍqrn gue teI1 poi rico, no moÍo.

-Então, 
Zézé esti. íetiq.

Iá. tarde, quando clgumcs Ío;milias Íazem men'

çáo de se retiror, olegando ultímo bonde, c dono da
esscr cpcrÍecê risonha:

-Minha 
genle, vàaos pcrc cr mesa!

O picnistc io principiando uma quadrilhd, rncs o
inleruompe de subiÍo, e vla<: voz de hoaem se clleÍa:

-Vq-os ó ceio. Sscco vasio náo se póe em pé.

(Especicl'pora' ESFEBÁ).



jiit:j'Í.:a: ílai: .::.id lifiti3i I nl4:ili.1r.:l-:l:' t:'i {r j:: ji:::i rl'rAl*$:-Í':.:õ1, rr!. ,i+'ãrE ,ll1'.S

DO
Pqrct Esrercr

ESTRELA MAR
Especiol

EstreJa de cinco pontos
noscidq no fundo do mo,r
nd palma dd tucr mão!

Eu vi a esÍrela do mqn

O soJ nõo Íinho nqscjdo,
q, chuvq não tinha porado,
eu vi c estrela rnqrinhq
nc polma da tuo rnão.

Estrelc de cinco pontos
nos cinco pontos cqrdeqis.'
uma ao NorÍe,

umq co SuI,

umo cÍ Oeste,

umo d .LesÍe,

umcr nq ponÍo do coroçõol

Eu vi a estrela do mor
como um símbolo nc Íuc mõo.

ROSSINE CAMARG

Mandqste q estrelq pro Poeto,
mqndqste q estrelq do PoeÍcr
nqscidq no Íundo do mar,
O Poetc pegou a estrela
Íez um poeÍnc tôo senÍido,
tão cheio de humonidode
gue eu nern pude mais chorar...

Eu vi o, estrela do mgr.

Estrelo de cinco ponfas
nos cinco pontos ccideais.'
umq oo Norte,
umq ao SuI,
ume q, Oeste,
umc q Léste,
umcr nd ponto do coroçõo...

Eu vi a estrela do mqt.

Estrelc de cinco pontcs,
nascido no Íundo do mqr!
estrelo tão bem nqscido,
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O Gôsto do Vido
ht"a.uía /nu?,Íiln

IO ÃTO - CENÃ X

.ã.NÃ MÃRIÃ E TÚLIo.

ÃNÂ MÃRIÃ - 
(A,proximando.se) Pensqndo em

'olgum processo de semeqr?
TÚIIO - Pensondo em colher.
ÃNÃ MÃRIÀ, - Àh!... (Pegueno siIêncio).
TÚilO - 

(Como poro iniciat c converso) Que
,acho cr senhoritq mois belo: sernecr ou colher?

.A,NÀ MÃRIÃ - Semeor é, tolvez, mois belo. Mos
colher é.. . como direi? E' glorioso.

TÚLIO 
- O obietivo supremo do vidq: c belezs e

a glóric. Ã belezq de semeor e a glório de colher.
.Ãbelezoeoglóric...

ÀNÃ. MÃRIÃ - 
(lnterrompendo,o) E o qmor?

TÚLIO - O qmor é, openqs, um complemento do
.glóric e um detqlhe do belezo.

ÀNÃ M.F-RIÃ - O qmor um derolhe, DÍ. Túlio?
'Um complemento? Nõo... Porte priacipol de um cou-
iunto que, sem êle, nuncc seriq grcndioso.

TÚLIO - À senhorita, pelo que ve1'o, encoro ope-
.nos os Íenômenos pelo seu cspecto estético. E disseco
muito os expressões. Um dêtolhe, sim, senhorito. (Con-

.descendenfe) Mos um detolhe gue poderio ser tudo,..
se o humqnidode estivesse á oltura desse tudo.

ÃNÃ MÃRIÃ - E náo está?

TúIIO - Nõo. Mesmo polque o amôr... Oro, o
crmôr! O qmôr é uma crtitude literário, Existe o otraçôo
noturql do sexos, aÍinidades morois e intelectuois que
unem os homens ás mulheres... Convencioncu-se cho-
moÍ-se o isso omôr. Que sejc omôr! Mos, nessê coso,

'que o omôr signiÍique cpenos isso. O resto é romonce,
é morbidezo... Só os Írocos o concebem ossim desvir-
tuqdo. E o que é mois interessonte é que estes nôo
estôo à qltuto do mentiro que criorcm 

- e eis um
coso em que o Criodor Íico inÍerior à crioção. E
depois, que vulgcridode, que artiÍiciolismo! Derom oo
omor quoliÍicotivos detestóveis... Eterno! Entêndem
de Íozê-1o ossumir responsobilidcdes sobrehumonqs.-Imogine, senhorito: um sentimento que, pelo suo pró-
prio quolidode de humono, é eÍêmero, em essêncic,
incumbido de ccomponhar dois seres oté ó morte, á
Íôrço - como se olgumo coÍso nos Íôsse possivel pro-
meler poÍc omanhó. Demqis. .. (Fixandea) Esccndoli

.zo-a?

ÃNÃ MÃnIÃ - Nôo. Interesso.me. Há verdade,
'tclvê2, no que o senhor diz. Pelo menos essc impos-
.sibilidcde de se prometer pcrq o dicr seguinte. Isso
não impede, poÍêm, que, mesmo nsdo se prometendo,
tudo se dê... poro sempre. Estó cloro que nóo po-
dgric oÍirmqr ser omonhõ o quê sou hoje. Mcs posso
ser... noda me obriga c mudqr. Se duos cricturos se
unem porque sôo nobres, porgue sõo belcs, porque

'sóo sôs, porque sõo inteligentes. porquê se com-
pletcm.. .

TÚLIO - íEÍndo) Ou porque simplesu,entê se que-
rem. Â senhoritc só dó direito oo qmor ás pessoos

-privilegiodcs: bonitos ou Íortes..,
ÀNÀ. MÀ,RIÃ - E se esscs quolidcdes subsistem,

porque nôo há.de subsistir o omoÍ? Possc por trons-
Iormcçóes, ncturclmênte: perde cr ongústio do dúvida

rpora qtingir ó serenidode dos coisos odquiridos. Mos
,náo deixc de ser oguilo que queÍemos. E depois, den-

tro de sucr teoria de eÍemeridade sentimentql, o oruor
ó bonito. Há momentos gloriosos. . .

TÚLIO - Decerto. E eu náo ênccro o crmoÍ, se-
nhorito, com leviandode ou com boixezc. Mesmo o
omor de um dio, mesmo o impulso dê momênto 

- cs
Írcquezos, como dizem os pessoos de ÍamíIio - eu cs
rêspeito como moÍinestcrçóes legítimcs de nossq humc-
nidqde, como direito humano. Ãpenos nóo olho o cmor
romqnticomente, não o qdmito como ccuso de soÍri-
mento, nóo o oceito -como prisão, como dever, como
cadeiq morol. O omor deve ir... até onde Íor. E onde
chegor chegou. Porque meccnizó-lo, teorizó-lo, darJhe
regros, Íórmulos, Íozêlo seguir um curso estqbelecido?
Poro que prolongóJo qrtiÍiciqlmente? Estcbelecemos:
qmo esto mulher, vou cosor, omálo-ei sempre. E cs
mulheres Íqzem o mêsmo. Muitqs vezes oquilo nôo é
o que se quer, não encêÍÍc c reslidade de nossqs qs-
piroções. Mqs teimomos e Íroccssomos diqnte de nós
meslnos - 

poÍque construimos sôbre boses ortiÍiciois.
Fazemos como certos pcis com os Íilhos: 

- 
"Quero

êste odvogcdo, médico, engenheiro..." E obrigom-no
a sêlo. ;. &êsmo quê o pequêno queiÍo seÍ ortistc
ou lovrodor.

ÃNÃ MÀRIÃ 
- Mos sê o pêqueno çnreÍ sêr mes-

mo odvogcdo, médico, engenheiro? íÍúIio sorri) Olhe,
Dr. Túlio: o senhor 'me <rchcrá tolvez ridículo, inÍontil,
mos crêio no omor intêgÍql. E' coisq rcrq, Bqs existê.
O diÍícil é conseguílo, é conseguir-se cr hormonio per.
Íeita, é descobrir-se oquilo que se quêr dê verdode...

TÚIIO - Iô o descobriu, senhorito?
ÃNÃ MÃRIÃ 

- 
(Um pouco .brusca, retroindo-se)

Náo. íPcrusc).
TÚIJO 

- Choquei-o?
ÃNÃ MÃRIF-, - 

(Amávelmente) .ã,bsolutomentê.
Ãceito os seus pontos de vistq. E' isso mesmo... no
seu coso. Eu mesmo que sei dêsse amor integrql,
dessq hormonia pêrÍeitq, cceitorei, na Íolta de coisc
melhor, êsse outro gue nqdc prometê poÍcr o dia se.
guinte, quê é, openas, umcr ieutotivq de interêsse pcrc
á nossc vidc, que reolizq, simplesmente. o nosscÍ nê-
cessidade de nos completcrmos, que é detolhe, que
nos dó olegric dos momento+ que todos oceitqm como
o verdadeiro,.. (Com ligefua amdrgura) mos que é
o mqior "chontoge" que c vidc Íqz conosco - 

poÍque
é enervontemente medíocre.

TÚLIO -- Ãdorável estc expressáo...
,A"NÃ MÃBIÃ 

- Quol?
TÚLIO - Ã dos seus o1hos... (Silêncio. Depois

entrom Corlos e Yera)
VERÃ - 

(Entrqndo ruidósamente) Fizemos um su-
cesso louco. Ouvirom os oplcusos?.

ÃNÃ MÃBI.F-, - 
(Aderindo) Àtordoovom-nos, nôo

ó ve,rdode, Dr. Íúlio? Estivemos oqui contondo: 120
chsmqdos á cenq! Um sucesso bezcnsônico... Quondo
poÍtêm pora cr Europo?

CÂRIOS - 
(Aderindo, tombém) Recindi o contrc-

to. Rozões do coroçáo... Estou prêso oo Brosil. Dan-
sorei porc mim mesmo, porc você. .. (Enúdm Poulina
e Oliveira)

PÃULIN^ê, 
- Intoleróvel, isso, em um hotel de

respeito! Como recebem hóspedes desso costg? Vou
queixcr-me Go gereatê.

CÃRLOS - Que houve?
PÃIILINÃ - .ã. hóspede do qucrto 25 uôo pode
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pêÍmãneceÍ aqui, onde há moços de Íomilio' E' uma

ãrgic o que lá vci, Contc, conversa. olto, recebe omi'
gos. Ãmigos,..

ÃNÃ MÃRIÃ - Muito barulho, titic?
PÀ.UIINÃ - O borulho é o menos' E' o ctentcrdo

á morol do hotel que rne revoltq.
ÀNÀ MJIBIÃ - Entõo náo impoÍta. Se titic pode

dormir. que temos nós com q vidq do hóspede do

guorto 25?
OLMIBÃ - 

(severo) Que temos uós, Ãnq Ma-

ris? Ent6o náo têmos? E o pudor onde Íico? E o de
côro eociol?

ÃNÃ MÀBIÃ' - O senhor viu clgumc coiscr de

Íeio?
OLMIB.F, - 

(OÍenüdo) Náo. Porque nôo olhei,

náo me metí lá. Mos o imogem mentql que se Íormo,

ÍtÍcçcts <ros ruidos que sê êscutoÉ'..
ÂNÃ MÃRIÃ - Àh! Ã imagem mentdl...
TÚLIO - Ã imagem mentcl é {alho, doutor. À

inoginaçôo, óe vezes, Iloreic. O eenhor tolvez sejc
urq cérebro crisdor... um qÍtistq que se desconhece"'

Nóo é verdode, doutor?
OLMIRÃ - 

Tslvez sei<r' .. (Percebenod) "Seu"

Túlio, eu sou um homem equilibrcdo, um homem
godio.. .

TÚLIO - Ã sqúde não exclúe o imogincçáo. ã'u-
mêntc-c.,.

PÃULINÃ - Estou de qcôrdo com o Dr. Oliveiro.
Esses ruidos corÍompem a imogincçáo. E essc oulhet
tem quê scrir doquí.

ÃNÃ MÀBIÀ - 
(Btincandd Desde quondo,'titia,

c senhorc interpretc ruidos? E eu que c desconhecic
uessc modqlidode de inteligêncic'.. Ensine-me o in-
terpretá-los, sim? Deve sê! interessonte' E estc mulher
do quqrto 25 seró, tolvez, umo crtisto. Criou, êm §eu

trpossnto, umq orte novct: o dos rúdos expressivos.
Por Íoçanhc semelhonte Beethoven se celebrisou, mu-
gicqndo o luot Pcrc umcr cegc...

CÃBLOS - 
Isso está biogr&Íiccmente certo?

ÀNÃ MÃRIÃ - Se está, nôo sei. Mcs n6o corte
o Íio de peu espírito... (Continuondo) Deixémo-lq
oqui, titia. Quem sqbe... (Detem'se, hesifondo)

TÚLIO - Quem sqbe se elo não êstá compondo
olgunic coiso de intêresscntê pcÍcr os ouvidos do
Dr. Oliveiro?. . .

OLIVEIBÃ --. Tclvez seio... (Percebendo) 
- 

"Seu

Túlio, mois umct vez o qdvirto de que nôo recebo seus

insultos. (Parc Po:ulino) Àpenos, minho senhorq, zele pe'
Io purezc dos Ícmílios. E' preciso hover seporoçóo. Es-

sos mulheres são perniciosos. E depois, desgosto-me ver
u:nq menino cômo o hno Mqrio, educqdq como sêi que

o Íoi, dentÍo dos mcris severos preceitos do moral, por
cuuscr de cinemices, da literqtices, de... cretinices de
ceÍtos ÍilósoÍos (OIho Tílio, cr,m intenção) teÍormado'
Íes, e poÍque está contogiadc dessc mqneirc modernc
de Íqzer "bloguas", esquêce-se do respeito devido á
tic que a cÍiou... e é o que estqmos vendo. Fcz mois
---e isso iá vem Por contc do promiscudiode em que
?ivêmos: contogiqds, tqmbém, desso Iebre otuol de
esludos sociois desce q comentcÍ essos üpos, o resol'
ver lomc quê suqs môos não deveriom tocqr, desce

c.. , o. . , Nóo, Essqs mulheres devem ser elimi'
uqdqs,

fÚLtO - 
(Iacrsivcraente) E que cosiigo propôe o

rahor parc os homens que criorom êsse tipo de mu-
lheres?

OLMIRÃ - Mos uu homem é um homem...
TÚLIO - Ser homem, entáo. é ser vil e ser co-

rsde? Ser homem ó mentit, Íingir, ter uacr Íisiono
un foro ds cosos de ÍomíIic e outÍcl Porc crs cosos
degres? Ser homem é perseguir e abondonsr? E' com'

lrometer a sua integridode morcl; desvirhrcrr q ncrtu-
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rezd, reboixqr os sêu§ próprios impulsos? Mos eu não'
me ieÍerí, dôuto!, qos homens isolodqmeute. Eu guís

dizer sociedsde.. ' Ã sociedode quê, com cr suc Íclhcr

orgonizcçôo, cheic de erÍos... pior, oindcr, cheic de'

hiiocrisiás, foz com que existo êste grupo de sqcriÍi- '

codos.
OLMIRÃ - Nôo o entendo ê Íepilo o que PosscÍ'

hover de irrsinuoçóo no que mg diz' Mss essos mu-

lheres repugrnaates, omecrçcs das Íomflias' . '
ÃNÀ. MÃnIÃ - 

(McrassmenÍe) Jó Íorqm cotivon-
tes, liricis, 1ó tiverctm tôdqs essos caÍqctêÍísticos quê

nos divinisom o seus olhos, doutor. Forcrrr úipcs de

circunstoncics desÍavoráveis. Porque uôo há bem,
nem há mol: há circu[sloncids. Eu penso...

PÃITLINÃ - Você nôo peaso ucdc nesse dssunto,

Anq Mqrio. Nem isso é coiso pcro seÍ comentodo pot.

moçqs.
ÃNÃ MÀRIÃ' - Perdôo, titic: âr peuso muito'

nisso, mois do que c senhorq o iulgc. Olho essqs au'
lheres, parc as quosi a vida mentiu, coao vÍtimqs'-

E tudo, se me Íôro possivel, rorio pcrc restituir-lhes: -

o direito de viYer. Eu Penso'..
OLMIBÃ - Umq moçc não pensc nesscs coi-'

sqs..,
PÃITLINÃ - Cale-se, Ãnc Mcria'
TÚLIO - 

(Interessodo) Que é que a 8ênhoritc
penso? Vomos! Digo...

À,NÃ MÃRIÃ Penso que somos um pouco

culpodos, todos nós, do Íroccsso dessas mulheres. Se'

toôos tivessemos q corqgem de sermos nós mesmos...
Se guiséssennos osgumir c responsobilidcde do que'

Eentimos, correr otrás do que, no reolidcde, quere
mos... Se o crmo! não tivesse sido rotulado como coisg
indíqna e incomessóvel... Se se deixosse o tôdos o
direito de cÍmcr!, sem que c vidc sertimentol de cadc:
um se raÍletisse em suo vida sociql.. ' Se, enÍim, se
puzessê mois belezo nos coisos... Se houvesse
mcis sensibilidsde. . . mois conciênciq da digndiode
de nosso condiçôo de humcnos... Se Íôsserols lêois,
sinceros. . .

TÚ1IO - Se tôdos cs qlmqs Íossem honestcs
como o suc...

OLMIBÀ. - Nôo. E' demois, Àno Maric. Vocâ
está pregcndo c dissolução dos costumes, você quer
que <r humonidode percc os Íreios...

ÃNÃ MÃRIÃ - íSem se alterqrj Se, sobretudo,
os moÍolistcs nôo existissem, tudo seria difermte. Ou'

ça. Dr. Oliveirc: eu nôo respeito <r dignidade dcs Iu'

".s 
o""so". Ã sociedode náo tem o direito de cen-

suroÍ ou de repelir. Só há um gêsto que elo pode Í<x'

zêÍ com dignidode: o de reporcr. Todos têmos ql'
gumcr coiscr q curdr, nos outros. E essos mulheres. que
podecem tôdqs os Íomes, vêm q existiÍ porque?

PÃULINÃ - Mqis umc vez, Ãna Maricr, ccle-sE.
ÃNÃ MÃRIÃ - Não, titia. EtrcaÍemos c reali'

dodg dos Íctos: eu conheço o qssunto, logo posso co'
meutáJo. (Poro OLívefuq) Porgue vêm a existir esscs
mulheres? Iniciolmente, PoÍquê os.homens, no seu íql-
so conceito dq vidq e do omor, explorcndo-lhes a rni-
sério ou o sentimentdlismo, seduzem'nos. E' preciso
viver. Às noivos sâo sêres pÍivilegiodos, etéreos,- bo-
nêcos pcrc seÍem metidos em plumos e veludos. En'
quonto essos plumos e esses veludos nôo podem vir.
servem qs pequenss sem situoçôo sociol, que êles con-

siderqm Íáceis Depoisi. . - 
Pqro quê se derom elcs

Íorc do coscmento? Jlrronjem-se. EIcs, ncturolmente,
se vôo crronjcudo. E como, doutor?

OLMIRÀ - Se Íossem honestcs. trobolhoriam,
procuroricm erguêÍ-se...

TÚUO - Quem deira? E depois, essqs mulheres
sôo necessórios. doutor. Porc que certos prestigios de
rirtude sejom moatidos... Pcra que, com c misério
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dE umos, existq êsse grupo de homens respeitcdores e
de moços impecóveis... E' bonito o cosomento conven-
cionql: cr grinoldc, o véo, os lírios...

VERÃ - 
(EnÍático) Ã morcho nupciol...

ÀNÃ MÀRIÃ - 
(Mesmo tom) O vestido que se

vêstê umo só vez no viio. -.
OLMIRÀ, - Podem rir. Podem opoior essê6 dois

molucos. Quonto q mim, mcntenho-me Íirme dentro
dos meus principios: sou pelo Íomíiio recotqdcr, pelos
moçds ingênuos, pelos misérios do vido occultcdos
oos olhos dcs oeninqs solteiros.

ÃNÃ MÃRIÀ, - E dos senhoros casodos?

OLMIRÃ - Essos conhecem a vidq: podem tudo
sqber.

TÚIIO - 
(InÍ.ernando-o) No concepçáo do Dr. Oli-

veiro o cosqmento é umq escolq dos misériqs dq
vido. . .

OLMIRL - Eu disse isto? (ángustiodo) D. Pqu-
Iinc, Corlos, Vero. . . Ãna Morio, selo boc umo vez
nc vido: êu disse isto?

ÃNÃ MÀRIÃ - 
(Diveilido) Nõo Íoi bem isto. O

quê o sefihoÍ disse Íoi que os mulheres cosodqs, como
conhecedoros do vioo, podem integror-se nos misériqs
destcr. Nóo Íoi isto?

OLMIRÃ - Exdtomente.
ÃNÃ MÃRIÃ - 

(Troçando, oindo) Sejo rozoóvel,
Dr. Túlio: o Dr. Oliveiro nõo clossiÍicou .o ccsomento
de scolc de misérios. O que êle quís dizer Íoi...
curso prepqrotório..,

OLMIRÃ - Engrcçodcl... (Posseio zanqqdo)

PÃIILINÃ - Dr. Túlio, eu ccho que o senhor
cvcnçc muito. O senhor exorbito. E a Íomílio? E o

recalo?
OLMIRÃ - E o sogrcdo instituiçôo do motri-

inônio?

TÚLIO - Nõo hó instituiçóes sogrodos: hó senti.
mentos sogrodos. .F-s instituiçóes sáo Íolsos. Os senti-
merrtos são reais. íÁ Poulinc) Eu omo o reclidqde,
minha senhoro. Tovez the poreçc sem senso morol.
pregondo coisos que os preconceitos de suc geroçõo
náo o deixom ocêitqr. Mos eu náo quero o dissoluçáo,
c baixezo. o desenccdeomento dos instintos. Iuto pelo
digniÍicoção dos impulsos, pelo Íormcçáo de um ho
mern novo, que só posso querer oquilo que é nobre e
é belo... dentro do humono, Sem escravisor-se, isso
sim, qos dispositivos sociois. Ã sociedqde criou umo
espécie de regulomento porq o conducto de cqdo um.
E o homem - burocrotq da morol - nõo compreende
que está oniquilondo tôdos os suos possibilidodes be-
la e sás de ser um homem de verdqde.

PÃUIINÃ - O senhor, pelo que' velo, criou umo
doutrinc novo. ..

ÍÚLIO - Nôo, minho senhorq, eu nqdo criei. Eu
opencrs repito. O quê estou dizendo, êstevê semprê no
vido. Estó oçJoro nos livros e nq conciencio de ql-
guns. Eu nadq criei: oderí openos, óqueles quê con-
seguirom compreender o verdqdeiro sentido do vida,
gue é dê todos e deve ser vividq integrolmente. Com
beleza, sim, mos sem ortiÍiciolismo.

ÃNÃ MÃnIÃ - Eu creio nas reclidades belos da
vidc. ..

PÀULINÃ 
- Em todo coso nôo somos obrigodos

<r qceitoÍ, como verdqdeiro, êsse. seu sentido de vidq.
TÚLIO - Noturqlmênte que nôo. Mesmo porque,

irtinqmêt1te, todos sobàm onàe está a verdqde.
OLMIRÃ 

- 
(Como guem Íaz urno descoberta

seusacíoncl) O' senhor é comunistq! íÂos outros) Co.
muristc, reporêm bem... íBisos)...

EsÍerq

TERCETRO ÃTO - CENÃ III

CÃ.RLOS E ÃNÃ MÃNIÀ.
jtNÃ, MÃnIÃ - 

(Entrando) Que é que hó, Corlos?
Sucedeu olgumo coisc? (Há ern sus vez um conscÍço
gue Íodo um esÍôrço de yontode náo consegue ocultdr)

CÃRLOS - 
(Atetando despreocupoçáo) Sucedeu.

i:ou:re-lhe um presentê e queÍo que você o vejo ime-
diqtqmente.

ÃN ÃMÃRIÃ 
- Um presente? Que é?

CÃRIOS - À lelicidode.
ÃNÀ Mã.nm - À Íelicidode? Onde está? (Chego-

se c êJe, emociondda, num impulso de bondade, Ii-
xondo-o de perÍo) Está cqui, nâo?

CÃRLOS - 
(Vencendo-se) Estó ló em boixo. E' o

Túlio.
ÃNÀ MÂ,RIÃ - íiVum gesto constrongido) Corlos!

Por Íovor- - -

CÀRLOS -- (Puxo::--^.o pela mão poro sentor-se)
Ouçcr, Ãno Morio: náo há crgumentos cobíveis. Só
umc coiso peso nêsses ccrsos: o nosso vontade. Você
quer o Túlio. Sempre o quís. Porque hei-de eu ogoÍq
ccêitor o pcpel de usurpodor dos direitos dos outros?
Sempre procuromos viver c vidq com inteligêncio e
com sinceridcde, Vocô Íez o possivel pqro poupcr-mê,
reconheço. Mcs... eu é que náo posso oceitqÍ.

ÃNÃ MÃRIÃ 
- 

(Com lr,isteza) Mos Cqrlos, eu nõo
guero isto, Ocultei de você o visita do Túlio, porque
a minho resoluçóo de Íicor é sincerc. Nunco pensei
que você o soubesse...

CÃRLOS - Soube-o pcÍ ccoso. Por deduçôo, di
gomos. Ví, duss vezes, o Túlio soindo daquí. Perce.
bí, em você, nervosismo, opreensõo, ongústic... luta...
Foi Íácil deduzir.

.ê-NÃ MÃRIÃ - E tem sido, nesses dics, sempre
o rnêsm-a... Corlos, você é odmirqvel.

CÃRLOS - Venho observondo você. Tenho sen-
t.ido cr arqúsl:c de sua renüncio o tcrturd do setr sq-
criÍicio, Ãdmiro-o mais, oindq: você é abnegqdq e é
bôo. Mcs eu náo po§.so oceitqr.

ÃNÃ MÃRIÃ - Eu não queria que você sou-

CÃRIOS - O destino quís que eu o soubesse...
Mos seic honesto, Ãno Morio, ê respondo-me, êncc.
rcrndo-me: depois desto explicagáo é-nos possivel con-
tinucÍ?

ÃNÃ MÃnIÃ - 
(Sincera) Náo. E erq por isto quê

eu o ocultqvo de você.
CÀRLOS - Ãgorc só nos restc ogir dentro dc

verdode. Codo quol que oponhe da vida o pêdaço
que lhe coube. Não devemos cubiçor o dos outros.

.F-NÀ MÃRIÃ 
- Corlos, você estó cgindo com um

cltruismo que me humilho. Mqs náo devo ccêitor.
CÃRLOS - Orgulho? Náo quer receber a Íelici-

dode de minhos máos?

.A,NÃ MÃRIÃ - Não é isso. E' que o Íelicidade
tolvêz êsteiq qtrozqdo,

' CÃRLOS 
- Sempre é tempo pcrrcr se ser Íeliz.

Íronsiio.
ÀNÃ MÃRIÃ - Nõo quero, Ccrlos.
CÃRI"OS - Você estó preconceituosq, Ãnq Mqrio?
ÃNÃ M.âRIÃ - Nôo é preconceito: é o obstó.

culo morql que me detem, Temo-nos compreendido, so-
mos omigos... e o Vido nôo é só minha e do Túlio.

CÃRLOS - .F. vido é de quem ela quer ser. Náo
podeàos constrongê-lc, Àna Morio. Elq. nôo simpcti-
sou comigo. ,. Você qcho que posso impor olgumc
coiso?

ÃNÃ Mã,RIÃ 
- Cqrlos, você se socriÍica...

CÃRLOS 
- SqcriÍico-me, poÍc quê a verdqdê nõo

seia vêncidc. Vocô ia deskui-la, Ãus Morio, cou o
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seu gesto, Ic viver q vido medíocre, sem esplendor,
dos covordes, dos que se cuÍvom, dos que não scbgm
lutor. E io-mê orÍostor polcr um popel que eu nunco
concientemente qceitqriq. Eu só quero o que é meu...
e você iq roubor-sg o si próprio e oo TúIio, pqrc me
dor. Com que direito, digo? Lembre-se de que você
sempre buscou qs realidades belos do vida. Você qs
tem tôdos qgoÍo oqui: o suo obnegoção, o suq leol-
dode, o verdode triunlonle do qmor.l.

.À,N.Á MÃRI.ê. - 
(Com emoção).. . cr suo compÍe-

ensáo, Corlos...
CÀRLOS - E' tombem belo, oceito, Àna Mqria -porque é respeito qo diÍêito dôs outros. Vqmos! Re-

cebc o que o destino the dá e pÍocurê ocolher o suq
Íecilicode.

ÃNÃ MÃRIL - Àmorgo um pouco. Corlos. ..
CÀRLOS - E' o gôsto do vido... (iVum gsÍôrço

útlimo pata pcrecêr sereno) E' como oquelcs postilhos
mêdicionqis, cobertqs de cçuccr, que a gênte chupa,
convencido de que vdi ser sempre doce, até que no
Íim... é oquele omcrgor... Conhece? E é no Íim gue
está o verdqdeiro gôsto. O princípio é poro ojudor,
poro dor corcÍgem,.. corogêm ás crianços.

.ANÃ M.FRI.A, - 
(Com grdvídade, numc emoçáo

seiena) Corlos, há polávras que, ós vezês, nos pdrê-
csm inexpressivqs, porque Íorsm bonolizodos. Mos eu
quero dizêJos q você... duqs cpenos... restituindo-
thes tôdq q belezq emocionol e tôdc c expressividade:
obrigodc e perdõo. (Abraça-o longamente) E quero
dizer-lhe mqis estqs que Íicorôo únicos em minhc vi-
do: meu omigo!- . .

CÃRLOS Meu omor... (Desvenct'Ihq-se bran-
dam^rle e saí- Anct Mqriq Íicq só por cJguns insÍsntes.
Depois entra Yera)

VEnÃ 
- 

(Hesitondo) Sou indiscreta vindo oqui?
ÃNÃ MÀRIÃ 

- Você nuncq é indiscreto. Sente.se.
Encontrou o Corlos?

VERÀ - Encontrei-o.
rávêI.

Disse-me tudo. E' odmi-

ÃNÃ M,F-RIÃ 
- Invejo-o. Teve o seu momento no

vida. Pôde dorlhe o traço deÍinitivo de belezc que
náo conseguí dor ó minhq...

VERÃ - Náo procure novqs torturos. Seio coe-
rente: nõo êÍd isso que você queric?

.ÁNÀ MÃRIÃ - Não, Vero. Era o Túlio quê eu
querio. Mos nõo isto. Mos não ossim. Há olgumo
coiso que se quebrou e o soluçóo que ocetiei humithcr-
mê dionte de mim mesms. Quqndo íui pqrq o Túlio
pelc primeiro vez sonti orgulho de minhq corcgem:
do corcgem que tive de romper com tudo que é Íolsi
dcde, opressão, egoismo, pdro conquistor, com digni.
dode, oquilo que eÍo um diÍeito ú'eu.

VERJ{ - Mos é qindq seu dirêito, hoie. . .

ÃNÃ MÃRIÀ 
- E'. Mos o meu diÍêito hoje cho-

cd-se Õom o do Cqllos - e eu náo gosto de pisor o
direito dos outÍos. E depois... o quê eu e o Túlio
vomos Íozer é bonol. Mos o que o Cqrlos Íez é sim-
plesmente lindo.

VERÀ - Sempre esperei esso decepçõo de hoje.
Nunco tive, como você, essq crenço numo vido per-
Íeita. Essos teorios grondiosos, de perto. são igudis
ás outros..

ÃNÃ MÃRIit - Nôo sõo teorias: sõo verdodes
grcndiosos. Os sentimentos é que, ós vezes, são mes-
quinhos. I

VER.ã, - Ou isso. De quolquer moneiro você sem-
prê estêvs errodo, pensondo otingir inteirqmente ás
reolidodes belos do vidq. Essos realidcdes pelcs
quois você tem lutqdo...

ANÃ MÀBIÀ - Eu nôo tenho lutcdo por elos,
cgorc veio bem, Vero. Elqs existem, Nõo qs olcsncei
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poÍquê c minho vida tem sido, cpencs, cqpitulaçõo.
Ouç<r oqui, Vercr. Imcgine islo: cridr-se um mundo de
belezos e povú-lo de seres inÍeriores. |ulgcr-se c
gente dentro de um dromq doloroso, insolúvel pelo
gÍdndêzd morol de seus personogens e. de um [romen-
to porc ouüo, oceitcrem-se mil e umc Eoluções...
poÍquê somos irremediávelmêntê . bonois. Pensor-se
que se voi lutor,., e cedêÍ logo co egoismo de nossos
inleÍesses. Eu querio socriÍicor-me, soÍrer, ser inÍeliz,
mesmo, , . mos que qo menos me Íicqsse q conciencicr
de ter crgido com oltruismo, com bondode, com bele-
2c... Mcs não: ogorrei-me, logo, á primeiro soluçáo,
por umc único rozóo desepciononte e humilhonte:
poÍque erc o que mê convinho.

\IERÃ - Você, dentro do seu conceito de reali-
dodes, Íoi sempre umc ideolistq. Nem tudo é belo
como você imogniou...

ÃNÃ MÃRIÃ 
- E o Túlio? Tqnto compreensóo

da vida, tonto supêrioridode sôbre os outros... pord,
no Íim, vir o mim poÍ umc rozáo que toccric c quol-
quer homem bonol: o, estímulo dc concurrencio.

VERÃ - Só você estêve sempÍe dentro dos idéios
que deÍendio. Os outros têm sido teóricos e egoistcs.

ÃNÀ MF^BIÃ - Eu tqmbem tenho sido, errr pqlte,
teórica. Teóricq do oltruismo, do respeito qo direito
dos outros. .. No práitco, sou umc mulher como qucl-
quêr outrc, pxocurondo solucionqr o seu pÍoblemcÍ,
cortendo otrós do suq Íelicidqde.

VERÃ - Nõo se procure crmesquinhor, Ãno Mo-
ric. E nôo culpe o Túliq, por ter ogido como quolquer
homem vulgar: oceiteô, qgoÍc quê êle a quer, e pro-
cure sêr Íeliz. Ãceite "o momento de Íelicidode" pelo
quol você sempre sê boteu. Nôo vá ogoro se por in-
feliz, porque nem todos têm esscs nucÍncês de sensibi-
lidode e porque ê3se omor ideal, que é cricção suo...

ÃNÃ MÀ,RIÃ - Você tolvez tenho rqzôo. Esse
cmoÍ, que é crioção minho, tem sido openos pcisogem
em minho vido, Umo paisagem cheic de belezq, táo
belcr... íProcurqndo brincor) PoCemos lonçor, oté umo
Írsse de eÍeito: a mircgem dos desertos...

VERÃ - 
(Mesmo Íirm) Nos desertos há, sempre,

os oásis. E eu desoÍio o quem queÍ que seio copoz de
se não otiror a êles, sôÍregomente. .. mesmo que náo
encontre óguo muito límpido.

ÃNÃ MÃ.RIÃ - 
(Com induJgencio) Como eu, não

ó verdode? Gesfo de protesto de Verd .F-,tirqr-me-ei,
sim, V'erç. Disso eslou certo. Náo posso Íugir ao Tú-
lio: omo-o e êis tudo, Mos nõo voltorei paro êle oni-
madc doquelc olegrio do primeiro vez. quando jul.
guei encontrqÍ o meu obietivo luminoso de viver,
lVera scrri) Vccê me ocho, ós vezes, pedcnte, eu o
sinto. Iilos é que os pul-rz:as juz, hslezo omor, tomcm
poro mim expressõo muito Íomiliqr. Tenho-cs cons-
iontemente êm concien,:;o... Ouiserq-qs guios de mi-
nho vido... Iuminosidcde, sobretudo. Vercr. Eu qui-
sera tudo, no mundo morol e no mundo Iísico, tudo
Snuito cloro, muito omplo, muito olto.. .

_VERÃ - E bem perto de você... Conheço êsse
delírio do luz, dc omplidóo, dqs olturss... El como
quern odoro músicc e odquire um ródio: ópero em
coso.

ÀNÀ MÃRIÀ - Sim em cosq, perto dê mim...
mos músicq de verdode,

VEnÃ - Olhe oqui, Ànq Mqriq: nós todos somos
um pouco livrescos e prégomos muitq coisc quo [áo
sentimos. Você é.Éxceçóo. Eu mesmcr... Você sabe
como prego c liberdode, como me revolto contro o
constrcngimento do cosomento, como onuncio minhq
liberolidode quqnto o meu mqrido... Pois tudo teoria.
Nc próticc, sou iguolzinhc s todq§. Ontem, por erem-
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PLENILUNEO

Quondo cr lua cheiq brilhou ncr noite brcmccr, Pe
dro Íez o pelo sincl, e escondeu o rosto entÍê qs môos.

Levontou-se, c dizer: náo, meu Deus, nôo!

E coíu de novo nct cadeiro, os brcços porc o chôo,

c Ícce exposto, dçroÍaÍ, á luz do lua. Descnimcrc: hq
meses que oquilo se repotio, e sempÍe em noites de

luc plena. Os gemidos dc crionçcr mortc ió surgicrm

do tempo, e os cobelos louros delc escorriam-lhe pela

ccbeçcr como umc cotdq de seda, Suas môozinhqs, -
ó oquelcs móozinhqs suovês -, Íurqndo c terrcr, dis-

tendicrm-se numq contorsõo sobreüumqnc e clongcvcm-
sê pcrcr êle, numo súplico monstruoso e incompÍe-

ensível.
Viu-se, de novo, no chsrco lomqcento, cheio de bi

chos venenosos, onde o lodo espesso encobtic q mor-
te; Iembrou-se dq luo enorme que lhe iluminqra q Íu-

gc ctÍqvêz o pdúI ê de como a pequena Estelc pro-

curorc cnimó-lo, cÍogcndoo tro Íosto óspero e bor-
bqdo. -- O'! Deus, por piedade!

Pedro coiu de I'oelhos e, o cobeçc encostodo ó
pcrede, poz-se cr soluçcr em oltos brados. Aí q. voz

. entrou pelcr janelo e muÍmurou müiÍos cousds co ou-
irido dele. Pedro estremeceu: não! cquelc voz nôo erc
c do creonçc que o occricicrc no chcrco; ela não di-
ric cs polcvros horíveis quê estcvc ouvindo e que lhe
queimdvom o rosto com a intesidode dc Íebre qltcr.
Tudo mudou. de súbito: o voz cruel tornou-se inÍcrutil
e súplice, e os olohs de Estelc suÍgirom do chõo abei-
rondo-se do seu. Hsvic muitc tristezc dentro deles,
ódio nôo. E o homem orrependido pensou nct grcndezc

r do crrepndimento e olhou pcrq os môos, berrcndo
como um possesso: Estelinhq, pardôo, perdõo! À voz
dcr craniço bolbuciqvo, ogorc: Mõezinhc! Môeziahq!
i E ele cchou-se no chcrco, novqmente, cr ouvir o
cri-cri dos grilo§, o salto brusco dos sapos dêntÍo da-
guo, o cndor qucsi silencioso de Estelinhq. E, no ol-
to, muito longe dele, o luq enorme, ocomponhondo-lhe
os movimentos. Ãndarsm um pedcço sem dizer ucdcr.
Ã meninc Íolorcr primeiro: 

- 
E' táo distcnte esse Iu-

gor pqÍ onde vomos! Mõmóe estará lá?
' Ele Íizera com o cobeçc que sim, mos já penssvo

êm como se livrqr do menínq. Ouvira, h<r pouco, um
ruído de gclhos partidos; podia ser o polícic. puzerc
Estelinha no colo: ossim oudoriq mois depressc. Ercr
preciso tet cuidado, entÍetqnto, pois o chcrco estovc
cheio de bichos vsneaosos. De guondo em vez c luc
iluminqvq os vqnpiros escoqdidos no recesso Íolhudo íEspecicl pcro ESFEÀá).

GERARDO REYS
das árvores. E, bordeiondo os mcrgens escorregcrdios

do chcrrco, o lodo troiçoeiro. Pedro conheciq muitó ben
oquelos porogens. Desde gcroto que os polmilhcvc.
Mas cgoro êle corregovc nos broços umcr menincr de'

oito onos. Pedro porou de conjeturor. Pensou no ro*
to liudo dcr meninc. Que cobelos! Pcreciom sêda. E
como eÍqm mqcios! Recordou-se de que gostcvc de
cccriçiá-los, de sentí-los escoÍregqÍ por êtrtÍe os dêdos.
E, de pronto, como que impelidc por clgumc molo
ocultc nq porede. a visôo do oÍogomento de Estelcr

scltou diqnte dos olhos dele.

Ia cominhcrndo csutelogcmente, c môo direitc eu-

volvendo q cinturc dc cricnçcn c esquerdc cÍastqndo
cr Íolhcgem emcronhcda, quondo um latido sonoro o
Íez pcnor. À polício puzerc-lhe os cáês em cimc. Dic-
bo! Ã Íugcr torndvc-se cgoro mcis diÍícil. E oquelc
crionça cr rstardor-lhe os movimentos! Tudo por ccuscr

de umc rixc estúpidc. Brigorc com o pci de Estelinhcr
nq tqscc do velho Xcvier, e jurcrc desÍorrcr-se. Ds
noite, qprovêitqndo-se dc poucc luz do vila, penêtrcrcr

ncÍ c<:sc dos Dios ê roptcrc a pequ6q. Enbrenhcro-se,

em sêguidq, nq mdtq. Ele nôo contorq, porém, com c
perseguiçóo rápidc do delegcdo Brito. EsqueceÍo-so

quê o Ãntonio Diqs erc .rrigo do promotor. Roios!

Demo de Íedelho! E, resolvgndo-se, depôs o cÍicnçc
tro chôo. Estêlq olhou-o, cmedrontqdc, mos nôo cho-

rou. Pedro sorriu porc elc, cÍagou-lhe os cabelos de-

morqdomentê e sÍcstou-se. MaI derq olguns possos
pcÍrou, os pernos trêmulqs, o rosto lívido. Um grito
cÍlito, logo qbcÍado, como se clguem houvesse oper-
todo o gcrrgcnta quê o soltcrc, vierc do chorco, O
homem olhou poro troz q, com um gemido, retrocedeu.
Er<r larde. Estelo escorregcrcr no limo dc mqrgem ê
debstic-se já no lodo escuro e espesso. Pedro coiu de
borco ncr telro suio, torcendo os máos. Espiou de novo
o poúl, quqsi Íostêjando o rosto nq loma. Estelcr de-

EopcrÍecercÍ, guosi. -ã,penos c cobeçc boiovo no pon
tonol como umq gTrande clgo dourodcr.

Pedro voltou q si, À visáo Íora-se, Mcs c lucr

chêio continudvc q brilhcr nq noite brcncc. Pedro Íi.
touq, Íundo. Recuou. Às mõos dc meninq moÍtq cvqtr

çcrvom poÍcr êle nc súplicc Eonstruosc e incompreen
gível. O homem foi caindo, de vcgor ê, dê rêpente,
torcendo-se numc convulsóo simiesca, soltou umn gor.
gclhcdc cgudcr, Icncincnte: c Acrgclhodc rêpeattins
dq loucura.

plo... Surprehendi o Fernondo, cÍeio que em ,,Ilüt-
com urrcr vizinhc. Fiz-lhe umcr cênct mêmoróveL rêcri-
mingi-6, loncei-lhe êm rosto minhcs quclidades, neu
crmotr, meu§ hipotéticso eocriÍicios,.. e qcabe:, como ó
clássico, chorondo. Chorondo vergonhoscrmente...

ÀNA, MÃRIÀ * (Meio divertida) E jó se reconciliq-
rqm?

VERÃ - Ãindc nóo. Ele estó prêocupado... Vo-
cê compreendê: convem Íczer-me diÍícil. E, tcmbem
clássico. . .
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Acerco dos conhecimentos indispensoveis
oo escritor de Belos-Artes

Nq mqioriq dos exposições doutrinó-
riqs, dqs polémiccs concernentes q qssun-
tos culturqis, noto-se o Íocto, á primeirc vis-
tq .desconcertqnte. dos diversos contendo-
res, bqseqdos, muito emborq, em rqzões
cdmiráveis, rqros vezes chegarem co qcôr-
do.

Os jorncis e revistqs cntisticcs-literá-
riqs, encontrom-se, nos nossos dics, pÍro-
fusqmente colqborqdos com escritos ácêrca
dqs belcrs-qrtes, nos qucis este ospecto ex-
trcvogonte se mqniÍestq co:n tôdo q clq-
rezcÍ.

Não me pqrece descobido rqdicar cr
cctusq primáric desses desencontros, nu
tendênciq nqturql do individuo porcr locc-
lisqr q verdqde, como únicq e iiteirc,
seu qspecto, reÍlectido pelo somctório
conhecimentos dq mqtériq em que se é es-
pecioliscdo.

Necessoricrmente isto pqsscr-se em to-
dos os compos do vido intelectuql, porém,
vou-me reÍerir, particularmente, qo dos Be-
lqs-Ãrtes.

Nõo deixqrei, entretqnto, de oludir qo
qcto condenável, proticado por muitos es-
critores quando enchem montqnhqs de po-
pel com t>scritos o propósito de questões es-
téticos, onde se reÍlete umo ignoránciq qb-
solutq dc mqtériq e umcr qusenciq rqdiccl
dqs bqses indispensáveis.

Porque escolherão, de preÍerencia, o
cqmpo diÍicil dqs belcrs-srtes?

À resposto encontrq-se perÍeitomente
no razõo da própric diÍiculdcde.

O trcbolho intelectuql-qrtistico, tendo
por objecto de especulação teórica ou prá-
ticq, qs obrqs de qrte, 

- complexos de Íc-
ctores deliccdíssimos 

- requere um esÍôrço
extenuonte; q suc diÍiculdcde é extrqordi-
nória especirrlmente se nõo desejcrmos re-
duzir os seus resultqdos q umq meqdq into-
lerável de Ílorações retóricqs e vqziqs.

Sendo c intuição o pedrc cngular dc
crioçõo qrtisticq, surge o impossibilidcde de
Íormulqr q seu respeito normqs, regrcs e
condições positivcs. Sob estc impossibilidc-
de se qcolhem essqs creqturos pcrc escre-
verem livremente qs mcis leviqnas con-
cepções com c certezq de esccparem c umcr
reÍutaçõo públicc e bem clqrq.

*j,:â3 j,T:§],."_,,

Sob c copo do relcrtividqde do gôsto,
pretende-se qssim disÍcrçar qs mqis ousq-
dos ignoroncios.

Mcls, não estú certo. Milhcres de cére-
bros,. vidas inteirqs vergcdos sob os pro-
blemqs qrtísticos, legorom-nos preciosos
conhecimentos , herqnçc que nõo podere-
mos ignoror. O conhecimento dos conheci-
mentos será sempre q bcse indispensável
do conhecimento Íuturo, porque o sqber hu-
mqno é um Íenómeno sempre novo que se
operq nos cérebros Íortclecidos poi umo
culturcr.

Só um tr<rbclho honesto, surgido dqs
bases mqis remotos, poderá cssegurcn Íru-
tos que não sejom plágios detestáveis, qr-
rqzoodos conÍusos ou mqlqbqrismos de
clown.

Todos os que escrevem sôbre qs belcs-
artes, seja pela Íormo dq crítica, dc histó-
ria, ou dq estéticq, deverõo clicerçcr os
seus escritos num estudo omplo e conscien-
cioso dq mqtériq que discutem, porque o
modo do comportdmento intelectucl'mcis
que quolquer outro, denuncicr-se sempre
como q consequêncic lógicc dc estruclurc
morql do individuo; o nôô obedienciq qo
preceito apontcrdo cnteriormente represen_
tq umq indicaçõo de gravidode.

Como poderemos considercrr coerentes
os opiniões ácercq dcrs Belos-Ãrtes quando
elqs sõo oriundqs de individuos delpidos
dos bqses indispensáveis qo escrÍtor 

" p.r-
Íeitqmente qÍqstqdos do conhecimento dq
actividcde psicológicc e industricl do cr-
tistc?

Ã ÍilosoÍic do qrte, como tôdq c Íiloso_
Íio, só poderá erguêr-se sôbre o ediÍicio só-
lido do conhecimento cientiÍico. Umc filo-
soÍio de qrte só possuirá o seu cqrqcter ele-
vcdo qucndo apoiodc no proÍundo conhe-
cimento dq obrq de cnte; e êste conhecimen_
to só é possivel:

l.o - num indivíduo esclqrecido ácer-
cq do verdqdeiro conceito daquilo que pre
tende conhecer.

2.o - no indivíduo que possuindo esse
conceito está devidomente opetrechcdo coln
os conhecimentos indispensúveirs pqrcr cr
suq qnólise cperÍeiçoadc.

Assim deveremos sober que umq obrc
de üte é, qntes de tudo, o objeÍo represen-

no
dos
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toÍivo dum rnodo de comportomento de
deÍerminado indivíduo.

Ànqlisondo êsse objecto veriÍicqmos
gue êle se póde representcn pelc seguinte
equoçôo Íornecido por W. Deoqnns: obra
de qrte 

- Íorma visível - idec nelq con-
lido.

Quer dizer: obrc de orte representc, á
mqneircr do homem, um duqlismo de corpo
e espírito. O seu corpo é q sucr formq visi-
vel, palpável, qucntiÍicqvel e mensurável.

O seu espírito é a ideic que onimo essc
Íormq, que ct tornq imortql e q universqli-
sq, mos, openqs cpreensivel pelos métodos
inquantiÍicáveis dq psicologia.

Entretqnto, é indispensável nõo desco-
uhecer que ct obro de qrte é um complexo
de elementos Íormqis e psicológicos de tcl
modo conÍuso que nõo sqbemos deÍÍnir o
guonÍus da importcncic que cado um dês-
ses elementos tomq, em relaçõo cos outros,
nc génese e nq vidq pclpitonte dqs obrqs
de qrte.

Conhecemos qpencts os correlqtos con-
stituitivos do correlcção que se representc
no obrq de qrte, mcrs nuncq teremos o di-
reito de qtribuir mqior importoncio c quol-
guer dêles, e muito menos o de isolqrmos
CAum pqrc o alçormos como único. Este é
o pensqmento de Àbel Sqlqzqr quondo otri-
bue exqctcmente vqlôr Cqusal qo Íqcto de
se isolqr um correlcto dq correloçõo veriÍi-
:qdo no obrq de orte pora se conskuir Íilo-
sofíqs, teimosqs em nos impingir q crte co-
lro puro, obsolutqmente individuolistq, to_
:slrnente psicológico; outros uniccrmente so-

29

ciql, rqciocinqdc, politiqc e dirigido, e ou-
tros openos objectivc, mqteriql e indus-
triol .

_E'nqtural que pcrrq um psicológico cs
rqzões psicológicos do criaçõo qrtisticc lhe
sejam mqis qcessiveis dqndo-se o mesmo
com o sociólogico, o político e crtistc-pin-
tor, entretqnto o que se.opresentq condená-
vel é o esquecimento dêsses individuos quqn-
do deixqm de rqdicqr q suq melhor visõo no
Íccto de serem especiclisodos num determi-
nqdo rsmo. Esses preÍerem rqciocinqr dq se-
guinte mcÍreirq: "se o belo tem excelentes rcr-
zões psicológicos, é indubitável que êle re-
side unicomente qli". Outros preÍerem cpe-
nqs os rqzões sociológicas enqucnto oà ou-
tros openos veem ct belezq nq técnicq.

Os demqis especialisados penscrto de
iguol moneira, porém o Íqcto de que o co-
nhecimento do belo deverá residir no pensq-
mento que Íormcremos depois de conhecer-
mos q somo dcis porcelos dos seus diversos
conhecirnentos, pcrece-me Ílogrante.

E, é pois por estq rozão que eu conside-
ro indispensqvel q todo o escritor de belcs-
ortes o cuidcdo permcner:.te de se apetre-
chqr com os conhecimentos octuolisqdos dos
diversos rqmos de sober humqno cujc moté-
riq interÍere ciirecta ou indirectamente ncr
criaçõo e vidq dqs obrqs de qrte.

E' com estq Írqse que Ãbel Sqlqzrrr qbre
o seu último livro: "pcircl. Íolcr de qile é ne-
cessário possui-lc q Íundo, mq técnicq, no
espíriÍo, nq literqturq e no ÍilosoÍia; possui-
1o pela inteligencio e pe/o emoçào".

(Portugal).

ENGENHEIROS EMPREITEIROS

OBRAS PÚBLICAS - URBAN]SMO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE URBANISMO S. A.

GENERAL CAMARA, i9 - 5.O RIO DE IANEiRO
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(Espeeial para ESFEEA)

LUCILLO VAREJAO

SAMUEL CAMPELO

Num meio mais dilatado em todos os senti-
dos 

- comprimento, largura e altura - Sa-
muel Campelo não seria apenas o que se aprou-
ve chama-lo 

- o animador do ,,Grupo Gente
Nossa" do Recife.

Ele seria, sobretudo, como auscultador con-
tínuo que é, das nossas pequenas mas bem vi-
vas possibilidades de teatro, como orientador
avisado das nossas eondições de exito teatral,
público e privado figwa da mais alta
consideraçáo e digna do mais incondicional
aplauso.

Sua obra de doutrinagão permanente pela
imprensa, seu esforço mesmo de escritor erneri-
to - nada é em relação ao seu trabalho anoni-
mo de congregar, de escolher, de distribuir 

-conseguido quasi sempre o milagre de repre-
sentações que nos não envergonham.

Somente nós que vivemos á sua sombra,
que somos um produto da sua personalidadq ali-
ciante 

- 
que assistimos ao seü trabalho admi-

ravel de coordenador, é que podemos üzer do
quanto merece ser considerado esse singelo tra-
balhador do nosso teatro.

, Os artistas que aquÍ aportam e daqui se
yão meio indiferentes, nem esses sabem nà ver-
dade que o público que ali vae aplaudi-los, nu-
meroso e inteligente, é uma creação apenas do
Bsforço de Samuel que foi, sem contestação,
quem restabeleceu entre nós o gosto pelo teatro
de declamação.

Na verdade andavamos tão distanciados
desse genero de espetaculos que figuras como
Maria Matos, Aurea Abranches e Luciüa Simões
não colheram entre nós os louvores a que faziam
jús.

Chaby Pinheiro, com aquela sua sinceri-
dade tão contundente, dizia-me uma vez indi-
gnado, que aqui não mais poria os pés.

E era justa a sua revolta.
Anunciada, numa matinée, uma comédia

do Gavault, creio que MlIe. Josette ma femme,

deixava de haver espetaculo por falta de públi-
co.

Foi o "Gente Nossa", com os espetaculos a
preços populares 

- 
que recriou entre nós o vi-

cio do teatro falado e voltou a colocar nossa
platéa entre as mais cultas do país.

Ainda ha anos, numa das muitas crises do
Gente Nossa, preparou-se uma reunião de in-
teressados no Sta. Isabel.

Sobre todo aquele gTupo, que discutiu, atri-
buindo a causas mais diversas a panne que
-ocorrera, a voz tronitoante de Samuel era a que
dominava 

- 
não tanto pela sua violencia, mas

pelo seu alto poder de convicção.
Ele soubera mais uma vez determinar com

a precisão de um medico moral, a causa pouco
tangivel mas real e unica da crise surgida e
apontava os remedios energicos capazes de
curá-la.

Houve hesitação mas o conselho foi seguido
e o grupo se recompôs e continuou.

Certo que Samuel tem posto neste sonho
toda a sua pequena economia de homem hon-
rado.

Mas a campanha prosegue com surpreen-
dente tenacidade e o grupo vae animando uma
teoria de escritores e de atores e atrizes que nós
nunca supuzemos existir entre nós.

A' frente de tudo e de todos, como deve ser
um condutor, Samuel dá o exemplo do seu mé-
rito, exposto em peças que se definem nos êxi-
tos colhidos.

Seus conflitos se atêm de preferencia a ca-
sos pouco complexos - casos a que sabe dar
uma vida pessoal.

Mesmo tratando um velho tema, já tão su-
ficientemente debatido como o do Mulato, ele
consegue estudá-Io sob um ponto de vista novo
e capaz de interessar o público.

Quando amanhã se fizer o histórico do tea-
tro brasileiro nesta terça parte de século será
o nomê desse singular espírito de animateur o
mais justamente lembrado e considerado.

A VOZ DA TERRA
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ÁPONT AInIENTO §OBRE íND,y, D|JO,
COLETIVIDADE E OUTRÁ§ CO'SÁ§

(Especicl pcro ESFERÃ)

AFONSO DE CASTRO SENDA

Não trago novidqde alguma dizendo
que, po'rct Íodo cguele q quem prende o qÍen.
ção o desenyo.lvimenÍo dos sociedodes, é
condiçõo ÍundqrnenÍal o propensão inqto q.

umd ampla yisáo sobre o couelqcioncmento
dos diversos Íenómenos que movimentq.m a
vids. O correlq.cionamento, digo: o q,bclrcq-
mento obstrqcÍo nq rnedidc em gue exige um
desenyolvimento de rqciocínio 

- dq inter-
Íerêncio dos diversos "cqsos" 

- oquilo em
que uns e ouÍros se dependern e deterrninqrn
muÍuomenÍe.

Um Íenómeno nuncq pode ser considerq-
do corno um Íenómeno. Ãntes, Ísso sirn, corno
umo porcela do Íenómeno geral 

- o Vida.
Clsro: - cqdq porcela. do tenómeno gero.l
implico estes ou oqueles ospectos só q si res-
peitontes 

- e gue sâo propriedsde ineren-
Íe o essq pcrceJc do tenómeno qeral lsto,
porcm, é o cqso em gue o terrenõ, iq medi-
dc em gue se vai pailiculq.risando, entrq
num cdmpd especialisodo, numd sucessõo,
contínuc dss sucs carocterístjcos de espe-
cioJisoçõo. Voltodo, porém, o coso, pcrrrr o
lado em gue mois se inÍegra nd pleia e ín-
tima Lunção 

- os troços de espàcialisoçôo
vão entrqndo numq, Ientq dissolução, oité
se congregorcm inteirqmente com os diver-
sos outros ospectos do Íenómeno geral,
poro o Íenómeno gue Íepresentcr.m em bloco,

- oVida.
flvidentemenÍe gue o distinçõo cqui es-

tcbelecido entre o tenómeno gerol e cs suqs
porcelos, não siqniÍicq, que, neste Íenómeno
geral, a porcelc Íique excluido. Pelo contrá.-
rio, elcl é c razão direcfc (e indirecto) dcr suo
exisÍênciq 

- da ÍnesÍnc mo,neirq. que o in-
v.erso. O "csso" posto é muito outro; gue o
[enómeno geral, isto é, - o Vido gue ie re-
yelc nq multiplicidode dos ospecÍos Íem c
suo expressõo pleno no pleno entreloçan
desÍos porceícs de Íenómeno 

- e que nct
nredido em que se ocentud, cssim, o Íenóme-
no Vida entrq no seu porticulor de gobinete;

- gue voi dejxcndo de ser, portanto, o Íenó-
meno gerdl expresso.

.ã.ssirn, umo ideio mqis concreÍc: 
- o es-

tsd'o de progresso ou de ctrqso dcs mossqs

- e esÍos no olorgomento contínuo do sen-
tidó do palavra 

- exprimem o índice geral

- o esÍsdo de ofroso ou de progÍesso do
Íenómeno Vido. O indivíduo, Ào Çrou de sq_
liêncio que vai ad.quirindo, poród"" mejqs
consigo rnesmo, revelq o porticulor do Íe-
nómeno. E doqui, umc dedução noturq.Iís-
simo.' estq soliêncic gue e/e iai adquirindo
como -ser individuol, _ chsmemoi_/he.. o
persono/idode que vqi reolisqndo ou impon-
do, não represenÍq, de Íormq olgumo, u*o
desinÍegroção, um cÍostamento, umo inde_
pendencic do meio. .RepresenÍo, sim, gue ele
vqi q.cumulqndo 

- mercê do grau em que o
meio o Íem penetrodo, um somq.tório de ãper-
feiçoornentos 

- gue logo opoz entrcdos no
seu sub-consciente volvem engrandecidos e
apurodos oo meio 

- 
q dissolyer_se e q qper_

Íeiçocr este,. 
- e isto nq continua ,rriiro-

ção e correspondêncio.

. !g1tg-n9s _o gue Íico paro mostror queo individual é umq. r'rreolidade ns medida
em que preÍende so.brepor_se ou qÍssÍqr_se
do raeio.

Idem o contrário, digo.. o coJectivo tem
rqzão nq, sua própria maneiro d.e q,Íirmqr:

- conjunto de indivíduos, cujo operÍeicoq-
mento indico um opeúeiÇoomenÍo seu, isÍo
e, desse mesmo coJecÍivo. De resto é obsur_
dc c preÍensôo dos gue se julgom supezio_
.res qo seu tempo, ou emancipsdos do co.
lectivo 

- ou qindq dos gue pretendem opre-
sentqr o indivíduo corno oposÍo do coleciivo.
Porque oÍino| ossim como em linhos prece-
denÍes yeriÍiccrnos gue o parcelo e o tádo se
dependern. mutuqmente, qssirn o rneio e o
indivíduo se interÍerem tqmbem.

Folár em colectivo subenÍende: crgregc'-
do de Jromens, conjunto de Índjvjduoí. Fc._
1": 

"y 
indivíduo implico c irnedioÍo percep-

ção do purticular do Íodo; 
- cojectiv;dade.

Agord desdobremos urn pouco mqjs q
guesÍôo, procurando a todo o momento Ílu-
minqt o nosso "cqso".

- Alguns terão iá depreendido desÍas po_
Iqyrqs q conclusõo de que, desde gue o
operÍeÍçoamento do indivíduo, isÍo é, de ca-
do particular, conduz co operÍeiçoqmento
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gerdl, cc;dcr. um deve preocupqr-se só com o
seu "coso" pessocJ, ou seiq: c cada gucJ
cornpete o exeÍcer acçôo sobÍe si mesmo -Ícrcto este que implicqria, desde gue todos
o proticassem, o apeileiçoo,mento de todos.
Mos, oqui esÍó o gue sericr umd conclusâo
precipitoda; c cqdo um nõo compeÍe o seu
"cqso" pessoal visto mesmo gue ele, como
individuo - vimo-lo segundos onÍes - nõo
cheqo o ter aquilo a gue possq chqmqr-se
reolidode.

A codo um compete, não direi o contrá'
rio porque seúq qdmitir o absurdo oposÍo,'
tompouco o ceni;ro porgue aqui não se tro-
ta de centros nem de extremos,'- todos os
"cqsos" ogui sõo do centro e do exFemo -copitaís e qcessórios, 

- secundorios e pri-
mordiais. Ã coda indivíduo compeÍe, sirn -viver. Orq viver signiÍicq entrqr no conta-
cto com o mundo, - expontoneqmente,
qirosqmente, 

- nqfuvqlmente, - sem qtitu-
des, gesÍos ou preconceiÍos cntecipcdcmen-
te ÍeiÍos normqs de vida.

Viver é tomqr contqcto com os outros
homens, Íntegrcr-se no aqreqado socicl4 -realizq:-se no conÍlito de todos os instqntes.
E isto sem o receio, sem o ideic sequer de
gue o promiscuidode lhe deturpe os trqços
do seu individuol, do seu operÍeiçocmento
particular. Foi já opontodo em crtigo onÍe-
rior, que o conÍccÍo com o mundo tevelq a
personalidcde mqior e melhor. Decerto gue
coda leitor int.erpretou esto opiniõo pelo seu
signiÍÍcado oulêntico, - 

gue ero o de que,
guanto mcis penetrado do droima subcons-
ciente do seu momento sociar, qssr'm tqnto
melhor em quolidode, - e mcÍior na diÍo -eÍq c personolidade. Dir-se-á, crgorq: rncs o
gue dele ficou 

- o gue o impoz, Íoi o "cqso"
porticular, o indivíduo. E muitos vezes esse
indivíduo.pode Íer sido, mesmo teoriccmen-
te, um individuolistq. Exdtq,mente,' o cqso es-
clorece-se, todavio, com poucqs polavros:
porq o ponto primefuo, vimos já que o ío.cto
simples de se pensqr.' individuo, - suben-
tende ogregado sociql - colectividode. Poro
o segundo; - 

que nôo sõo os teorios pro-
Íessqdas pelo indivíduq - ng5fs caso cs in-
dividuolÍstos 

- 
gue importdm. Importd, sim,

o sobermos que ele se cpurou - se req.lizou
no contqcto corn o meio. E gue só este lhe
permitíu o salíentqr-se, o impor-se.

a

Como Íoi apontodo no corneço, - é con'
diçôo Íundomentol de todo o gue se votd á
cornpreensõo do Íenómeno social umcr cnm-

:!,i{ii:: ...rlil ;ir,T?I!:Í+:r.,i1i.i*§irii".1Í
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plo visõo do correlacionqmento dos diver-
sos particulores, gue Íormqm o todo. E estes
diversos porticulares, longe de Íigurarem
como esÍático, Íiguram com ospectos de re-
novo, inviolável e permonente. Ãssim, gue
nuncc é possível qnqlisqr quolquer dos qs-

pectos, tomqndo como rq.zão o próprio os-
pecto em si - pcrcdo - o qspecÍo toJ quol
se qpÍesento, Porque o gue é indispensá-
vel é encarq-lo como o.quela torça que re-
presenÍc umq toÍalisqçõo dos qrÍiculqres qn-
tecedentes 

- 
q todo o momento dissolvidos

e projectcdos nos particulores posteriores.
Sejo; totalisoção dum posscdo dinqmico, -determincçõo dum Íuturo iguolmente dino-
mico.

Esto ÍotcJiscçôo podemos comparo-Ia,
se quizermos concreÍisqr meJhor um pqsso
qnterior, oo proposto Iinhas qtrqz sobre Íe-
nómenos gercis e particulares. .A.ssirn, a Ío-
tolisoção - cliás impossível de detinir -concentrs todc q energio vitol presenÍe, o
mesmo que é dizer gue elo represento q uni-
Íiccção dos Íenómenos todos, - cgueJes de
que é proveniente ísíntese.' - posscdo), e
ogueíes por si deÍermiaodos (sínÍese.' 

- Íu-
turd.

Não nos esgueçcmos de que esÍa toto-
Iisaçôo só teoricqmente se concebe - sem
contudo poder detolhcr-se. Teoriccmente, no
te-se, no gue revelo de rqciocínio obstrqcÍo,

- porém implicando uma reolidade práti-
cct, - d tal que não pode teoriccmente de-
tolhor-se.

E é tudo isto gue en1,.ro em qbono
ponÍo coloccdo.' - os fqctos isolcdos
sôo reais na medida em que se nõo q.

tarn do todo (tenhomos em conts os ccsos
especioliscção que, como vimos dtrqz,
contrq.dizem este juizo), mcÍis.' ncr
ern gue rncÍs se integrom no todo (dlicz
dq um é por si só umq inteqrução
no todo) - nq medidq em que tomam
ctos de engra,ndecimento desse Íodo.

-Epouco? -émuito? -émau? -bom? -. Nõo é pouco nem muito nem m(
nem bom. Ãpencs a realidade da vido
gue somos expressôo e determinaçôo.
minação e expressôo conÍidas em si
mos e mutudmente Íntegrodas.

Portugal.



I (Especiol poro ESFERA)

I oDrLoN NEGRÃo

I *itr""*,'**ffi*+"T,,{,'í gc"11*i;* Êiiü**t*,ffi;*'fftj*8 ",:#,HI iilil"lT";,,1'",'JLÍl..i}*i[dfi'I:ã H*ff',ãr: ,.,i:lL..H:; ::'.*i#::l.lol*"o*o n,,.ini'Jnf;jI :"]':T;J."I: Í:'"'."Ll'i+tr';,".i*r,'":t.Jí"ltr; f,§ffi :'1:,J",iT',::i:":""t i:,,,,,:::,[.";#":
I morovilhoso' Por esse proÍessoi de energios 

"reqdorqs, orquiteior .rma do" mois bélos e dos mois Íolhcsf PoÍ essê sonhodor extrqordinorio que Íoi Luiz Ãgcssiz. teôiios sobre o periodo de glacioçõo ncÍ zonc tropicql.f Noscido nos montcnhos do suissa, ncs proximi- seguindo pcrrq c Ãmozãnio. á suq otividode poli-f dqdes do céu' Ãoossiz, por. Íorço, tinhc que tràrer no môrÍa, 
-o 

seu sober enciclopéaiãà ; ;-;", desejo oluci-I imoginoçôo de ãontemplotivo' ozos pq* -uô* 
1"* ""ii" a" !ãrao. cquere mundo mqrovilhoso e imênsof olto' Mos que contêmplqtivo dinqmicol Que sonhodor dentro de suq retentivc, Íorçorom-no s um trobolhoI iníotioovel! de Hercules!

IH:'":'?"xi§.Tiffi tü*,"iffi #:'",":r,ff i:qryT$:jilr[L1yj##:r*T*[ij"?"?xrI Quqndo Mortius' depois. dc *ortu a"-spi", 
-piecisou 

ae rqndo, tirqndo conclusões ciêntiÍicas e pondo êm equc-I urr noturclisto pora descrever o" pái*á"'ieiolhidos çôo os resultcdos novos ao" frorr.-L" ineditos queI no Brosi]' nc suq viogêm de 1817 
- ialà, Íoi pro- ie lhe deporcvcÍm. 

- Luiz Àgossiz oindo orronjcvcI curor Luiz 'Ãqqssiz-. entôo estudont" ,rã-ã"*orrto. tempo poú descrever o" err"orito" dc noturezc, comoI D"tat essq éio"o êIe náo ;;ã;';; á" .ri"to o obrà dà orte,.vosqnd.o. a suc imcgincçõo em pagincsI iaa" de um dia podeÍ vir 
""t,rdo, 

o'-loirrJ'a" ,ro""o que são poêsios emocioncntes!I pqiz. Dedicqdo. nois torde, oo Mrseu ãã urir.ur"i O homem- 
"a" a""iàrç"í", não dormiq. E quem,J doae omericcno de corobridge, 

"ir",rro"toi"ios espe. como êle, poderia.dormir ncquel.. plonicie explendo-I ciois iuntorqm-se poro Ihe p,oii"io. 
"-"fàrüia"a"'a. róscr, mql en*utc dos carro" do aeluvio. onde plontosf reolizor o olmeiodorsooho: à 

"u*ilio'Íi";;"eiro do e cnimcis, em milhôes de Íórmss e de ospétos, lutqm,
I §:"!:H'j 

l'Iqthoiiel rhover .; ;;;;;;";"joteçao a. e'treaevóiam.se, eisonrescos e microscópicos, num de.

I 
- õ1;,ér; primorrricr do expediçáo ciêntiÍicâ. era ""'{'.f;'J;;"'i'x"#tÍ::"[._il.'fL;;;

f estudor o módo dê distÍibuiçá"'a"'r""""-'""tiológic; renovádc! o micro e o mqcro cosmos, em simbiósesI Íluviol nos grondes rios - brcsileiio* -õffiroaá 
o incriveis, emprestom á imengc glébc c oporêncioI expêdiçdo, euê sê compunho, além de egá"si, e 

-Eua 
ccótic,c, aos irimeiros dios dcr *".i;;i Tem_se c im-I esposc' de Jocques nurthordt, J;"""ht";ã;;.hn À.n- pressáo nitidá de que Íoi oli que Deus qÍmou o cenqrioI tony' molocóloso; Frederico Hortt e ôr;;,; slint-Jotrn, àa vido po.o 

"rr"oio, 
o drcma à-i""i.l E o creador,J geolósos; Iohn Àllen-., ornitologistà . 

-ãããrãà 
sá*", depois dà ensaio, deixou esporhodos nc plonicie, e+J taxidermistq' c éIc sê (rgre§Jslom, como vãluntarios, guecidoe, com os exqgeros de umc ccricctuÍq pÍimi-J Newton -Dexter. Edwqrd_ i.o"úa,-mo-ã, Wora, tivo e barbqr-, o crccbouço das vistqs, os bcstidoresI wolter lÍunnewett, s. v. n. trr"y". 

" iüiitJ- l*-*. e os artistas dc peço genatriz!...I E* 1865' em ple'rc's gueÚros de secçõo e do Pa- Ã Íebricitcçõo de ÃgcsÉiz otingirq oo pcroxismo.
I i:::Í: 

c "rhover Expedition" 
"hd;;;-;o'Rio de E "õ. ;;;-;;;c menos. Nc bacia qmczonicc êre en_I co*"ço oí o morov,hamento de À.eossiz deonre ::li'."t"'á:3:" ;:rã:::":.,cliTiX;.i*ã"li U: iiI dc nosso notuÍezc poltentoso. E de tol 

-*óaã 
o a"rr_ Mediterrcneo L d", .,"="" tautos quànrcs conheceul tiu' de tal módo a élo se iategrou, q".--"ã. p."a. Linneu no *,rrrao iot"iãib,*ffi lrlioroo" sobre cI cchr o seu entusios,o, dnte os gucdros q; ; ih; toroo *tiotãgica dc Àmqzonic surpreend.ercm e cindsI desdobrovom qos olhos.. Personcriá"a" iàpi"."ioncnte surpreendem -os 

ncturalistos, cpesqr d.o erro de êle cI e cutoritário' sqbendo.colocor c ciêncic 
""1ã"1. qror- consideror êm especiês distintas, individuqis.I q"t intêresse de ordem subclterno, Àr*;i; 

- como InsotisÍeito e desdobrondo-sê em energics pode-I sê tivessê sido tocodo pelo uctivismo dã paiscgem ._ roscs, ruiz Ãgossiz enveredou, .,o mêsmo tempo que
I f*l"J;"""t"Ji" i;i .T""jli"{,;ãiÍ;:ç"#tã;;"r- ;ã"";*":,hã nõo esccpcvcrm os menorês aspéros dc
[ "r' ];;,i;";;;z ê-,e, hover-se despojcdo.esscs ôS"dü":l"Hã"::]:"rffT::l,T,tT"thi:i;*:I orvores mqiestoscs aos 

1ó.mes 
i"i-o"iàJ-ãí-áiã a"rr.- lhe soíam dc imcginoçõo. E deonte dessc ciêncicr páI qos indios' pqrq se reg'istrorem nos cncis ãc ciêncio tr.". ira""aJ"om c- rudezc caressiva dcs composiçóesI com os nómes obscuros de principes que só c odutcsôo 

"-ã;*ü;ç;à" tetúricos, 
" 

i[i; ;" ccmbridge so-i podia solvor do esquecilaãlto. I t"àia tornou-se úc- ,rrror, ,o*oiii.à-ênte, com um poétc embricgcdo dei ximiliono; a ldrá unoc Leopoldinic; ; Po;u;;c um., emoções estéticas! -Ã. sua teôric dcr glociaçôo Íoi oí Guilielmq; o' P-'iubq u,o IriqÍtêa; s c'cnácr umc poê-cr qoe o'-lou*ro dc plonicie tumultuória lhe ins.i MouritÍc. À mudcrnçc dos aómes i"áig"io"-fàri oA*." pirou!. . .
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Estudqndo c Aeologio dc depressão qmozonicc,
Ãgossiz olvitÍou c hipotese da glocioçôo: 

- um pe-
riodo Írio que se sobe hover existido nos regióes mais
proximos dos pólos 

- como origem do Íormaçôo do
ploniciê setentrionol. Porc justiÍicor essc teôrio, odmi
tiu que os plqnqltos da Guianc e Centrql, respêctivo.
mênlê qo Norle e oo Sul, teriam sido o primeiro esboço
do vqle, determincdo pêlq emeÍsáo de duos Íaixas do
continênte omericono, êm direçôo de Leste porc Oéste.
Essa conclusôo estqvc de qcôrdo com os resultcdos
de pesquizos geológicos, segundo os quois, os pÍi-
meiros porções do superÍicie têÍrestÍê ocimq do nivel
dos ogucs, tendiqm semprê cr dirigir-se noquele rúmo,
impulsionados pelcr rotcçôo do plonetc. pelo depressôo
dos pólos e pelo ruturc do crosto da Terrq. no sentido
das linhos de maior tensõo.

Fszendo a exposiçáo desso teôrio, diz Luiz
Ãgossiz:

"Ã idéo de que existiu um periodo glociório pÍo-
vocou riso quondo íoi pelo pÍimêird vez emitidc. Hoie
é um Íáto consogrcdo. Si hc divergencio de opiniáo
é simplesmente quonto ó extensóo que tol peÍiodo
obrongeu. Orc, a minho Íecênte viogem oo .Amo'
zonos me permitiu oiuntqr mois um novo capitulo q
esscÍ estronhc histório, e é o pÍoprid regiôo troPical
quem o Íornecerá. Quondo o histório do edade do
gêlo Íôr bem compreendida, verse-á quê, si olgumc
coisc ha de absurdo. é justcimente supôÍ quê umcl
condiçáo climotológicc tõo grondemente diÍerenciqda
tenhc se podido limitor o umo pequena porção do
supeÍÍicie terÍêstrê. Si o inverno geológico existiu, êle
dêvê ter sido cósmico, e é tõo rqcionol procurdÍ-lhe os
tÍqços no hemisÍério ocidentol como no oÍiêntql. oo sul
como oo norte dq linho do equador".

Ãpesor de nõo ter encontrodo nas regióes visi-
tqdas (Rio, Poró, Àmozonas e Ceorá). os inscriçóes
glociários, os rcnhuros, os estriqs, as superÍicies po-
lidos táo coÍoteÍisticos sôbre os tetrenos percorÍidos
pelcs geleiros, tuiz Ãgossiz nóo desqnimou e conti-
nuou qcÍeditcndo nc verocidqde de suq teôÍis. Fun-
dovq-se êle, primeiro sôbre c nqturêzc dos materiois
dc vole do Ãmozoncs, cuio corqtêr é exotomente cnó-
logo oo dos poteriqis ocumulados no Íundo dos galei-
ros; depois, pelo semelhonçc dc terceiÍq Íormcçõo
dmczonicc, cr supeÍiot, com o driÍt do Rio de Joneiro,
de cu1'c origem glocióriq êle nôo podic duvidor; e
Íinolmente sôbre o Íáto de que cquelo bocic de úguo
doce, em épocos remótos, devic ter sido Íechods do
lcdo do Ãtlcntico, por umo poderosc borreirc. Ã des-
truíçõo desas estscodc, como erc noturol, deu escoq-
nento ós ógucs e cousou incÍiveis desnudcçóes em
todq o ímenso extensáo do vole potomico.

Quanta celeumq pÍovocou essa teôric! Qucnto
sonho desÍeito! Quantc ilusõo perdidc porc semprel
Dorwin e Heckel coÍltÍcridrom Ãgossiz, sêveromente.
E os investigoçóes ulteriores de Jomes Orton e Fre-
derico Hdrtt involidqrqm de vez o bélcr e coprichoscr
qÍquitetura mentol do sabio de Ccmbridge, explicondo
pelcr exíolioçôo os Íenomenos quê' Ãgossiz atribuiq á
oçõo glaciol.

Mos q vidq é umc eternc continuidode. Às idéos,
encqdeadcs, - Írutos dê noites mol dormidos e de
reÍlexões proÍundos de vcrias inteligencios 

- estq-
belecem, mqis cedo ou mdis tarde, c Verdode. Codo
homem dó um pouco de si pcro cr construçôo do mo-
numento daquilo gue hoje, ÍilosoÍicomente, chsmcmos
Rozõo. Nqdc se perde nc notuÍezd. O proprio erro é
umc necessidode, é um recurso de que. muitos vezes,
se serve o raciocinio porcÍ c demonstroçôo dc Ver-
dcde. O erro de Luiz Âgassiz, a visôo engouósc que
êle teve. relotivomente qo pêÍiodo de glàcioçôo nc

zoncr dos tropicos, serviu poro que outÍos sê pÍêocu. ,
pcssem com os problemos que o empolgcron e rcti-
Íicossem os excrgêÍos dq suc Íqmósa teôrio.

Frederico HoÍtt, que toÍnou co nosso poiz em
1867. e que ontês tomárc porte no "Thoyer Expedi-
tion", ncr qualidode de geologo, ossim se êxprêssou
sôbre qs oÍirmotivos de Ãgossiz:

"Noda dirio sôbre o Íalta de hormonic entre ol-guns dos meus resultodos geológicos e os do dr.
Ãgossiz. se nõo tivesse o receio de injurior o meu
honrado proÍessor com o mêu silencio. Êle nõo boseou
cr suo teôris dq estruturc do Ãmozonos inteiÍomêntê
sôbre seus proprios estudos. InÍormoções incorrétcs o
êngqnqÍ<rm, (l) Eu nõo vi vestigio clgum da oção dos
geleiros no vcle qmqzonico. Se êle tivesse ,ri"to o
metade dos Íátos que Íelizmente encontÍei, estou certo
de que nõo teriq proposto a suc teôria,..

E Iohn Brcnner" ern sucr obra ,,À supostc glocic-
çóo do Brqsil", estudondo o Íormoçôo dãs chcinodos
"blócos erróticos", ossevéro:

"Hq tempos levontou-se o hipotese de que esses
blócos hqviqm sido espalhodos no Brosil peios gelei-
ras, duroate c épocc Alccicl. Entretonto, estudos pos-
têÍiores mostÍqrom que êIes se originorom proximo ou
mêsmo no proprio logor oude se encontrom, pelos pro_
cessos dc exÍolioçõo e decomposição. -ã,s ,,Íurnos de
Ãgossiz", em Tijuco, sôo ccumulações de blócos de
decomposições, têndo c suc origem nqs serÍds ciÍ-
cumvisinhas".

E expiiccndo melhor o Íenomeno dc exÍolicçõo,
diz Bronner. nq suc "GeogroÍíc dinomicc,,:

"Todas as rochcs expostos êstôo sugeitas ás mu_
donços de tempercturq; isto se vêÍiÍicc àspeciolmente
ncrs comodqs superÍiciois. Mesmo nos regiões do Bro-
sil, onde d tempercturd não voi oboixo de zéro, os
rochos expostos soÍrem umo mudonçc de temperoturc
nc superÍicie, de cercc de 57 grous C, isto é, ã te*pe-
rdturq oo sol. Duronte cs horos mois cólidcs é cercc
de 

- 
65 grcus C., emquonto ó noite, cr temperctuÍc

pocte cotr oté cerco de I grcrus C. O eÍeilo último de
tois mudonçcs consiste no desinlegrcçôo das rochos e
no r exÍoliqmenot délas, 'Íormondo motocões (enormes
pedros soltcs) de decomposição e oté crredondsndo
os proprios moÍros e montqnhcs,,.

E mois adionte, nessc mesmc obro, sôbre q mes-
mc questôo glociol, inÍórma Brcnns:

"Às crgilos vermelhqs, quê por todc a porte Íor-
mom o sub-sóIo dcr serro do Mor, erom consi.dercrdcs
como tili, ou orgiio glociol. Essos, porém, sáo o6enos
os prodútos do decomposiçáo ja situ dcs roúas 'crista-

línqs dq regiáo. Em porte trlgumo do Brosil tem-sê e!-
contrcdo umo rochq estriado in situ ou um blóco es-
triodo, ou qualquer outro próvc evidente e indubitovel
do cçõo glaciol durcnte o periodo pleistoceno. .A,s ser-
ros do Ceoró, que forom considercdcs por Luiz Ãgcs-
siz como sujeitos ó glccioçôo, sõo tambem serrqs de
groníto que por todc a partê mostÍom a exÍolioçáo
coroteristicos dessos rochos. Às Íroldas dos serros de
Àrotqnhc e de Pccqtubc nõo exibem tôo pouco morênc
clgumc." (2).

Em "Vicgem oo Brosil" hcr outros erros de obser-
voçõo que nôo podein Íicor sem rêpcrros, muito embórc
náo seja nossc intensõo qnclizor todos os Íqlhqs desse
trqbolho. Queremos nos reÍerir, cgórc, de passogem,
qos estudos etnológicos reolizados por Àgossiz no- vc-
Ie da 3-,mozoniq. Nesses estudos, opênqs esboçcdos
em "Viogem oo BroJil" e. depois, dlsenvolvidoi em
"Do Especie e da ClossiÍicoçõo", Agossiz deúende c
preconceituósc teôria do volor negotivo dos mestiços
e reÍere-se do rnódo mois pessimistq sôbre o Íuturo dqs
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populoções heterogeneos dc Ãmqzonio. "O resultqdo
de iuinterruptcs alionços, diz êle, entre pessoos de
songue misturqdo é umo clqsse de individuos em que
o tipo puro desopcreceu, e com êle todqs qs bôos qua-
lidqdes Jisicqs e morqis dqs Íoçs primitivas, deixqndo
cruzcdos, que cqusqm horror cos onimais de suc pro-
pria especie entre os qucis nõo se descobre um unico
gue hcjc conservqdo c inteligencia, c nobrezc, c oÍe-
tividode noturol que Íozem do côo dê.Íaçq puÍct o
componheiro e o onimol prediiéto do homem civili-
zcdo".

Este conceito de Ãgossiz, que Íoi seguido,' mais
tcrde, por Euclides do Cunho, nõo chegc, Íelizmente,
q sê oproximor dcs sondices ontropológicos de Go-
bineou, nem dos mugidos Íacislqs de Hitler e Mus-
solini.

Euclides ocreditdvd que o misturo dos sroços ercr
prejudicicl: 

- 
"O mestiço é quosi sempÍe um desiqui.

brqdo; os nossos, êm particulor, muloto, coÍuz ou mcr-
meluco, sáo decqídos, sem o snêrgia dos oscendentes
selvogens. sem q ctitudê intêIectudl dos oscendentes
euÍopêus". E depois destq Íróse retumbonte e ôccr,
coube oo proprio Euçlides desmentir-se brilhontemente,
pois que o jogunço dos "Sertões" é mestiço!

Iriomos muito longe se desel'ossemos entror em
Eoiores e mois lcrgos consideroções sôbre essc ques-
tão táo debqtido e oindd em Íóco.

O indivíduo é resultqnte de multiplos Íatôres, sen-
do e mesolóÍico, (num sentido omplo) 

- com todo o
cortejo de sêus componentes: climq, climentcçôo, ins-
truçõo, economia, etc., um dos que mcis prepondersm
,óbre a suc orgcnizaçóo e estqbilidade bioiógica. O

(l). 
- Hortt, trcturclmênte, quiz se reÍerir qo mc.

ior Coutinho, brilhonte noturqlista potricio, que ocom.
ponhou c "Thoyer Expêdition" êm sucr viogem a Ãmq-
zonicr, Esscr velqda clusôo, no entcnto, é das rnais
injustcs. tuiz Ãgossiz, segundo êle proprio conÍessc
nessq obrc, Íez suqs observog6es in loco.

(2). 
- Morênqs: - Írogmentos de rochqs, oreios

ou lomc, que cohem nos lcdos doç geleiras e ali Ío-
zem ccurnulcções gue sôo tronsportodcs ó medidc que
o curso de gelo Ee movimentq.

Ãgosto de 1938.

1t
.n

-J

l:l
,,,i]

I 
_T:

'&,ê

"1.{

,/;

'.i

:ill
,, t\

B
L

,5
_&,4

,{

.?

,.,!.

' .,.;t

,.iÁ
A

' '!:i

;:.*

.E

.z
iB

r#
':l§

'ill
';1ü

if:
*
-I
^t;

,ê
re
:Í
lÊ

*

ABe de Joõo e Morio
(fupecinL pa,tn " fudeaa" )

,. Em geru), os /iyÍos inÍ.q.ntis sõo livros oduJÍos. De grandes que nunca
Íôro,m peguenos. Porque a noçõo errôneq é um estado de nascênçc e ha
gurís por Íórq inteirq.menÍe de bigódes por dentrc.

Marques Eabello e Sonts .Bosc qndsrq.m com os ouÍros, os erÍqdos gue
põem ceÍÍezos no mundo.

"A B C de /oôo e Mariq" pareee memórics.
O esponto... O encqnto... A ternuro.... Tudo de verdcde. De cJe-

grio do "4.., qr.., Vivq, q,o qr livre" á zombqria do "2... zebra... O jar
dim zoolojico é qronde... E enÍre o princlpio e o Íim, coiscs gue peÍtencem
q todos rnss gue nem todos Íêrn.

/oõo e Mqriq, hão de se reconhecer. Dos sentimenÍos constuirõo idéas
coqo_ no prcricÍ trqnsÍórmq,m creiqs em Íorres. Aprenderão cs Jetros pelas
recfidodes que já sqbiom. E ticcrão sqbendo ci polovrcs creodos pelos
IeÍros.

Depois, é provavel gue pensem;

- Oro.., um livro qssr'rn nós tqrnbem podemos Íozer !
-- Nõo creio que Marques Rsbello e sqntcr fiosc arnbicioneÍn glória

mlhor.
"Nestlé",.que dá ótimos qlirnentos ás crionçcs do Brcrsil, é quem

oÍeréce a éIos o "ll B C de loão e Mqriq.".

ALVARO MOREYRA
problemc dcr mesclo rocicl, porc ser devidomente es-
tudodo, deve levor em contc esse Íotôr decisvio, qlém
de- outros, náo meuos preponderontes, dentÍe os quais
solientamos o psiquico.

O homem dq Ã.mqzonic visto por Âgqssiz (e de
Ãgossiz oté hoje, desgroçcdcmente, é o mesmo
homem, é um mcrtir (nunco um ser inÍerior) que,
roído pelos Íébres, comido pelos vérmes, sêm ês-
colqs, sem higiene, sêm ossistencio, voguêo pelos
igorcpés em suc humilde "montorio,,, levondõ Gr

suq miseÍio Íisicq o todos os pcrtes doquele
iníerno de oguc-doce. Num meio ossim, despróvido
dqs mqis comesinhqs necessidodes humcnos, cômo 

"*río possivel viver e se reproduzir um tipo rocicl per-
Íeito e Íorte? O heroi dc Àmozoniu Íoi observodo, ape-
nos, como individuo. Esse o erro de Jlgossiz. Se o
sábio de Ccmbridge o tivesse colocado dentro do meio
êm que êle vegéto. dentro do seu proprio mortiÍio,
certo lhe teria dado um oltar no culto de suo odmi-
roçóo.
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sol iá em cimq ournentovc o vqlor da devoçáo, poda pelcs grodes, coros sujos bem perto dos instru.
§t esquentondo os pés descclços e obrigando o povã a rnentos poÍs ouvir melhor. Cipricno deixcvc-os tre.

[- srror. Ã tuÍmc omcrrÍc os lenços nc ccbeço e obri- psrem: eÍcrm ouvintes ceÍtos e cploudicm entuzics-
f go-"e com cs Íolhqs do jornol cotolico gue o Pcdre modos os dobrodos de suq qutoriq. Quondo q bondo
[. a*tribuiu entre todos. Mqs outros ogueBtom cr soleiro <rcqbqvq de tocor, o pirrolhcdc toda sqíq pelo Lorgo
*t": toda, porque no cEÍtc a Santq deve estcr notcndo qssobiondo c suo musico. Ele seguic otrqz dos mole.
$; satisÍeita o socriÍicio deles. ques, ossustondo-se todss os vezes que ouvic um sopÍo

f: Bilá jó náo qguentc mois. Ãgoro oté c cobeçc errqdo.
Ê estó doendo, Queixo-ge medrosq: - ConceÍta êst<r noto. moleque.
: -- Náo vá isto me Íozer mol... Depois oÍunilovq os lqbios e sctíc Íqzendo côro
p- tembrq-se dos conselhos da sucr omiga Chiccr com q tuÍmq.i Lem.bÍq-se clos consellros clc sucr omiga Çhiccr com q tuÍmq.
i f"itiço. DirÍorço. Everoldo sentia inveja de ver Ocecnirc mêteÍ-so
L - Eu nâo ccredito, mos me disserqm que quaudo entr eo pôvo, à vontods, perÍeitcmente noturcl:
$ c cabeçc está doendo é só seguror bem e dizer cssim: -' 01á, minho tio, como tem possado?
,l:r moÍcÍ, morcr, mqÍq, tin! Possa logo. Ã mulher poÍcrvq, concertqvo o vestido ê esticcvc

.F-proveito s voi Íczendo os gestos porque no in- o pé de proposito pcrcr mostÍcrÍ o scÍpato novo'do
timo elo acreditq mesmo. Íesto:

Everqldo pdssq o lenço pelo rosto suodo:

- Este sol aem porece cctolico.
Oceqnirq sorri poÍq ele, um, sorrizo distqnte de

quem pqrêcê que nâo ouviu. E' que seu pensqmênto
está louge, procurcndo ccompcnhcr uu! uniÍorme
brcrnco, enÍeitado de omorelo, donsondo no corpo Íron-
zino de Buzuquinho.

Possc umc coboclc com um tronco de cêra. sclpi-
cqdo de encoroqdo como se Íossem Ierídqs. Elo tem o
qr convicto de quem cgrodece um milogre. Everqldo
Íiccr pensondo ncr sucr máe que deveria estqr Gtcom,-
pcnhcndo c procissõo em Belém, corregcrndo pro-
messds cuBtosos com cs guais pogcrva ó Santa cs
groços de tel-a posto bôq d<r gripe, encoutrsdo o geu
unel de brilhante e conseguido umc cosinheirc que
soubesse tazet artoz á Írqncezc.

Chegorom oo Lcrgo. O pessool comprimicr-se no
tgrejinha velhc, entraudo e saindo cos empwróes,
quebrondo a cêrc das pÍomesscÍs, com o sentido em ir
logo porc cqsq pÍepqrcrr o clmoço cvcntcjado daquele
dic votivo.

Oceqnirq tentou eutrqr, mos náo conseguiu: o
pcdre começcra a pregcr, q igreia estcvc opinhcda.

- Desistô.
E qÍastorcm-se um pouco por entrê os borrccos

enÍeitodqs com lcrgos reclomes errqdos, cnunciqndo
que cli se vendic "servejos e postels Íresquinhos".
Ãs bondeirinhos enccrncdcs dizism quê sê devic to-
mqr cssqí ou tacacá. E o povo tomqvc mesmo, nqs
lorgos cúios pintddas.

Everoldo olhovq curioso cquele movimento todo,
ele que Iú em Belém só Irequentcvc o Povilháo do
VestoeoGrondellotel.

Ocesnirc ia vorando contente por êntrê. o povo,
olhondo c ccroucel cheio de crícÍnçqs ruidoscs bqa-
cqndo Tom-Mix.

Um suieito olhcvc deseioso.
.-_ Se qrrede, seu mormcrnjõo, isto qqui é só prc

gurí.
O coboclo qÍostqvc-se desconsolcdo, porque ele

bem que quericr esperimentdr se oqueles bichos de
póu eram iguais qo sEu trotcrdor que deirarc Iá no
Eitio.

O Largo êstovc todo enÍeitqdo de bqndeirinhos de
papel, que o vento Íqzio dqnsor todo hortr. No corêto
do centro êstovq toccndo q celebre Bcnda Mu,icipcl
dn Vigia, especiclmente convidadcr pêla PrêÍêituÍa.
Cipricno eÍc o Eoestro, têso como ele só, metido no
Ícrdc brcnca engomcdc. .{ molecadc todc Íicavc tre

- Nôo vou como c senhoro, proÍessorc, mqs vou
possondo.

Everoldo olhsva e sabiq-se incapqz de ser qssim.
Tinhtr nôjo dqs cqmisas pobres dos cdboclos Íoçca-
do-se por ele, Enjoovc-o cheiro dos cigaÍros de pclho.
Erc c mesmcr sensoçáo de mol êstcrÍ que sentiü sem-
pÍe que tentovq pôr-se em coBtqcto com c gente hu'
tnilde e doente do hospitol de caridqde.

Bitá, porém. estcvq mcis agouiqda que ele por
cquso do pé dolorido.

- Vcraos, d. Oceanira.
Bitá seguiu ao Írente, reÍorçcrndo o convite. EIes

scircm otrcz, livrcndo-se do sol nas intermitênciqs que
cr sombrc doe qrvores íozia.

Chegarom. Bilá retirou-se cpÍesscdcr:

- Bem, minhc gente'. Deixem eu ir cuidor do
boio sinão d. Dionár me come vivinho.

Ocecnira despediu-se. Ele prendeu-lhe os máoÍr
entre ds suqs e Íicou dizendolhe com os olhos um
mundo de coisss.

Quosi se cssustcÍom quondo virom Àrcuiinho gue
voltqva do Lorgo. O gqÍoto Íez questõo de demonstrot
que os tinho visto de môos dodos:

- Pqrqbens, prolessorc.
Deu m-!s uns possos e voltou correndo poro Oceo.

niÍd:

- Lembrcnçcrs prcr Buzuquinhc...
Estqvc combrondo c cumplicidode,
Eles sorrirom. Everqldo voltou o prendor o suo

môo.

- !ó nôo invejo Ãrcujinho: <rgorc êu tenho o
noivcr mais lindcr do mundo.

Puxou-c docemente porcr si e deu-lhe um beijo, um
beiio longo como umc pÍomessc de Íelicidode.

- Yocê vci q noite oo Lcrgo?

- i.lao sei, Evero]do, depenáe de 8iló.

- Digc ó miuhc doente que Íoi o medico quem
recomendou o pcsseio. Estó combinodo?

- Está combiucdo.
Sepororcm-se. Elc oindc Íicou parcdcr ncr portd,

olhondo seu vulto desoporecer pêlc Íuczinhc empoei.
radc.

Pel<r primeiro vez, Ió n<r pensáo, d. Gúomqr ouviu
Everoldo contcr clegre no seu quqrto. Comentou coo
cr Íilha:

- Nosso doutorzinho pcrece gue viu o uiropurú

(Trecho do roaacnce: "O Rio Core parc o Maí')
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A noçôo de tempo
A proposito de dois livros

(Especiol poro t&ftrRa)

- -- 
Nodo mcis agrcdúvel pcrc quem trq_ir'io num meio qconhqdo como o nosso,

* Eu" receber, de qucndo em vez, crlgumc
-.fi-qção qutorisodq de umq ou outrá ten_rtvq de vulgoriscçdo do que se diz e se
pecsq no mundo culto dc actualidade.

Mesmo quando se tenhq q íntima con-rtção de estar no bom ccminho, nõo dei_

5 $e surgir a dúvidq, q desconÍiqnçc. Seráie Íocto cssim, estqremos a deÍinir óom ius-rE cr o ospecto dominqnte, as grcnrdes linirqs
Co peascmrento moderno? Seápre c dúvidq
pertinaz de quem se sente só, num qmbien-
e de foq-nca prodaçáo cientiÍica. Orcr, à pri_
eeüs leiturq dq. "lntroduçõo dc físicq,,, porf, Einstein e InÍeld e "E noção do tàmpo-,
lnr Esclangon, dois livros recentemânte
;mblicodos e que estudcrm, emborc sobre qs_
Fctqs diÍerentes, clguns dos mqis interes-mtes problemcs de ÍilosoÍíq cientíÍicq dq
octnclidade, logo à primeirc leituro, repeti-
=os, nõo podemos deixcr de os conÍrontqr
corn o'?enssmento positivo Contemporoneo,,
& À-bel Sqlqzqr.

E' qr. em qmbos esses liwos, cuiq lei-
h:rq qconselhomos gos leitores destc RLvistq
e especiclmente qos qtre desejem sincronisars suc culturq filosófico-cientificc pelo rit-ao qctuql, se encontrq com eÍeito umc be_l!*t^g conÍirmaçôo do ,, penscmento posi
tivo Contemporoneo".

Prova evidente, portcnto, de que o seu
sutor, trqnspondo os limites qcqúados do
meio, soube trqduzir as grondes linh«rs dcr
modernc Íilosofia cientíÍióa.
. "4 Evolução dq Física,, que é um livro
de vulgaris!Çôo, e se destiná, portÀto, qo
gcmdg público, trcz o nome dã Einstein etoto bostq pcrc nos mcrecer um cqrinho
especicl: é o genial creqdor da Relqtivida_
de que nos Íalq dqs sucs próprics reqlizq_
ções. E é cgrcdôvel e coisoiqdor t"mo,
coltqcto_com c grcnde Íigurc mentql e mo-
rcü cte tiinstein 

- o proscrito do III Beich
- acomponhando-q cr umq novc exposiçõo
elementar dcs suqs célebres teoricÉ.---'
. Ao percorrer as págincs admiróveis dedcrezc e simplicidcãe -deste 

fivro áà-1uf_

RUY LUIZ GOMES

g_qrisoçõo, sentimo-nos mois proximos do
Homem, oquele que dominanào com o seu
génio incompcrável c insignificqnciq dos
preconceitos rqcistcs, nos tem dqdo a todos
um rqrissimo exemplo de grcndezc moral!

Célebre como sóbio e Íirme como ccr-
rqcter, merece a'homencgem constqnte de
todos os homens livres!

_O segundo, escrito por um cstrónomo

- Esclongon é ürector do Observqtório
Ãstronómico de Pqris 

- tem c cqlmq e o
rigor de quem se hqbituou q admirar e in-
terpretor os movimentos dos corpos celes_
tes.

Dq-nos por isso mêsmo, logo de entrq-
dq, umq sensaçõo forte e rcssurcnte, enche-
nos de conÍiançc e guia-nos com mõo de
mestre ctrcvez do domínio deliccdo e resr..
volcdiço onde o lógico e o experimentql se
entrelcçcm continuqmente.

Einstein - Desenho de .A,bel Sqlazcr
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. Um e outro, completqndo-se Íornecem-
nos os elementos sLlÍicientes porq podermos
snqlisqr e q seguir construir cr noçõo tão
discutidcr e tõo crctuql de temPo.

E é precisqmente qtravez desscr noçõo
encqrqdcr nqs suqs múltiplos signiÍicoções

- metoÍísico, psicológicq e Íísicq que mqis
Ílcgronte se nos revelq q justezq e- octuqli-
dqáe dos pontos correspondentes do "Pen-

somenÍo PositiYo ContemPoroneo".
Com eÍeito oí podemos encontrqr con-

venientemente estudqdos e perÍeitcmente
sepqrqdos - o qspecto "convencionql", ar'
biirário do tempo ênqucnto conceito cientí

' Íico e o qspecto imedicto, intuitivo de tem-
po psicológico. Ão pcsso que o primeiro se
revelq de umq lcrgo oplicqçáo, com umq
estructurqçõo lógicc reÍlectindo directcrmen-
te o estqdo dcr Íísicc, dc quol derivq e cuio
evoluçõo ctcomPqnhct constontemente; o se-
gundo, qo contrário, tem um dominio de
aplicação de limites pcrticularmente es-

treitos, pcrc clem dos qucis se torncÍm
purcmente ilusórios.

Ã simultqneidcde, cÍcompqnhqndo ime'
diqtqmente a noçáo de tempo, cpresenta
iguclmente os dois qspectos: o subjectivo
qo imediqto, e o objectivo mediqto e con-
vencionql.

Síncrono é o que se vê, se ouve, se sen-
te no mesmo instcrnte, mcs obiectivqmente e
cr distqncicÍ, síncrono exige c intervençõo
de medidqs de velocidcde, que exigem por

. seu turno a sincronisqção de relógios: dá o
indeterminqçõo do síncrono .objectivo. E'
em voltq destq destrinçc, sincrono subjecti-
vo e objectivo, que gircr todcr q crítica de
Einstein.

Como se vê, no que diz respeito o si-
multqneidqde como no que diz respeito co
Espcço-Tempo, o crítica relctivista tem co-
mo resultqdo libertcr o pensqmenlo qbstra-
cto dqs peios do intuição.

"Destq Íormq o pensclmento cientiÍico
encontrqvq-se entravodo não somente com
q tirqniq do intuitivo, e conÍusão do subje-
ctivo e o objectivo mas tcrmbem com q ex-
tensôo qbsolutq do intuitivo trcnsposto em
absoluto metoÍísico" (l).

Esclongon, no liwo que vos citei, dia
nos:

"A extensôo do noçüo de tempo indivi-
duol imposta pelo jogo dc nosss orgcniztr-
ção a um ser de certo modo inÍinito, mcts
inconcebível dominqndo o Universo e dotc-
do de umct consciêncic à imagem do nos-
sq, deu origem à ilusõo de um tempo recl-

(I) AbeI So,IoizaL

,,\

EsÍera

mente existente, independente de todqs qs

coisas e Íoi preciso o qpqrecimento da Re'
lotividcde pàro a bqnir, nõo sem custo, do
espírito dos homens cultos.

Destq mqneirq, o domínio dc ciência
Íoi considerqvelmente enriquecido e o ciên-
ciq deu um grcnde pqsso pqrq novcs con-

quistcs".- "Em resumo, Íórc dos temPos deÍini-
dos convencionqlmente por medidas Íísicqs
e que sõo umq criação dc Ciêncicl, lão
exiãte senão o tempo subjectivo, próprio c:

cqdq ser pensqnte e cuja nqturezq intimcr
se conservq misteriosq, obscurq e impene'
trável".

Ã simultqneidcde Por sua vez é com'
pJetornente convencioncl, sem signiÍicoçüo
proÍunda".

Nq conclusôo cr páginqs 69 voltq a qÍir-
mqr: "O tempo nõo tem existencicr em si, cr

aoçõo que todos nós temos é subjectivo e
deiivc dq nossq própric orgcniscçõo bio'
lógica e mentql .

Nós projectcrmo-lc no mundo exterior e
depois é- que tirqmos a ilusão irrestistivel
de um tempo qbsoluto e universsl".

O tempo ciêntiÍico é coavencional; as-
sentc sobre qs medidqs Íísicas coordenq'
dcs de Íormcs diÍerentes e cté certo ponto
qrbitráriqs".

Estos simples trcrnscrições elucidqm o
leitor sobre c concordcmciq dos pontos Íun'
dqmentqis destqs duqs exposições e, co
mesmo tempo, Íornecem-lhe elementos su-
Íicientes pctrct ct Íormuloçõo qctuqlisada do
interessqntíssimo problemo do tempo.

(Portugol)

LEIÃM:

Semanário de literatu-
ra e crítica de Portugal
(Lisboa).

. ooo

no Brasil

LIVRARIA MOURA



Gildo

Moreiro

S ILV IA

Gildc preparo umc exposiç&o de retrcr-
tos. Fui cÍo seu qtelier 

- umc grcnde sclc
trqnsÍormqdo em gcleric. E' sempre inte-
resscnte e curioso penetror nesses qmbien-
tes. Ãssistir o surgimento da Formc que se-
res humqnos sentem e constróem exteriori-
zcrndo. Penetrqr no dominio dc qr'te encon-
tondo-o reqlizqda plenomente, como "emo-

çào e Íormc" (Ãbel Salczcr).
Pintqndo retrqtos, Gildo Moreira Ío;z en-

ssios de psicologic oplicodc. Sintetisc de
umo moneirc surpreendente. ReÍlete os
complexos e dá qos recolques dqs criqturqs
um ospecto de superÍicie que nõo perturbo
nem deprecicr. Ãtrovés seu temperqmento, o
b,umqno nõo se deÍormq; conservq q sucr
qtitude nqturql que q personalidade de qr-
tistc nõo costigo. No encontro do objetivo
com o subjetivo, vence sempre q verdqde
flsiológicc. O movimento é expontcneo e
impressiono suqvemente. Ãs cores sõo utili
zodos com roro Íelicidode. Não Íerem, re-
pousqm o olhcn. O ozul principolmente tem
sempre um relevo originol. O brqnco tom-
bem se exqltq com expressõo.

Ã minhc percepçõo ccompcnhou o evo-
lução de Gildcr, pcsseondo o olhar pelos
guodros que cobrem os paredes da sqlq.
Lá estovq um motivo liturgico Omploran-
do), Iegitimo modelo de pintura clóssica.
.Ã,liás umo obrq belc. No cqvqlete, em reto-
gues Íinois, o óleo que se ultima - o retrc-
to de Goyo Pilcn. Técnicq moderno. Liber-
tqdo. Pincelcdqs largas. Cores deÍinidqs:
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umq noile qzul Íorte, um vestido brqnco de
gronde dqmc. Verdcdeirc reproduçõo do
modelo exibindo cqrne vivq, mesmo sob as
vestes. Umo Íigura vivo.

De todos os trqbalhos de Gildc, o mqis
sqliente é q suq "Negrc". Nelo é que suq
qrte tem sentido mqrcqnte e bom. Sern pre-
conceitos, serve. Mostrcr o ser corno ele é.
Imprime ternurq, amor, ingenuidcde, pure-
zo e silêncio nessq mulher de umct rqçcÍ
heroicq e mqnsq. Nõo criq qnqtomiqs mons-
truosqs pqrct comuniccn revoltq. Ã suq qrmcr
e doce. Nc "Negra" de Gilda compreende-
mos o ser humoníssimo, todo soÍrimento,
todo esperançq, nq suq serenidqde estoicq.
Nelc é que q pintora penetrc mqis Íundo,
com mqis detqlhe do que nos tipos de sua
clqsse.

Outros exemplares dos clqsses desÍa-
vorecidos devem ser Íocqdos por essq mu-
ther compreensivcr e sensivel. O muloto. O
indio. O cqboclo. O português. O brosileiro
qnemico e moreno. Reolizodos, suq obrq,
mois omplo e sobretudo poderosomente do
Brcsil, constituirá documentário de umc ido-
de. Ultrapossorá seu tempo. Ã arte vole, diz
À.Íonso de Cqstro Sendcr, como Íenomeno in-
tegrodo e dissolvido nq meconicq maÍeriqlis-
ta dqs coisqs. Nem espirituoJidcdes purqs,
nem mqteriolidodes qbsoiutqs. 

- Complexo
de crlmq, e corpo, de rnoteriq e espirito. Be-
velação vividq da essêncio viyc.

(Especial poro "ESFERA")
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desterrado

Onde estqes, oh ourórqs primaverís
dos livres de.bctes
que orejam q conscienciq ?

Os tempos são de inverno...
Anuviqdos e melanco]icos.
E, no entqnto, eu quizera Íazer grahdes cousqs.

t Eu sou o grqnde desterrqdo.
Reclo.mo jusÍiça e esmqgcrn-me

' com pesodos burrqs rep.letos de ouro.
Aos meus clsmores de Poz' respondem, sÍnistros,

. o uivqr dos cqnhões,
a vóz do. metrqjho.
gue mcrtq mulheres,

, os .berros tremendos das grondes bombos' estroçclhondocreqnçqs
ern cidqdes qbertos.
Eu sou o grande desÍerrodo.
Eu vou pcrq o Mor !

I .Becebe-me, oh mqr inÍinito
dos grondes onqrustias humq.nq.s !

. Becebe-me e embqlq-me
do seio dcrs tuqs dôres proÍundos
gue serõo bqlssmo
paro minhos Íeridas sa.ngrentos !, Eecebe-me e embslq-me
oo som dos cantigos'trÍstes dos gue sofuem !
Eecebe-me, oh mor !
Um dio voltarei
No dorso encrespcdo e espurnejante dos vcgalhões em Íuriq.
Eu sou o rqciocinio.

(Especial para EsÍera)

Nilo
da
Silveira Werneck

I



PROGRESSO
(Especiol poro Esfero)

MARIA RAQUEL
x,]â
t,

Cabecita dormente meneando sob a capela
á zamparina, palmito amarfanhado debaixo do
braço rijo, todo carregado com os brilhos do can-
galheiro, quando o menino chegou ao Deposito
Central dos Anjos ia mesmo uma miséria.

Pelo trôpego da passada, lá dentro disse-
ram : - Engano de porta. Mais uma velha gai-
teira que deu crédito á pintura da face, e saca
sobre a meninez á conta dos besuntos do dro-
tiuista.

Mas afinal não. Ao abrir o porteiro. era o
Lauzinho, o Lauzinho da Tojeira-, 

"om ás ,"us
três anos e umas ricas botas. Muito queixoso
dos boleus do enterro.

Esteve de bico erguido, a resfolegar, olhito
gredelim virado á banda como os pintos sequio-
sos, e depois pediu:

- S. Barba, tiras-me as botas ?
O santo viu:

- Ena que janotas, fedelho! pena,os gol-
pes, e o surrado. Quando morreste tu, ó Lau ?

- Morri ontem, S. Barba, por volta do ar-
far dos trigos, quando o sôpro da tardinha faz
a vida das searas. Quando se vê que a terra
existe, sabes ? Eu tinha a maligtra, aquela que
dá nos menilos e no gado conforme o virar das
luas. Meio dia corrido, pôs-se-me um nimbo ver-
de em redor dos olhos transviados, uma gota de
suor uniu as duas farripitas que me câem na
testa. E como o nosso galo cantasse. á hora a
que não costumam cantar os galos, na alma da
minha mãe anoiteceu. 

- 
José, o nosso menino

morre! 
- 

gritou ela para o José meu pai. Eu
ouvi, e lembrei-me da procissão da Ajuda, o
ano passado, a primeira vez que calcei botas e
parecia que o andar do figurado, o bambelear
da_ Se_nhora, lá no alto, o fun-fun dos trombones,
o badalar dos pendóes, ia tudo ao compasso doque o mordomo mandava, bem puxado a cor-
delinhos, O Lau tinh aos ó1eos, não quís faltar
á marcação. Esperou que o oihar da mãe vies-
se beber ao seu olhar. como á fonte no deserto.
Entã_o preguntou cá para cima âo teu patrão,
mordomo-maior dos ceus: 

- 
pai de todos, mor_ro agora? EIe fez que sim com a barba e eu

morri.

- Não tir-este pena da tua mãe, marau ?

- Os meninos do meu tamanho só têm pe-
nas no livrinho da telceira classe. Na verdade,
somos pão asmo, S. Barba, e o sabor no pran-
to das Dolorosas. Eu era o filho, velhote, quem
chorou foi ela. E' da praxe. Tiras-me as-botas ?pom, entáo passe de Iá os pedestais, D.
Badameco.

O sapto cur\-ou e pasmou:

- Mas tu vens com uns pés impossivel,
Lauzinho da Tojeira I eue maiarrico -te 

deu
neles que tos pôs táo mirradinhos?

- 
Pecados de quem vê curto, o povo chão

fabrica a sua miséria. Isto... Olha, conheces a
Felícia teceloa, Iá do sitio, a tàl farfante de meter
o mundo inteiro á sombra redonda da saia? Co-
nheces. Pois essa, vai para ano e pico, pela Aju-
da, notava umas botas faladas, de tão porreiras,
no seu rebento Julião 

- sim senhor, o tuno râ-
nhoso que vinha á surrelfa lamber-me as papas
da conca, mal a minha gente dava costas. Es-
tás a ver, inchou como só ela, Que lhe tinham
custado belo par de libras a um mercâdor de
Braga, que ninguem mais as tinha, nem tivera,
nem teria, que olarila, olarila, olarila ! Ih, o na-
1z da minha mãe, santinho... Num relampago
de rabitesga, no dia em que tho disseram, dii-
parou para casa â pedir ao pai duas libras para
o Lau tambem ir catita no dia da Senhora. 

-Hei-de pô-la da côr do cidrão, áquela papa-
Deus 

- dizia num arreganho.

- E o teu pai deu-lhas ?

- Ná. Manso, de arrazado, a descansar dâ
enxada, cuspiu para o lado e respondeu:

- Só tenho o dinheiro das rendas, e não
lhe bulo. Deve-se na tenda,

Enfreneziou a minha mãe, não comeu, não
dormiu, deu em moer-me de surras. E o pai tam-
bem deu, daÍ por diante, porque ela não lhe an-
dava ao jeito nem de dia nem de noite. Demo
das botas ! Tão vaidosa delas a senhora Felicia,
e vai quem nas pagava era 

- com licença á
companhia 

- o riquinho do meu tu-tu.
Já 1á vinham vésperas de função: pão fôÍo,

galinhas sem pena nem voz na cozinha do sr.
abade, comprado o fogo e o sermão, uma febre
tensa no olhar da minha mãe. O pai negava as
botas com um murro na arca, a Felicia apregoa-
va as ditas.

Daí, uma tarde passava na estrada o sr.
Zézinho de Pardielos, a quem tratavamos de
fidalgo porque se arr-anjava na vila a pagar me-
nos dizima que nós. Este mirava sempre a mãe
de revés, mas triste, meio-riso escapado do bi-
gode, uma fome surrateira ,uma imploração, nas
pupilas deslavadas. Eram derriços de solteiros,
ele usava cheirinhos baratos por compensação de
ser atado de génio. Para se fazer sentir, quê !

Dessa vez a mãe salvou, ao costume, ofere-
ceu de beber. Porém ao vê-lo partir, não sei que
de repente lhe lembrou. Erggeu-se, afogueada,
perdida de todo, e abalou atrás dele. Enfim,
atrás das botas.

Por uma hora estava em casa, úuito bran-
ca, muito linda, tôda cera a meia-luz, a trança
mole e cheirosa a erva quente, os quadris vaga-
rosos. E duas libras atadas ao canto do lenco.

Sem gosto, disse: 
- Amanhã vou a Braga

comprar as botas. A Palmira oferta o dinheiro ao
afilhado.

- Anda, que traz a bolsa folgada 
- em-

basbacou o pai, mais para lhe falar de bom modo
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do que interessado pelo dom. E foi recolher o
gado mais cedo, para fazerem as pazes na cama.

Assim tiveste tu, S. Barba, este Lau casqui-
lho sape sape na proeissão, assadinho de ealor,
com seus pés papudos arroxados numa botas
iguais ás do Julião, frisado a preceito 

- sempre
me arrepelaram, as comadres ! 

- 
caçapo muito

preso aos dedos da mãe, e esta muito direita, sem-'
pre tão branca e alheia que se esquecia de ir
ufana.

O pior, meu santo, é que as botas á moda
de Braga me aleijavam de grande. Cuidas que
se me deu de o mostrar ? Berrata tamanha nun-
ca mais tiveram os restolhos da Ajuda. Correu
mundo:

- 
Tira-lhe as botas, mulher, isso é dos pés.

Já tem as perninhas roxas.
E' o tiras ! Inquieta, doida de penâ, trágica

sem ninguem dar por isso, a mãe não me des-
calçava. Nem nessa hora nem nunca mais. Cha-
mou-me nomes, abanou-me, por fim pegou-me
ao colo e tâpou-me as pernas com o avental para
se defender dos olhares d agente, Atoxou-me
de caramelos, e dormi então, gasto de lágrimas,
o resto do meu dia de menino escorreito. euan-
do acordei na solidão do monte, á volta da ro-
maria, os braços dela atados ao meu corpo tre-
fniam com os soluços. Os beijos que me dava ti-
nham febre, e brusco amor de pecadora.

Depois foi o inferno. O Sr. Zézinho levan-
tára os olhos, por trazer consigo a avidez dos
acanhados uma vez atendidos. Onde estava a
sombra da minha mãe estava e1e, a dar-lhe in-
aultos, acenos de libra, a chorar de gôso invo-
cado, Aliciante, como de fruta dura, trazia na
lingua o sabor dos peitos azedos de suor furiosa-
mente palpitando por nove mil reis. Isto prende
um homem, santinho do Senhor. Morria-se aos
poucos 

- 
pobre em danação de teres perdidos.

A madrinha Palmira, porque a mãe lhe negara
a ultima renda de lençol, correu-a no regueiro,
a dizer que ainda um dia havia de falar.

Ela.. . ó S. Barba, como um capricho de
camponia se paga mal com umas botas! De noi-
te, se eu acordava, ouvia-a soluçâr por entre as
pragas do pai meio desconfiado, que não a en-
tendia, tão vária de modos, tão tonta, com aque-
Ia ferrada de não me tirar as botas nem a tiro.
- Boto-me á água se o descalças 

- uivou a
triste quando ele me quis libertar daqueles tor-
mentop de Braga. E não havia chama-la á ra-
zão. Ensandecia-a a ideia de ver o seu corpo 

-o_seu inferno de agora 
- avaliado pela mesqui-

nhez de um cabedal que não serve. precisava de
valorizar as botas, de lhes dar no mundo a co-
tação duma honra, duma vida! Vender-se sem
desejo, por nove mil réis, e as botas não me ser-
virem, a mim, ao seu Lauzinho !. . . Desvairava.

A's vezes, macerada, á frente de gente pre-
guntava-me: 

- E' perrice tua, meu ceu, náo te
doem ora não ? Gostas muito das tuai botas,
pois gostas ? Qual, não ha quem lhas tire vêem
vomecês ?

Eu já sabia. Se dizia que sim, que gostava,
tudo era uma satisfação frenetica de treslouca-
da, com doces e afagos á mistura. Se me punha
a berrar era um pandeirito naquela mão sem
tino. Por consequencia criei manha, e então não
houve duvida de que estava aieijado.

Fi-la sofrer. Vali-me dela como de um ani-
mal peado. De birra, obriguei-a a levantar-se
de noite, a passear-me ao colo na nossa cozinha.
para cá, para lá, horas de fio, vaga de insonie

primeiro, depois arrepanhada de medo, a tapar-
me a boca com beijos de raiva triste para o pai
me não ouvir gritar. Gemia o vento pgla telha
vã, e desgrenhava as ramas da horta. A noite
tremia toda, não sei onde lacerada. Eu fechava
os olhos sobre aquele peito em tumulto, e dor-
mia com os pés esquecidos no calor dos braços
tremulos. Nas lavras ia ás cavalitas, sempre in-
crustado ne1a. O roçar dos meus joelhos poderia
contar-lhe as costelas, se eu fosse menino de
mestra. Mas o ar direito com que me olhava á
tarde, ao pousar-me, derreada, de toda a altura
do seu corpo vencido! Porque a mãe é como
os bois, S. Barba, poderosa e indefesa.

- Náo tinhas pena dela, marau ?

- 
Boa te vai ! Os meninos não têm penas,

são carne cega. Eu era o filho, velhote, quem
sofreu foi ela.

À pobre descalçava-me ás furtadelas, lln-
gia-me os pés de lágrimas, como a um Cristo
pequerrucho de ehaga renovada a cada hora.
Um dia, com uma tesoura, abriu-me mesmo o
cabedal junto. á biqueira. Esses golpes aí, que
tu vês. Porem não tive consolo, embora seja
certo, que me fosse distração, quando eu corria
o quinteiro ás mancas ou de rasto, ficar depois
tempos seguidos a ver o meu dedo grande 

- o
unico que me saía da bota - moreno de terra
e bom ar, imundo irmão da outra carne válida...
Gravemente, embevecido, lavava-o com cuspo,
palrava-lhe. Aquele alforriado enternecia-me, S.
Barba, cá dentro do fumo do meu pensar de me-
nino ,ao passo que á noite, quando me tiravam
as torturas para me deitar, a carne freira do
resto do meu pézinho, alva e fina, dava-me an-
gústia, pedaço de aristocratico mistério habitan-
do o meu corpo tão rasteiro, tão parceiro do da
outra gente.

E a carne da minha mãe deixou de chorar
pela minha. Pouco a pouco a nossa casa en-
cheu-se bruxedo pinpre, porque eu tinha os
pés mirrados dentro dumas botas curtas. Serra
abaixo, e á formiga, por gTossos caminhos de
cabra vinha gente pegureira para me tocar. Vi-
nham tambem os carvoeiros, em bando, descidos
da faina dos serranais, pernas badalando ao
chouto miudo das bestas, de escarrancho sob o
gemer do torgo nas serapilheiras mal atestadas.
Trajavam de remendo, e punham viras de lata
no soco. Um esperto saracotear de guizo marca-
va-lhes o rasto ao correr dos atalhos. Noite ne-
gra cantavam, com vozes que verrgavam a seral
mudez das brenhas. Era quando, tolhida de frio,
toda a carne remetida ao calor do albardáo, lom-
bos caídos sobre a montada, venta adormecida
no cheiro teimoso da ultima queima, perdidas
noções de tempo e de rota, toda a caravana se
esquecia de si mesma, e, sem norte, remoía far-
rapos de pensamento antigo. A's vezes um deles
acordada de supetão, Iembrava-se de que vinha
ao feitiço. Então sentia até aos ossos a grossura
sufocante da treva, desvairava no intimo ante o
pavor dum esbarro em paredões imaginarios de
negrura, tossia, calava-se, trespassado pelo re-
ceio da propria voz, e mal refeito lançava ao ar
uma cantilena arripiada, que compungia andur-
riais e acirrava os lobos. Outros, mais atrás, mais
ao longe, pegavam na deixa ê as vozes cresciam,
uma ao amparo das outras e todas contraídas
nos agudos. Espavilava o passo das alimarias.
Cantavam os guizos, pingue-pingue inebriadc,
ansiosamente arfando. sacudidos pelo bater oa
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Coisas de mulher

lrlôo posso Íer saudsdes'

ã sobe-se 1á o que é soudade!

Mas lembro-me.
Faço cie tudo aquilo,
do que nco Íoi nodo, ou guosi,

umo simples reconstituiçáo itinerátio, hislótico...
Lembro.me. ,§

Ai, letúronço,, lembrança,
gue és?
Dislonciql
E um vdqo desejo de viver, de vibrar.
A. ogitciçdro dos sentidos insdtr'.sÍeitos!

.4penos.. .

Águe7e deserio co.mpo, Pedregoso,
subúràio de urnc peguenq cidode moÍto,

táo leio e sem Íinr.,.
E o rneu quolfio nu, inhósPito!

fudo mois desolodo e Írío que o impó|l:.io, extronâo'

Mcsotempoeosol,
o so/, rneu companheiro conÍiqdo e r'mpessoal...

EnÍim, de gue me lembro?

De nadc.
E' só a mÍnha velho sensualidade menineirc:

e corstsnte,
que se eslá reonimando,

Íevendo-se e chorcndo-se.

Chorondo-se, Írustrodo.'

Lá no dlto (continuo..,) os presos,

conÍusos e bulhen{os,

Cá em baixo os colqodas.
,4s invios congostds,
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Especial para EsíeÍa

JO ÁO F ALCO
os desertos Jorgos.

Iudo ensoalhodo e emPoeircdo

Ãguele soÍ!

Âguele sol de umo époco, tôo guente!

Cúmplice e provoconte.

Durante quo;nto teraPo aindd eu rePeti,

E Íiz em lnente os meus perdidos pcssos?

Perdidos, inúÍeis, dissipodos. ..
ItIõo sei.

Que servos sornos dos .nosscÍs brutos necessidadesl

Durante gudnÍo tempo are oaei aiadcr,

ae adulei?

Quem pudesse odiqrl
oÍé sem o.mo.tgura.

Canssr-se!

Quem pudeses odicr
Mos d quem?

Ã. vidd, qo ternpo,

ao seu próprio êspiriÍo e corPo?

Como íui, voltei, inseguro...
Meti-me na mÍnha ,uc solurncs,

nc triste cosc ern que morqvd.

como umq princeso enxovalhada.

Mos porque se tesolveu em nodc
aqueJe Íáo pouco e tão breve?

Porque não Íoi, enÍím,
umc lonqa e melancôlicq mancebia,

ccpcz de me revoltor e de me exgoto;,
de me puriÍican?

(Poriugol)
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ferradura, mai.s lesta agola, mais certeira, mais
sonora.

De maclrugada paravam á nossa porta, tra-
ziam-me cera (era a madrinha Palmira quem
vendia, reeonciliada) beijavam-me o pé com o
beiço tosco, onde hâvia terra ás vezes, faziam o
voto e partiam, bamboleando. Deixavam ao pai
o dinheiro da esmola, e voltavam por grossos ca-
minhos de cabra, com um alivio de amputados. De
novo metidos na noite, marravalham as coroas
dadas ao "menino bento", mas no fuldo iam fe-
Iizes.

Assim foi o meu reino, S. Barba. Deixaram
de me beijar. Depois das trindades metiam-me
na cama, com a reverencia fria de quem guar-
da uma reliquia. Para a minha mãe, esquecida
daquela tarde humana espojada na erva quen-
te, eu não era filho, era um milagre. Inchada
que ela andou, a rnãe do miraculado.. . Engor-
dou, outra vez de bem com a vida. Parira um
menino raro, muito acima do Julião da Felicia.

As libras tinham iervido, o seu corpo estava
limpo.

E quando eu morri, aproveitando a mali-
gxra e muito aborrecido por não ter pés, ao fe-
char do caixão, o pai, que tinha levado a noite
a cogitar na baixa do negocio, benzeu-se, veio
a mim e... puxou-me as botas.

Então - á Cristos ! - não larguei. Era de-
mais para a Tojeira, chiqueiro serrano de menos
de trinta fogos, onde o medico do partido não
punha os pés porque não tinha cavalo, onde o
carteiro, a meio caminho rasgava as cartas, pra-
guejando contra o calhau e o pó, e de inverno
chorando - atolado sob um ceu riseado de faisca.

Ficaram 1á os atacadores, S. Barba. Metidos
numa redoma de vidro já chegam para a junta
de freguezia ir á vila pedir uma estrada, botar
capela de pedra e cal, mandar cunhar as meda-
Ihas. Tudo á custa do saco das recolhas,

S. Barba, a Tojeira entrou no mapa. Ve-
nham de 1á esses ossôs.

I UTILIDADEN



XARQUEADA
(Especial para "ESFERA")

A pena que nos descreveu Xarqueada é a
de um poeta, do grande poeta moderno dos Ver-
sos meninosos e Dina.

Andei lendo não sei onde que todo roman-
ce deve ser um poema.

Xarqueada é um poema bárbaro, porque
canta a vida bárbara dos peões, dos párias do-
loroso§ das xarqueadas do sul.

Pedro R. Wayne'náo fez uma obra de ima-
ginação. Aquelas 254 páginas do seu livro re-
tratam a vida que êIe viu e viveu. para escre-
vê-las, não se limitou a presenciar e anotar co-
mo um reporter inteligente e curiosos. Isto já
seria muito e os nossos grandes romances novos
são isto mesmo: reportagens. Wayne, porém, fez
mais. Deixou suas ocupações na cidade e trans-
portou-se para a campanha, onde viveu duran-
te dois anos â mesma vida do peão, do assala-
riado.

"Durante dois anos" 
- me conta Wayne

numa carta 
- em que passei as mesmas neces_

sidades que êles, faminto muitas vezes mal abriga-
do sempre. Morei num dos ranchos em que habi-
tam os trabalhadores. Ranchos de torrão, feitos
de barro, cobertos de palha. Escuros. Armados
com paus, meio apodrecidos, escorados por to_
dos os lados, para não serem derrubados pelos
ventos. Sem soalho, alagando-se quando chove,
cheios de frestas. . . " E a coleção de fotos im_
pressivos que me deu, ilustram êsses dois anos
admiraveis do intelectual-peão, ilustram o seu
admiravel romance.

o

Luiz aparece ao começar o romance. E, um
espírito lúcido, enriquecido de solidariedade hu_
mana, que se fez, por isso, um amigo dos des_
protegidos. Chega á Santa Margarida prá ser
guarda-livros. Não se sente, no entanto, supe_
rior aos peões e confunde-se com êles, visita_os,
qma-os e suas famílias, diante daquela simpli_
cidade tão natural, perdem o acanhamento e
querem-no como a um irmão, como a um guia
escLareeido.

Aquela gente que vive uma vida que não
parece humana, nos seus ranchos da quad.ra,
uma vida antipoda á que vivem na casa grande

- compreende que o novo escriváo, rapaz de ca-

. MAURA DE SENA PEREIRA

tegoria superior á sua, poderia muito bem viver
agradando a Dionísio, o poderoso senhor da
xarqueada. Ajudando a maltratá-los mais, a
explorá-Ios com um maior requinte. E' que, ao
contrário, é um amigo doce e desinteressado de
sua classe. Um amigo dinamico que procura es-
clarece-los, uní-los, pra que possam batalhar
com êxito por uma existência mais clara e mais
humana.

Januário, o nômade das xarqueadas, o ru-
de namorado da liberdade, e os peões Ambró-
sio e Carocha unem-se a Lttiz, irmanam-se ao
escrivão 

- apóstolo. (Dá vontade de irradiar a
primeira conversa com Januário, sua prégação
tão simples, tão persuasiva).

Na alma do jovem guarda-livros recru-
descem os ímpetos de revolta ao começar a ma-
tançp. Ao soar o apito da graxeira. As páginas,
agora, de Xarqueada pingam suor e sangue. Fil-
mam aquela procissão lúgubre de párias, dei-
xando á meia-noite seus ranchôs e dirigindo-se
para a xarqueada. Lá mourejando, os que ga-
nham por dia, os que ganham por mês, os ca-
ranchos, laçando, desnucando, carneando, man-
teando,. salgando e fazendo os demais úisteres
que constituem a faina bárbara do ôperario das
xarqueadas, sob o olho fiscalizador e os berros
prevalecidos do capataz até que, ás oito horas
da rnanhã, vendo êste que não tirará mais nada
daqueles corpos esfalfados e famintos, enquan-
to não tiverem um breve descanso e um parco
alimento, ordena:

- Apita pro café.
Nos ranchos miseráveis, graças âo exausti-

vo labor que a safra verde permite aos musculos
dêsses homens desamparad.os, as mulheres, as
crianças estão em alvorôço. Agora podem ir ao
boliche buscar 

- nãg dinheiro 
- rnas podem

ir buscar (há quási um ano não comem carne
verde) além das bolachas duras, dos ,.generos

podres": os pescoÇos, as agulhas, os lombinhos,
os rins.

IJm amor suave e comovente vem botar up
raio de sol na vida do rapaz: Gurizinha. A mo-
ça bonita e pura que não e mais moça. Tornam-
se companheiros. Ela não é só a amada, é a
discipula que confia em tudo quanto vem da
"ampla testa que lhe dá aquele todo de ínteli-
gente e revolucionario".



Por fim a greve estala, presidida por Luiz'
e os três companheiros. Fracassa em parte, I

Mas é o primeiro pas§o dado com firmeza no ca-
minho das reivindicações.

o

Ao me referir ao maravilhoso volume de
Pedro R. Wayne, não poderia deixar de salien-
tar esta cousa: suas qualidades de romancista
de raça, de romancista moderno são servidas
por um estilo inconfundivel, por uma frase ner-
vosa e faiscante que honra a nossa bonita lin-
gtra luso-brasileira e em que se engasta uma ri-

"

Um xcrqueário e suq Íqmiliq, de luqléte Íeitq
especialmeDte ptrrq rr pôse Íotogrclico.

"As águas cheias de sol evaporando-se pa-
riam nuvens, filhas daquele consorcio".

"Vagalumes errantes tiravam instantaneos
a magnésio com vôos explosivos".

o

O romance brasileiro moderno (parece que
foi Renato de Almeida quem escreveu) tem um
valor de documentos, de estatística.

Xarqueada, que é o documento vivo da vi-
da coniemporanea dos trabalhadores nâs nossâs
xarqueadas meridionais, vem juntar-se aos ro-Us ospecto do "qucdro.,, grupo do roncho de moÍodia

dos lrqbclhadores de xorquecdc.

qússima terminologia gaúcha, quasi pedindo
um glossário.

As imagens que usa são abundantes, fres_
cas. originais:

"Um céu azul de louça ágata, estralada aquÍ
e a1í por falhas brancas de nuvens...,,

"A noite fria de maio parece que quis se
r-estir de dama da época Maria Antonieta. Em_
poou os campos que se desenrolam e se espa_-,iarn, como uma farta cabeleira branca".

"O Rio Negro, torcendo-se todo, passava ro_
çando pelas margens, como um gato dengoso
Êi-i:::as pernas de mulher,'.

"Tipo dêstes em que a mulata, Iavando a
;e e e os cabelos em três ou quatro gerações
+:= o sabão dos cruzamentos, atingia a catego_
:--: de morena."

Estendendo ccrne no vcrol

mances mais fortes e mais belos que estão mos-
trando o verdadeiro Brasil. E é o livro mais
corajoso que, até hoje, nos deu o sul.

(Florianopolis)

umo revisto de intercômbio Po n-o merico no;rsFERA e

Agosto, 1938
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Notas râpidas
sobre a vida de um par

(Especial para ES['ERA)

DINIZ CUPERTINO

Com seu qndcr balouçado, cogitcndo
ou dqndo olhadelcs piccntes cro ncrmorqdo
gue q segurq pelo broço, Íino e hqrmonioso,
tôdas as manhãs c vejo, cguelo menincr bo-
nitinhc com tês morenc e olhos grcndes, be-
los e concentrqdos que Íazem advinhqr cq-
ríciqs de crmor nuncc excedidas.

IndiÍerente co bulício que a cercq; bcr-
rete vermelho; vestido vermelho; luvcs ver-
melhas, toda de vermelho como umc Íigu'
ra cgitodc em quem qndqsse reunido um
desejo de excitqr os olhares dos homens
onde só hcr umq inclincçúo pelo sexo, umcr
ctrcçôo por tudo quanto é Íeminino e repre-
sentcr um enriquecimento do poder do Ícu-
no.

Ã. ombiçôo que a abrcnge e cr dominq
é umq obcecaçôo que se trqduz por umct
oquisiçõq permonente de mqis vestidos;
mcris meiqs; mqis sapqtos, por mois cdor-
nos que q embelesem tornqndo-cr Íútil .

Quondo elq vqi nq ruq nõo sõo os
olheres ternos cheios de enccrnto que ct con-
templcm, mqs o Íogo ordente dos velhos
com desejos secretos. Nôo é o jovem con-
ciente procurando nelq sqtisÍqzer o sua ju-
ventude, nc Íonte dinqmicq de todo per-
Íil irrodicnte de belezo, mcrs táo-só o velho
encqnecido que q vô núc - 

porque só núcr
o pode ver. Nq ruc elq vqi núq, núo, por-
que só núc elc quer cndor. E núcr se qpre-
sentq, se mostrq e, núc se oÍerece.

O nomorcdo que c conduz pelo broço,
cômprimindo-q muito, vqi com elq, enlbe-
bido em mundos irreqis. E tqmbem vai jc-
notcr, bem vestido. EIe, como elq, desconhe-
ce c ogitoçõo dcr vidq, q belezolue num

mqrulhqr dinamico qtrqvessc qs coiscs ê
penetrc em tudo.

Nos pcsseios em conjunto êles só cl&c
pelos seus mundos, qlheios à pobrescr qT s
passcr envergonhcda; à miséria que irrom-
pe dos becos, dcrs trqvessqs imundcs. .E
contentes, tõo contentes que pqrece quê os
seus corpos se Íundem num grande cbrc-
ço, se unem em pleno dic, Íormcrndo um
todo.

Quem pqssq e os vê tõo enlcçcdos Íoz
comentários: uns riem-se de tcntc ingenui-
dode; outros os odeiqm pelc alegria quê
trqnsmitem e, outros qindc, os troçam pela
vidc inútil.

Mqs eles nôo dõo por ncdcr. Eles admi-
rqm-se, qcolhem-se um qo outro e de tudo
o resto se qÍqstqm. .4. vidc parc êles é umcr
ilusão, é um sonho. Ã vido sôo os seus eus.
Ã vidc é umo evqsão sem humsnidcde.

E nõo haverá lutc naqueles cérebros?
Náo, porque êles só conhecem c vidcr pelo
Iado mesquinho: q vidc pelo que ela tem
de qrcqico, de morto. Nõo pelo sentido vi-
vo, Íorte, construtivo e humqno.

O grito arripionte do goroto que joga cr

bolc de trqpos; o homem que qpregocr Íru'
tq; q mulher.dqs vqssourqs; o vendedor de
"sorvetes" nct sucr bicicleta; q mulher dos
"lunches" corregodc de bqús; o corquejei
ra esquálidq e, tudo mcis, sõo notqs de
vidcr, humqníssimqs mqs que os seus olhos
não sqbem desvendor, compreender gu sen-
tir.

...E o vid<r pqsscr veloz, cortcnte e
dura, enquqnto os seus mundos vivem en-

(Portugal).

VALERIANO
E' O GRÃV.ã,DOB DE

ESFER^ã,
42-2093
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Comentando

O Romonce Brosileiro*
(Ar suos Origens e

Ã's vezes um nome PomPoso consti'
tue um terrível desqstre nq vids de utf,; in-
divíduo. Ã's vezes isso qcontece tqmbem
co moutras coisqs qle n dos indivíduos'
Àgoro mesmo está qcontecendo com o livro
aó Sr. Olivio MonteneEro; recém-publico-
do na coleçõo: "Documentos Brcsileiros",
dc Livroric Iosé Olympio Editoro. Foi o

cqso que esse sr. escrevelr olguns artigos
sobre diversos romqncistos brqsileiros, cn-
tigos e modernos, e resolveu reunir em vo-
ltúne os seus escrítos.- Nesses artigos Íalo
o qutor em: José de Ãlenccr, Tcruncy, Ãlui-
zio de Ãxevedo, Inglez de Souza, Rcrul Pom-
peio, Mochcdo de Ãssis, Iosé tins do Bêgo,
José Ãmerico, Ãmondo Fontes, Grqciliono
Rqmos, Erico Verissimo, Rqchel de Queiroz,
e Gostôo Cruls. Quqtorze qo todo. Nem um
mcis, nem um menos. De uns Íala um pou-
co demqis, de outros Íalc muito de menos.
De quasi tod-os esquece msis do que Íclo,
o que, parc muitos, pode ser considerqdo
como vsntsgem. Ãssim, em um liwo que
Ieva o título pomposo de: "O Romance Bra-
sileiro". - Ãs sucs origens e tendenciqs. -publicado numtr coleçõo de culturc, esgue-
ce o qutor, inexpliccrvelmente, nomes como:
Mqcedo, Domingos Olympio, Lima Barreto,
Ã.franio Peixoto, Xavier Mcrques, GodoÍre-
do Rcrngel, Plinio Sclgcdo, Mqrio de Ãndrg-
de, Iosé Gercldo Vieirc, Oswqld de
Ãndrcde, Lucia Miguel Pereirq, tucio
Ccrdoso, Octcvio de Fqriq, Joõo ÃI-
phonsus, Cornelio Penno, Marques Re-

tello, Ciro dos ?lnios, Dionelio Ma'
de que o que está no livro serve principcl-
mente porc lembrqr o que Íslta. Se o livro
se chcrmcsse, por exemplo, "Notas ó mcr-
gem de clguns romqnces do Brqsil", tudo
estqriq certo. Porque é exatomente isso o
que Ícz o outor. Comenta c seu modo in-
determinodos livros de determinqdos escri'
tores. Não estudq nenhum romcncistc. Pqrq
o Íczer teric que estudor coiscs um tqnto
complexcs, como: {atores socicis, Íqtores
economicos, fatores biologicos, Íatores cul-
turqis, situqndo cqdc romcncista no tempo

Dias da Costa

e no espqço, por saber que o escritor, como
tcdo qrtistq, é um resultado dc cdoptcçõo
ou do choque dos elementos intrinsecos de
suq personclidade, diqnte dos Íqtores cm-
biencicis diversos, dominqntes em suc epo-
cc. (E'cloro que isso se dó opencs com os
verdadeirqmente representativos, os que
podem seq considerqdos como pontos de re-
Íerenciq pcrc estudo de direçõo e tenden-
ciqs). Nadcr disso Íez o qutor de "O Romqn-
ce Brqsileiro" e parece que nôo o Íez por
incapccidcde críticq ou por unilcterqlidcde
de visõo.

Por mais "livre-ctirodor e voluntcrioso"
que sejc o crítico, como, segundo o sr. GiI-
berto Freyre, é o sr. Olivio Montenegro, c:
suc liberdode nõo deve chegar ao ponto de
pretender estudqr a obra de um romqncistcr
da cltura de Ã,luizio de Ãzevedo, qucsi que
exclusivqmente qtrqvez de um liwo de es-
treic como é "Ã, Mulcto", desprezqndo ele-
mentos vqliosos que lhe podericm Íornecer
outros como: "Cqsq de Pensõo" e "O Cor-
tiço". Nõo creio que o outor sejc tcmbem
ingenuo co ponto de supor que clguem o
vá levor q serio, quondo pretende destruir
umc obro como ct de Erico Verissimo, em
Çinco escqssqs e qnémiccs páginos do seu
mqgro cqderno de opontcmentos literórÍos.
Tambem nôo ha mqis ncr époccr ctuol nin'
guem que se conÍorme em ouvir Íqlqr de
Roul Pompeic, si se sepctrc o seu extrqnho
tempercmento de escritor e de homem da
sua atividqde politico e sociql, nos seus
combqtes pelc obolição, combates que, co-
mo nôo podio deixqr de ser, exercerctm umq
gronde inÍluenciq em todq c suct vida, des.
de os bqncos qcodemicos, inÍluindo tam-
bem poderosqmente no cqrqter panÍletcnio
de suq obrcr.

Ãpezcr do cxutor qÍirmqr que colheu os
elementos pqrc o início de seu capítulo so-
bre Rcul Pompeio no livro utilissimo do sr.
Eloy Pontes, nem por isso deixc de despre-'
zqr o que de mqis vqlioso hcvia nessct con-
tribuiçõo, pcra otribuir o cqrqter ds obrq
pcnticular e publicc do qutor de "O Ãte-
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neu", exclusivqmente ct dois sentimentos
íntimos: "uma gronde timidez e um grande
orgulho". Convenhqmos que, como proces-
so de críticq esse é dos mcis simplistcs. Do
grau de culturq, do crmbiente histórico onde
se moveu o escritor, dos elemenios exterio-
res que cgircm em suq inÍqncia, dcr inÍIuen-
cic que o meio Íomiliar, o internqto, ss
condições de vida, qs lutqs políticas, etc., ti-
verqm nq suct Íormcçõo literóricr, nem si-
quer hc reÍerenciq. No entqnto, gucndo o
autor procurq estudqr Mqchodo de Ãssis,
começq logo o ccpítulo com cs seguintes
palcvras: "Machado de Ãssis nqsceu em
1839, em pleno Íervor do romcntismo, e erq
mulqto. Mulcto e pobre. Os seus pcis vi-
viqm de oÍícios humildes, e de que ele por-
ticipou oinda em cricnçc". Em pouccts pc-
lqwcrs estão aí resumidos: c épocc, o «rm-
biente intelectual e crs condições mctericis
de vidc, no primeircr fqze dq existenciq do
autor de "D. Cqsmurro".

Isso é que irá explicor muitq coisc de
depois. Isso mcris os sutores ingleses, mais
c eplepsic, mais a vidq burocrqticc, mqis
q sociedqde crtiÍiciol e hipocritc de sucr
épocc. Porque entôo uscr um critério de
qnqlise pcnc Mcchodo de Ãssis, (um crité-
rio que permite qo qutor escrever um dos
melhores ccpitulos de seu livro) e utilizqr
um outro inteirçmente diÍerente pcnc Rcul
Pompeic? Froncqmente que isso é um bo-
codo diÍícil de ser erpliccdo. DiÍícil tambem
de explicor é o motivo porque o qutor, nos
ccrpitulos sobre Iosé Lins do Rêgo e Iosé
Ã,merico de Ãlmeidc, preÍere, em vez de
tentqr estudos críticos, escrever crônicss
lqudqtoriqs, deixcndo, no ccso do sr. Iosé
Jlmerico, de Íalar sobre "O Boqueirõo" ê
"Coiieiros", por nôo lhe ser possivel, de ne-
nhum modo, po-los á mesmcr qlturq de "Ã,
Bcgcceirc". Parq os ccrsos de Grccilicno
Romos e Ãmando Fontes uscr o sr. Olivio
Montenegro de processos críticos tõo estq-
paÍurdios que se tem c impressôo de que
nõo houve spencrs incapacidcde, mqs, e
isso. é muito mais grcrve, houve, verdqdei-
rqmenthe, partidorismo e mó Íé. De Erico
Verissimo diz o ensqista perncmbucqno que
todos os deÍeitos dcr suq obro proveem cpe-
nqs do Íáto de ser o escritor gcucho um tctn-
to cpresscdo e escrever muitos logcres co-
muns. Se esscr imputaçõo Íosse verdadeira,
ninguem estqriq menos cpto pcrc Ícze-la do
que o sr. Olivio Montenegro. Ele proprio
soÍre desses deÍeitos que atribue q Erico
Verissimo. Se nõo soÍresse jomais se qtre-
veric q publiccr um livro cpresscdo como
o que vem de expor ao público, nem escrê-

veriq conceitos como os que vou citqr, con-
ceitos que se qcham doutoral e qcqcicnq-
mente expendidos no início do ccpitulo re-
Íerente á romqncistq Bqchel de Queiroz:
"Vqmos ser positivos. Ã literqturc de Íicçõo,
de autoria Íeminina, entre nós, tem sido
sempre Íraquinhc. Sentimentcl e pueril . E
qucndo ela oparece com uns estremecimen-
tos mqiores de emoçôo, no Íundo é histeric-
mo. Ã exaltcção nõo é da imcgincção: é
do desejo. São outorqs mqis Íieis qo sexo
do que à litercturc. Mas nóo é q literqtura
o melhor derivativo pctrct o sexo, nem o
mqis são. Seriq q mqternidqde bem com-
preendida e bem aproveitcdo". Nôo restc
duvida que periodos desscr ordem, sõo oti-
mos, emborc nõo sejcrm rqros no livro.
Mos, Iogo qdiqnte, hc melhor, pois hcr, tes-
tuqlmente estcs pclcwqs: "E' que nc ver-
dqde, se Íosse possível dqr um sexo à
ideia, este sexo seric o mcsculino". O res-
to do ccpitulo segue pelo mesmo dicrpczôo,
justiÍicando convenções sociqis, deÍenden-
do pontos de vistc pessocis do qutor, sem-
pre com o cr dogmctico de quem está, do
qlto de uma cqtedrc, lonçcndo sentençcs
incpeloveis, tão evidentes nqs suqs verdc-
des eternos que dispenscm quclquer do-
cumentação quê cts conÍirma. Ã mesmc
coisc qcontece com o copitulo de elogios
c Gqstõo Cruls, ccpitulo que vem depois e
que é tqmbem o último do livro. E o leitor
que Íoi pqra q leitura sugestioncdo pela
pompc do titulo e do sub-titulo do opusculo,
virq desolcdo a ultima Íolhq. Desolqdo
principalmente se leu estqs polcvras do sr.
Gilberto Freyre, no preÍccio do volume, re-
Íerindo-se qo qutor: "Ninguem mais apto
pcnq o trato e q analise de tqis problemas
de relcçõo e de comporaçôo que o crítico
de BeciÍe. Ele reune à erudiçõo literória e
sociológiccr e co conhecimento do romqn-
ce brqsileiro o conhecimento do romance
inglês e norte.qmericqno; e, c todcr essq
qusteridqde de erudiçõo reunê, qind'q, o
gosto, o humor, o senso cntistico de expres-
sõo e co mesmo tempo um sentido humqno
da litercturo, rcrros em nossos letrqdos e
rqrissimos em nossos criticos, quosi sempre
uns secqrrões como Verissimo ou entõo uns
estouvqdos como Romero". Diqnte disso cr

conclusõo do leitor é, sem duvidc, q se-
guinte: ou o sr. Gilberto Freyre foi benevo-
lo demqis ou o sr. Olivio Montenegro Íoi
por demcis cccrnhcdo e não quiz mostrcr o
que sabic. Tqlvez que de outrq Íeitq os dois
Íiquem de ccordo. Porem, enqucnto isso
nõo se veriÍicqr, é justo que muita gente se
reserve o direito de Íicqr duvidqndo.

Esfera
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Ã mirogem imperiol, levqndo os reis geÍmaoicos
ó Itolic, eE Iutq co!.stcalê com o pcpcdo,- Ícz com
que, seuhores de ura potrimônio Íundiório opreciável.
om imperodores olemóes deles nôo se tqpÍeveiten
pcrrq <r uniliccçáo territoÍiql dc Germqriiá, dispen-
eando esÍorços e eneÍgiqs pqro monteÍ um título e
gozo: prerogotivos oo reolidode vqsios.

Otõo julgo'se o herdeiro de Corlos Mogno e con-
seguo ssgrror-se em Bomo. Quondo os grondes Íeu-
dcis gero,micos se revoltqm (e o Íozem por mcis
de uma vez). iuclusive seu próprio Íilho. Otúo cou-
Iiscq-lhes os beug, E<rs, oo em vêz de gucrdó-los,
redistribui-os enEe os cheÍes nocionois; é possivel
que umcr rozõo políticc o conduzq, em especiol c de
cornprcrÍ dedicoçóes par<r <r lutcr clém dos .ê.lpes.
Tauto êle, porém, como sêus sucessores da coscr de
Soxe, imbuidos do EGücq impeÍiol, voltcm-se porn
c panínsulo itôico e dizem-se senhores do muado,
quondo, muitos vezes. nóo o sôo sequer do próprio
reino. Núo consêguem lixar q hereditaríedade incon-
teste do império em suo ÍcmíIic, emborc se Ícçom
eleger oté Henrique V.

Exti:otc c cqso de Soxe, eecolhem os senhores
um pÍiucipe presumidoentê Iloco, Conrodo de Froa-
cônia. Este porém, herda o reino de Àrles e seu Íi-
lho Henrique III, o Negro, cujo pctrimônio englobo
c Borgonhc (coudodo). o Bcviero, cr Suobic e q Co
rintiq, senhor hcouteste dq Germoniq e dc ltqlic,
pode aer considercdo um impercdor mcis poderoso
do gue Otâo, o Gronde, mqntendo o pcpcdo sob tu-
tela.

,§. Iutc dss iavesüdurqs, nc realidcde umq dqs
foses do competiç6o êutÍê os poderes temporol e es-
pirituol, esgotd os Íôrços de Henrique IV e seu su-
cessor. À eíiuçáo dcr cosc de Froncônic colocq eu,
Íoce quatro condidcttos ao Império: os duques de So.
xe, de Bavierc, de Suóbia e Frqncônic. Os nobres es-
colhem, sucessivcmêntê, os menos poderosos, Lotá-
rio de Soxe e Conrado de HohenstcrnÍea, dugue de
FrsncôuicÍ. O poderoso gruelÍo Ilenrique o Soberbo,
de Bovisrs, se Íevolto, e Conrodo III vence-o, deixan-
do c lÍenrique o Leôo. Íilho do Soberbo e neto mctêr-
no de Lotório de Soxe, sómente êste ducodo, con-
Íiscondo-lhe c Boviero e demais domínios,

Frederico I, de HohenstqnÍen, Gibelino pelo lado
poterno e GuelÍo pelo moterno. qliq-se co Popodo
contÍc o revolucionório Àrnqldo de Bresciq. Sob Ãle-
xondre III, porém, tornq-se seu qdversário ccérrimo,
obsorvido pelo idéio imperiol, em especiol em suo
oplicoçáo prática nc Itolic.

Vencido em Legnono, Íqz-se coroqr rei em Àxles
e, de regresso ó Àlemonha, conÍiscq novqmêntê os
bens de seu primo Henrique o Leáo, deixondoJhe
openas Luneburgo e Bruswick, tomondo-lhe o ducodo
de Soxe e o dc Bcviero que lhe hoviq sido devol-
vido. Esta ultimo bostonte mutilqda á dcdc c Otto
de Wittelsboch, cu1'c Íqmílio c conservq oté 1918.

Frederico I cosc o Íilho com q herdeirq dqs duas
Sicilios e Henrique VI pcrece que voi esmogor o
Popodo. Suc morte pÍemoturq deixq umq cricnçc de

2 qnos 
- FrederÍco - 

sob o tutela motêrno, que,
mqis tardê, pqssc oo popc Inoceacio III. O jovem
rei, preocupqdo c principio com os seus domínios dqs
Duqs Siciliqs, toÍno-se mciE torde o mois Íeroz cd.
versôrio dos popos.

Ã Àlemqnhcr do Norte elege impercdor um WeüÍ,
Otôo de Bruswick, Íilho do Leôo e c do Sul proclo-
mcÍ um HohenstqnÍen, Felipe dc Suóbiq, irmôo de
Henrique VI. O popc escolhe Otáo, que vci ser ven-
cido ea Bouvines pelo rei de Fronçc. Frederico II
reivindics c coroc impericl, consegue. por umc Íol-
sq submissáo, o opoio pcpul e continuq c politicc do
qvô, o Borbdrroxc: Conrcdo IV, sem Íilho, perde os
Duas Sicilics e Conrcdino, mois iníeliz, perde c vido.
O popcr, como suzerouo dos Duos Sicilios. concedec
q Carlos de Ãnjou, irmõo de S. Luiz.

Ã .F-lemanho entrc eu, umc Íose de oncrquio -die Kqiserlose Zeit - êm quê Bicordo de Cornuo-
Ihqs, Íilho de Ioôo sem Terrq, e AÍonso X de Csg
telcr comprom o título imperiul de que gozqm qpe.
nqs nominqlmente. Ã Provenço cqi oos máos do cqsa
de .Aniou, o Lionês e o Vivorês ncrs do rei de Frcn-
ça e Ãvinhôo nos do pqpq: erqm os restos do cnti-
go rêino de Ãrles que Íugiom'ús máos imperiois.

Em breves trcços, moÊtÍqmos c políticq, itolicma
e nóo germcnico, dos sobercnos do Sonto Império.
Ãnclisemos, em rópidos polcrwcs, a sus crtituds
quouto ó orgonizcçõo de um poderoso domínio recl
na Germqnia ê teÍenos de solientqr, [êste partÍculqr,
sucr mó políticc, porc nõo .lire,r imprevideuci<r. Con-
rcdo o Solico, de Francôaiq, eleito rei em substitui-
çóo ao último carolingio, cede co iroõo mois novo,
Ebercrd, o seu próprio duccdo, a ontigo morcc de
Turingic que seu poi recebeu do imperodor -Ã,rnolÍo,
de quem Íôrc genro.

Otôo, quoudo dc primeiro revolte dos Íeudois,
conlisccr c Eberard c Frcmcônis, devolvendoo depois
aos sobrinhos do qtttigo dugue- D& <r Bcviera oo seu
próprio irmôo Henrique, genro do duque ÃrnolÍo, o
M&u, gue se revoltorcr. .l{pós umc segundc revoltc,
n<r qual tomcrm parte seu próprio Íilho tuitdolÍ, du.
que de Suóbic (genro do ultimo duque Hermann I)
ê o genro Conrcdor o Ruivo, Íeito por êle duque de
Lorenc, tem lugcrr um novo conÍisco.

Conrodo e LuitdolÍ perdem seus ducodos; Otõo
dá a Suábic q um de seus Íiéis, Burkhord. EntÍega a
seu homem de conÍionço, Tomós Buillung, c cdmi-
nistroçóo e depois o propriedcde do ducodo de Sa.
xe, seu próprio. potrimônio hereditário. Ã crioçõo dos
condes polotinos. como delegodos dos sobercnos nos
ducqdos ê mqÍcos, porece decorrer de suo pouco con-
Íionçc nos Íeudois.

Otôo II sucede-lhe no Império em 972. Há umc
revoltq dos senhores e o imperodor, vencedor, reti.
rcr c Bcvierq c Henrique o Brigáo, seu primo, doon-
do-c, porém, a seu sobrinho Otão de Suóbiq, Íilho
de LuitdolÍ, restituindo-lhe tombem a Suábio.

Otôo II devolve q Bqvierc c Henrique o Bri-
gáo, em 985; seu sucessor, em 1002, no trono impe-
ricl, é Henrique II, o Coxo ou o Sqnto, duque dcr
Boviero e Íilho do Brigõo. Este imperodor cede c
Ilenrique de Lutzburg o seu duccdo de Bqvierc e cr
primeiro coscr reol de Soxe extingue-se com q sutt
ÍnoÍte em 1024, O ducodo de Soxe permcnece nt:s
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máos dos decendentes de . Billung, o Froncônio per-
tence ó ultimo herdeira de Eberord, Giselq, e seu
mqrido Conrodo de Suábio, descendente de LuitdolÍ,
que é eleito rei em substituiçóo o Henrique II.

Conrodo II mol sobe oo trono, cede o Suóbio ao
Íilho Henrique, que herdorc c de Henrique de Lutz-
butg o Boviercr. Em compenscçáo herdo o condodo
de Borgonho de RodolÍo III, tio de suo mulher.

Henrique III, o Negro, é o imperodor mais po-
deroso e de mqior potrimonio. Possui, no Germo-
nio, o Bqviera, o Froncônio e c Suábio e, Íóro dela,
cBorgonhoeoCorintia.

Henrique IV, o odversário de Gregório VII, sob
o regencicr de suq máe, perde q Bovierc em 1061,
quondo c roinho regente o cede o Otto de Nordhein.
ló Henrique III. hcviq-o doodo, sucessivqmentê, o
Henrique, sobrinho de Henrique de Lutzburg e c
Couodo de Lutphen, destituido em 1047.

Em 1070, Henrique IV tronsÍere o Baviero de
Otáo de Nordheim a WelÍ I, o Íundodor da poderosa
cosq WelÍ.

Henrique III dero o Suóbia em 1045, a Otto, con-
de polotino do Reno, tÍqnsÍer+c efr L047, por morte
deste, o Otto de SchweinÍurt e, em 1057, a roinhc re-
gente, pelo mesmo motivo, cede-c o seu irmóo Rodol-
Ío de RheinÍeld. Este, em 1078, disputc c coÍoc im-
periul c Henrique IV, por instigoçáo do popo mcs é
vencido ê moÍto em 1080. Soxe continuo nos móos
dos ultimos Buillung OrdulÍo (1059-1071) e Mognus
(f071-1106), qtrabem pouco ou nodq Íiéis oo impero-
dor.

Ilenrique V é o ultimo impercdor d<r cqsq de
Froncônio. Extintc c coso de Billung em 1106, Hen-
rique V dá o ducodo de Saxe c Lotúrio de Supplin-
burg, seu Íiel, que desposc a herdeira de Nordheim
e Brunswick. Ã Suábiq, cpós o morte do qnti-irçero-

' dor RodolÍo, em 1080, Íôra doda por Henrique IV c
Frederico de HohenstquÍen, Íilho de Frederico de Bu-
ren e Íiel componheiro do soberono, cujc Íilho .F-gnes
desposorcr. É' obrigodo a lutor com os herdeiros
de RodolÍo de Suábio, Bertoldo de RheinÍeld e seu
geuro Bertoldo de Zoeringhen e deixa o Suábio ao Íi-
lho, Frederico o Zorolho (1105).

Ilenrique V deixa o ducodo de Frqncônic t:o
sobrinho Conrqdo de HohenstouÍen, rimõo de Zqro-
lho e, glrtintc o cosc real de Frqncónio, os quqtÍo
duques se qpÍêsentqm cqndidctos. Sóo êles Lotério
SupplinburE, dugue de Soxe, IÍenrique WelÍ, o Ne-
gro, duque dc Boviero e os irmõos Hohenrstoulen.
Frêderico o Zorolho, duque de Suóbia e Conrodo, du-
que de Frcncônio. Notemos que qs novos cosqs du-
cois sôo crioçóes de Henrique IV e Henrique V.

Lotório de Scxe, que pcrecic o mois Íroco, é
eleito e dó logo êm cosomento a Íilha herdeirs Ger-
trudes a Henrique o Soberbo, Íilho de Henrigue o
Negro, dos WelÍ do Bavierc.

Em 1137, poÍ moÍte de Lotário é eleito Conrqdo
de Hohenstanlen, o coudidqto menos poderoso. Hen-
rique o Soberbo revoltc-se e eis os GuelÍos e Gibe-
linos (de Weiblingen, castelo nqtol de Conrado) em
pÍesençcÍ. Encontrá-Ios-emos em ltqlic.

Henrique o Soberbo, Íilho de Leóo, herda cÍpenos
c Soxe, enqucnto que o impercdor dá a Bcvierc c um
Bcbenberg, Leopoldo d'Ãustricr.

Frederico Borbcrroxo, o Íilho de Frederico o Zc-
rolho, duque de Suóbic é indicado como sucessor,
em lugcr de Frederico de Rothenburgo, duque de
Frcrncônic, Íilho do impercdor Conrodo, muito jovem
oindcr.

.Ã.pós tr morte de Henrique d'Â.ustric, irmáo de
Leopoldo ê detentor do Bavierc. Frederico Barbcrro-
rcr devol-e-c c Henrique o Leôo. Isto nôo impede gue

o duque de Bqvierq troio o imperador, seu primo e
bemleitor. Borborroxo conÍiscc-lhe os dominios, ex-
ceto Luneburgo e Brunswick. Dá então s Bovierc c
Otto de Wittelsboch, conde polotino do Reno, c Sqxe
<r Bernardo de Ãsconio. Íilho de Ãlberto, o Urso,
e ccsodo com umcr herdeirc dos Billung. Dá o Suá-
bic, .sucessivomentê, oos Íiihos, Íicondo dep o§se do
ultimo, Felipe, cqndidoto á corôa imperiol opós c
morte do irmõo mois velho. Henrique VI.

O Íilho de Henrique o Leõo, Otto de Brunswick,
disputd corôc impericrl c Felipe de Suóbia e a Fre-
derico II, cuio neto,, Conradino, o ultimo dos Hohens-
touÍen, olieno lerrcs e diÍeitos oos senhotes olemóes,
no qÍqn de conquistor c coÍôc imperiol. O conde de
Wurtenberg é um dos quê mois proveito tirom dcr
situoçõo, cssim como um Íidclgo obscuro do Tirol,
qÍilhodo de Frederico II, o conde RodolÍo de Habs-
burgo, o Íundador de umc novc coso imperiol.

Nesto resenho estó Íortamente cssinolod<r o po-
litica potrimoniol dos imperodores germonicos. Obse-
ccdo pelc idéio imperiol, nôo só descuidom de cm-
plior o potrimonio Íundiário, base do poder, como
despresom sistemoticomente cs inumeÍos oportunidc.
des de usorem, nêste sentido, os diÍeitos de suzerqno.
Nôo há urn imperodor, ou ospironte oo impeÍio. dê
Otóo o Conrodino. que nóo lenho benevolqmente olie-
ncdo os grcndes dominios, os quctro duccdos. Sqxe,
Suóblq, Froncôniq e Bovierq, em proveito de com-
pcnheiros Íiéis ou nôo. mcs que, nc verdode, não
tqrdqm êÍtr se tornor, por si ou por Euq descenden-
cicr, insolentes competidores do soberono ê Íqtores
contumczês de desordem.

Os novos imperodores mudqrôo de orientoçóo:
desinlereesor-se-ão, pouco o pouco, dc Itolio e pro-
curorôo ÍortiÍicor-se têrÍitoÍiolmente. Os Hosburgo e
os Luxemburgo, escolhidos pelos senhoÍês êxctsmên-
te pela escqssês de seus hoveres, pÍocuraráo cricr
um dominio pessool. Mqs é Íóra da Germonic, ntr
Ãustric e na Boêmic, que êles conseguirôo realizor
êssê intento. E' torde, porém, pora umo uniÍiccçóo
territorial semelhcnte á que se pÍocessou em Fran-
çc e Carlos IV, de Luxemburgo, orgonizcndo no Bu-
la de Ouro o processo de eleiçõo dos imperodores e
a Íormaçôo do colégio eleitorcl, conÍessq-se, implici-
tomentê, vencido.

' 'Eleito enÍim o obscuro Íidolgo do Tirol, de escqs-
so ou nulo patrimônio, RodolÍo de Hasburgo, reivin-
dicc êste os diÍeitos recis e vence Ottokor do Boê-
mic em MqrchÍeld. Dá oo Íilho, Ãlberto, cr Ãustricr
ê q Estiria, oo coude de Tirol, s Corniola e a Cc-
rintia. Por suc morte é eleito impercdor'ÃdolÍo de
Nqsscu e logo depois Àlberto d'Àustric, que perde
c Suissa.

Os eleitores escolhem aindc um imperodor sem
potrimônio, Henrique de Luxemburgo. Imitondo o Hqs-
burgo, Henrique VII cssq o Íilho com a herdeira dc
Boêmic e têntq umc incursôo nq ltclio.

Seu sucessor é um membro dq Íamilia dos
Wittelsboch, Luiz IV da Boviera, cuio competidoÍ,
Frederico d'Ãustricr, é vencido em Morgcten pelos
Suissqs e em MulldorÍ pelo impercdor ê, tentqndo
impôr-se cos senhores germonicos, é deposto por ês-
tês, quê opÍoveitam a opoÍtunidqde de umc novc e*-
comunh&o.

Os nobres elegem o Íilho de loão dc Boêmia,
Carlos IV de tuxembutgo, quê utiliza o prestígio im-
pericl em beneÍicio próptio. Ãlienc merccatilmente
os direitos impericis na ltolic, cede t:o sobrinho,
Carlos de NormsndÍc, o Íuturo Corlos V de Fronçc,
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Historio de Possor. . .

Especiol poro ESFERA
ffi

Porque esso ilguietot'o uo murmurío dos ogucs?

Que respoodem os soabrqs sqcudíndo os hombros no ociosidcde do noite?

§oatoe ergnrcu 6 gê3to6 de csctus nos ongulos sujos,de séculos.

d
forres poeireotqs legcn! o t€mPo de '')rttro dqs solqs vosios.

Caminhos .65 doroc clrtqm o contínuo desespêro de cidodes que nõo conçorcrm de viver.

Só os omotes náo se privom do mêsmo prozer de seguirem iuntos pora o indeciÍrsvel ougurio.

E como coupreeode o aecessidqde quê iodos sentem de Íqlor olto.

ó eu coJaho seo uodq dizêr. poro náo espontor os que pudessem me ouvir.

Ou talver púâ que nóo Íosse o unico o dizer o que ninguem ouvirio.

Felizmenle. eie* tcmbem váo possondo

Náo scbem rcdo cindo:

O silencio c*é paro chegcr.

íPqis, 1938). A, D. TAVABES B.ASTOS.

ô vicoÍisio inperiol sôbre o Delíinqdo e pelo Bulo
de Ouro, orgei- o sistema de eleiçáo do Impero-
dor, íixcmdo G !€te o rluneÍo dos Grqndes Eleito-
res e di.speuodo o oprovcçôo popol. Sôp trêe os
eleitoree edêdistig: os Ãrcebispos de Mogrincio,
de Colonia e de Iréves ê quqtro os leigos: o moÍgrcr-
ve de Broden!'nrgo, o conde polctino, o duque de
Saxe e o rei da BrÉaia. O conde polotino, dc Íc-
milicr Wittelsboct substituese co duque d<r Bqviero.
O ducodo de So:c cairq, dq cqsc qscqnionoi nos
mõos dq coa de Wettia, Os duccdos de Suábio e
Froncôuiq decapo*erom.

Dá o acgrc idto de Brsndenburgo, extintc o co-
BCr osooaisDo c esbulhadq tr de Wittêlsbqch (dois
eleitorqdoe, poir) oo filho mics velho, Venceslóu. o
guêE'ors€glrrc o sucessáo imperiol. Casc o Íilho
mais moço, Segiouado, com o herdeiro do Hungrio
e dcr Poloair.

Veucealáu e Segrismuado ocupom sucessivsmente
o solio inperial, cedendo o mcis velho oo irmão o
Brondenburgo e o B<Émio. Segismundo, impercdor,
posue aindo G rêiac de Boêmia e de Hungrio, o Si.
lesia e o Lr.reirz, eobra nôo conseguisse a Polo-
aia. Cede, poréar. eo 1417, primeito o odninistrcçáo
e depois c prryriedcde do Erondenburgo o Frederico
de EohencollerD- leu -igo e homem de conÍionça.

Sucedeu.Itr ,Jbeío d'Ãustrio, seu genro e Ere-

derico dq Estirlc, do cqso d'Àustrio, que, pelo con'
troto celebrodo entre os Hosburgos e os Luxembur'
gos, herdo os ben§ destq cosq, por moÍte de Lodis'
láu, o ultimo Luxemburgo.

À Boêmio e o Hungria, entretonto, elegeu sobe'
rqnos, respectivomente, o forge Podiebrcrd e Motios
CoÍdino,

Frederico da Estiria (Frederico III) e seu Íilho
Mqximiliono, poÍ umc hábil e inescrupulosc politico
mqtrimoniql, tÍqzem qos Hosburgos os Pqises Boixos
(Frondres e o Ãrtois) o Frcnco Condcdo (Borgonho)
hercnço de Moría de Borgonho, Íilhq do Temerório o
esposcr de Moximiliono q os reinos de Cqstelq e Ãrc-
gáo poro Corlos d'Ãustriq, Iilho de Felipe de Hqs'
burgo, o Belo, e Joanc, a Louco, {ilhq de Fernondo
de Àrogôo e Izobel de Costelq, os reis cotólicos.

Ã Boêmia e c Hungricr cobem o Fernqndo
d'Ãustria, irmáo mois moço de Corlos, cosodo com
o Iilho unico de Lodisláu II.

Eqta politica territoriql se exeÍcê, entretqnto, Íórq
da Àlemqnhs. Ã corôo imperiol permonece com os
Hcsburgos, mos o poder eÍetivo do imperodor é ilu-
sório. À Bulo de Ouro orgcnizorcr c eleiçõo e Íi-
xqrq os eleitores, mos c orgonizoçôo internc do im-
perio ero de lsl ordem que, segundo Cqrlos V, "o
império náo dá em poder eletivo qo Imperodor, nem
o vqlor de umn svelô'.
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Heloísa era bela. Tinha uns olhos azues e
uns cabelos muito louros. Confesso que foram os
seus cabelos e os seus olhos que me impressiona-
rarri. Como nos conhecemos não me recãrdo bem.
Sei que durante muito tempo fomos simples ami-
gos, e que a nossa conversa era profundamen_
te banal. HeloÍsa era futil, poque não dizer? Me
achava calado e triste. Trabalhava num escri-
tório de corretagem, e passava o dia lidando
com numeros. Isso lhe devia ser imensamente
desagradagel e cansativo. A' noite, quando nos
encontravamos, êia reclamava sempre, e dizia
estar disposta a abandonar aqueli vida, que
aquilo era um horror, que ela náo suportáva
mais. Em seguida, porém, müdavamos de 

"on_versa, êla me perguntava se assistíra o último
filme de Clark Gable, se notára o penteado de
Marlene, se gostara do vestido com que Kay
Francis aparecera naquele filme visto por nói
dois num cinema da praça Onze. Eu náo sabiao que responder, me irritava, mas me continha
!ogo. Não queria desgostar Heloísa, e por isso
fazia um bruto esforço para lhe ser agiadavel.
!,espo_ndia, sempre, com poucas palavras, ten_
tava fugir do assunto, mas era impossiveÍ. En_
tão me calava, baixava os olhos, mã fazia de in-
diferente. Ela quasi se zangava:

- Que é isso, Jorge? Não presta atenção
ao que a gente diz e fica aí pensando não iei
em que.

A's vezes havia nisso um certo tom de au-
toridade. Mas não me aborrecia. Continuava em
silencio, levantava a vista e me perdia em olhar
os seus cabelos, a sentir a alegria, a doce ale_gria de seus olhos. Davamos longos passeios
perto de sua casa. A,s vezes iamos ao járdim e
andavamos de um lado para outro, entré os can_
teiros, as rosas, o cheiro dos jasmins e o riso
das crianç-as. Nessa época eu era estudante, sim_
ples estudante de Direito, com a cabeça ainda
cheia de esperanças, mas já um pouco descren-te. Tive muitas namorade_s, porém me desiludí
de todas. De , início tudo era muito bom, sim
senhor, conversas fiadas, abraÇos ligeiros, aoer_
toS de mão prrlongados, beijos, óferecimànto
de retratos. Mas logo depois vinham os ciu_
mes, esses eternos ciumes que não me deixam,
as intrigas, os arrufos intermináveis, e pronto,
acabava-se o namoro que surgira como- uma
agradavel promessa de casamento. Sempre que
isto acontecia jurava para mim mesmo qüe nun_
ca mais procuraria namorar ninguem, que es_
sas meninas eram muito.bestinhas, muito idio_
tas mesmo. Passava uma temporada agarrado
aos_livros, lendo eom fúria os Codigos dãDirei_
to CivíI. Meu pai ficava contente. Em conver_
sa êle me dizia:

- Estude, Jorge, estude que você ainda
fará carreira. OIhe o Enéas. Vejá como o Enéas

Medeiros Limo
se fez. Póde-se dizer que é um grande advoga-
do. Entregando-se aos estudos você terá um fu-
turo brilhante.

Ouvia êstes conselhos, me entusiasmava um
pouco, porém logo me aborrecia dos códigos,
jogava tudo para um canto, e procurava me
abstrair. Lembrava-me então dos livros de lite-
ratura, e lia os cIássicos. Aprendí a ter o gosto
pelos classicos. Corria a bibliotéca de meu pai,
apanhava Shakespeare e lia. Outras vezes, sen-
tia uma necessidade tremenda de lêr versos em
altas vozes, isolado em uma sala sosinho. Era'
uma mania como cutra qualquer, perfeitamen-
te desculpavel. Depois isto passava, e só havia
um geito: dar longos passeios, andar, andar
muito, serr preocupações. Ia frequentemente ao
alto da Tijuca, me embevecia diante da nature-
za, enchia de ar, de ar muito puro, os meus
pulmões fracos. Parava diante das montanhas e
sentia-me pequeno, infinitamente pequeno. Ou-
via o piar dos pasaros, olhava o riacho corren-
do entre as pedras, e pensava como seriam fe-
lizes os homerrs vivendo assim em harmonia
com a terra, com as arvores, com as flôres,
Quando anoitecia, eu voltava, trazendo uma
grande alegria no coração. Não era uma ale-gria expansiva. Não. Antes era um estado de
completa satisfaqão interior. O espírito sentia-
se 1eve, e naqueles momentos não havia em
mim uma só gota de amargura, de desprezo ou
de odio. Todos os homens eram meus iimãos, e
a vida parecia bela. Apanhava um bonde, e, no
caminha, olhava tudo com olhos de admiraçâo.
Como era graciosa aquela criancinha que biin-
cava no colo daquela mulher de oihos machu_
cados de tiisteza, como me encantava o andar
daquela senhorita de chapelinho de pena, como
era respeitoso o tom grave daquele senhor que
conversava. no banco da frente com uma senho_
ra gorda e não menos respeitosa! Lia os ánun-
cios comerciais, reparava nas menores cousas,
e nada me aborrecia.

Chegava á casa, beijava minha mãe, minha
Í1mã e me punha a conversar com meu pai. En-
tão vinha, depois, b jantar. e na mesâ os co-
mentários, apezar de serem os mesmos, nào me
davam a impressão do tom monotono dos ou_
tros dias. Em seguida fazía a Ieitura dos jor-
nais da tarde, sorria para as brincadeiras inge-
nuas de Zildinha, reparava nas repreensões de
minha mãe, fazia sala ás visitas. Finalmente
chegavam os bocejos, e não havia outra solu_
ção que não fosse a cama. No entanto, conr o
tempo, passava a me aborrecer de tudo, a me
sentir isolado, fugindo até das pessôas de casa.
Trancava-me no quarto e ficava horas e horas
a fio, sentado, fumando, nervoso. Não estudava.
C)h! como eu abominava os estudos nesses dias.
O pior eram as perguntas que me faziam:
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- eue tem Você, Jorge? Não vem' almo- frente das casas de modas, alí da rua do Ouvi-

çarz Estã--áo"rrt.t S"ít" alÉuma cousa? dor. Fazia, então, os eomentarios:

=como essas as perguntas eram as c91ten1s, ,,cr,iJ#"*t?":Tts"?r"il,iiurYflh,r'ril?1i..l
Itespondia mal humorado, quasi estupidamen- ."jj'-lt-l'"r^'iil1"""ríaii" +"*llã'"ã"íú
te. Fugia do olhar de meu'pai, qtu rri.-"o* "ã'il f,r"uT""Xrà"uuãff:i:u:':rj!:d# Hii:f#t:f '

toardecensuraedetristeza,estasatitudeses-
quesitas. Percebia " .;;-;6;à"rçáã, á '"" aE'- 

"r""""Jil'1r11";f::rr" 
mfirru?rT1:1ild:':*

consolo, e ficava .mais perturbado ainda-. Cc-^ tra parada. Ou .rão ügava â vitrine. percebia,
servava, no entanto, o seu velho habito de nada *" ":^*:*' -- l
dizer. Évidentemenie colocava-me ,,,r*u ,it,iãl [?,,3i1f1t";rí;HàTJtt11?.'rili":ii:? ;:T ,tt:
ção de inferioridade. Me punha parado la -Ya- ;r;;";"-;ãr-à""-tá"t" 

-ãá 
"*U".r""iuá, 

notava

lltuãl Í",H$:e :"t*â-â'",:,i,llâ: "x iÊltàT; :,T"'"T,"#ít5;",,"*x;,-;:*"ái":*t4t,,,ffüi
que passavam na porta, e as nu,'ens no eéu, no 

"-r,ã""ii"."""J-ur"fã, 
por aquele costume de

céu quasi sempre.azul. Só eu sabia o que sen- I,r;;;";-;;r"uà"i-'oitentavã! De certo, mui-
tia nestes momeirtos. Odiava.os ou$'os-porque i; 

""=Ã.-nã"iá 
áu sonhar com ele, de se ver

eram incapazes, inteiramente incapa{'s de com- úãnitã, ãà*irada pelos homens, provocando in-
preenderem a minh* situação. Me enjoava com ;;i;';r;-;;iiás àufn"rs. As'amiguinhas do
os conselhos, com as recomendações, com os Àãir.".--ã. 

-"ot"e"r 
do escritorio farlam comen-

cuidados de minha saúde. Achava tudo inco- ã;i;r".' 
"lãei*i";"t 

o seu bom gosto. Ela se en-
lor, inexpressivo. Minha mãe costumava falar: ;;;;;;;iã'à"-.i, havia de rãira.-s" no esÍ)e-

- 
Jorge está triste, que tem você, meu fi- iÀ". io.""ri, mais'forte o baton, as sobrance-

lho? Não fique assim que eu me desgosto. Pro- thas mais altas, e depois ensaiaria uma pôse
cure se distrair, deixe-se dessas cousas.. de Greta Garbo ou ãe Marlene Dietriche. No

Mas era inutil. Tudo inutil. Eu não ligava fundo era uma ingenua. Quasi sempre falava-
á cousa nenhuma, e continuava obstinadamente mos dos acontecimentos do dia, comentavamos
em meu silencio. Uma vez ou outra pedia á mi- pequenos factos. Ela me contava as intrigas que
nha irrrrã que'tocasse um pouco de música para iinÀa, o cansaÇo do trabalho, o enredo do ro-
eu ouzir. Então ía perto do piano, Çruzava os mance de Delly que estava lendo:
braços, sentava-me numa cadeira, e ouvia o 

- Que bonito romance, Jorge, só vendo.
que minha irmã tocava. Isso produzia certo bem Uma beleza!
estar ao meu espírito. No decorrer da execução, Se eu tentava contraria-la, aconselhando
repassava trechos de minha vida, revia os me-us outrai leiiuras, dizendo que aquilo não presta-
dias de in-fancia, recordava velhos amôres, tinha ;;, q;"-;;; uma titeraturã trlsâ, mentirosa, He-
sonhos. Não dizia uma só palavra. Quando mi- ioilr-,ã 

-iãngiu^, 
dava um *uóhô"ho, virava o

nha irmã se mostrava cansada, pedia para pa- .árã. 
-óu*i"Ifru,rá,,or um bom pedaço, silencio-

rar, levantava-me, ía até ao jardim. A' noite .ór. fi"!iá indiferenqa, esperava que êla se
saía de câsa, percorria sozinho algumas ruas, e 

"útrrr" lara mim, prr*usse conversã. Mas inu-
terminava no Bar. Ficava numa mesa, ao fun- iii. Éí tãrminava.fãlando:
do, pedia um choop e fumava. Olhava as pes- r:^^ E^r^:â^ ^,,^ r^^.i
sôas que me cercavam. De algumas tinrra piã- -,.?"11^u-::-.diso' 

Heloisa' que besteira essa

dade, julgava-as infelizes, tremendam"rrt" irriã- sua- Não. vê que eu não quiz lhe ofender? EIa

lizest No entanto, da maioria, tinha ódio. ü; cu.stava dar uma resposta' Mâs logo estavam

ódio tolo, sem nenhuma justificativa. nvità'.}ã feitas as pazes. Vinham as cousas repisadas de

conversa com os conhecidos que chegava* pârã todos os diall 
-que 

eu iá me acostumara a ou-

beber, rabiscava figUras no cartão ae cfroppl^ã vir, as repreensões ligeiras' Para falar â ver-

terminava fazendo frases pessimistas a r"rp"ità dade' não nos.entendiamos muito bem' Aconte-

do amôr, da vida, das mulheres. eor tim, quánl ce 9u: fui criando' aos poucos' contra minha

do percebia qüe tudo ía se tornanao *Úoi.áái- ; vontãde' rim s11nde amôr por Heloisa' Notei

do, chamava o garçon, mandava fazer a "o"ir, 
- 

i::"- gl'19-"*surgiú' em mim' as primeiras mos-

puxava o dinheiro, pagava, e saía .prur."ãã] , tI?t d":1191:-At cousas passaram a se com-

ào*o se estivesse íue-irrão de um ireui ,t.ri.;."d t tsl'""à1;ff"i*':"à""#:::l'T lâ#?:r:"?T"SfXT:ou de um antro tenebroso que derramara féI":ro ilü:':'iü'i|"ü17 ". suú_àãncierte, travava
meu coraeão. De volta para casa, sentia-me tor- iâã'f""ià"trJ*ã"au comigo mesmo. Não apren_turado, confuso, desorientado. Inteiramente
sorientado. por que tudo isso, não sei. A#;; 1-:I'^^ol: 1^ 1{h"" devia ser uma creatura li-
hoje, apezar de irem já um pouco distante eà'sl! t-T.:"-T?-ut^9":utt' que nenhum homem devia

tempos le desconsolos, de imcomp""u.rrõur, ,rãã ::bi:Ê:-t^":..:scravisando-a 
aos seus interesses'

encontro uma explicação para tais factos. ás suas ambições mesquinhas? Na escola náo

o conhecimento de Heloísa, a nossa amiza- 5:33ffff''"J':11:"r"%:t''"rtlX..r}i àH*:r:":
de, surgiu após um desses periodos de minha distas? Não, evidentemente eu não podia tomar
vida. Posso dizer que fui quasi tomado de pai- certas atitudes. Se Heloisa gostava de mim, es-
xão, de uma enorme paixão. va muito direito, continuariamos o nosso namo-

No principio pensei em me distrair, em ro, mais tarde eu a pederia em casamento. As-
conversir coú Ctã para matar o tempo. Seria, sim tudo ficava liquidado' Seria a minha mu-
quando muito, uma maneira agradavél de es- Iher, eu teria toda confiança nêIa, e chegaria:
quecer a minha trinsteza, as intrigas dos com- mos, quem sabe? a ser felizes. O que não con-
fanheiros, a mesmice da escola. Daí os nossos cordava era com os ciumes. Cousa horrorosa,
passeios, os nossos encontros diarios. A' tarde primitiva, os ciumes. Nenhum homem moderno,
ãsperava Heloísa na esquina da rua do Rosario, civilizado, pensava em tal cousa. O homem da
15ã dava o braço, e saiamos juntos, distraidos. cavernâ, o cacique, morrera ha muitos seculos.
Olhavamos as vitrines. Ela preferia parar em Mas quem não tinha, nos intimo, lá por dentro,
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um revivescente desse homem primitivo? punha
as cousas nesses termos, e começava a monolo-gar, duvidando, duvidando sempre. Revia, co-
migo, sozinho, os olhos de Heloisa, os seus ca-
belos de ouro, o narizinho arrebitado. Tinha,
então, um desejo louco de possui-la, de torna-
Ia minha, inteiramente minha.

- Não pense nas mulheres. Bicho dificil,
meu filho, fuja dêlas. São capazes de mudar
a cabeça de um homem.

RaciocÍnio do velho Pedro. euem sabe se
êle não estaria com a razáa? Nas minhas diva-
gações, divagações interiores,.revivia frases que.

. t+ -:.
i:i.. -

)ii',.... l

'{.r,.1.: I
': ii,:. I'',J.

:ii ()I

ouviria ha muito tempo, iristórias quc me colt-
taram, pequenos detalhes de outros namoros,para justificar certas atitudes ou mesmo parir
coirtraria-las. Variava como as marés. Ora- niepunha calmo, tranquilo, disposto a aceitar to_
das. as soluções. Ria até de mim, achava que
um homem não podia colocar-se em tais situa_
eões, que era ridículo. Afinal, quem era Heloi_
sa? Uma meninazinha tola, com desejos deglandeza, torturada pelo trabalho, e que não
entendia nada da vida. por que, entào, havia
4" *g preocupar, passar horas e horas, pensan-
do nêla, acariciando idéas absurdasZ iVão era

,r-a------:
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justo isto. Devia volrar-me para os estudos,
frequentar a sociedade, preparar o meu futu-
ro. Meninas é que náo faltariam. Poderia até
arranjar um casamento rico. Não digo que fos-
se só pelo dinheiro. Não. Absolutamente. Con-
ciliaria as duas cousas. Nada de mais haveria
nisso. Evitaria, inclusive, os aborrecimentos, as
contrariedades que poderiam advir de um pos-
sivel noivado com Heloisa. Na certa, em câsa,
ninguem aplaudiria a idéa. Todos se queixa-
riam, falariam mal, dizendo que eu fizera uma
pessima escolha.

- Tantas namoradas que você teve, Jorge,
creaturas interessantes como Helena, e com
quem você brigou para vir gostar desse sirigai-
ta. Veja bem que essa menina não serve. Será
um desgosto para nós.

Este seria o eomentário de minha mãe.
Nese caso os aborrecimentos seriam inevitaveis.
Sim, reconhecia que êla se colocava no seu di-
reito. O peor é que logo renegava tudo, desfa-
zia-me de qualquer idéa que pudesse vir a ser
um entrave entre eu e Heloisa. Passava a de-
seja-la ardentemente, afogava os meus senti-
dos em sua lembranÇa. Não, ninguem mais in-
têressante do que êla. Que importava a sua fu-
tilidade, a sua imcompreensão pelos problemas
da vida? Era jovem, muito jovem ainda. Com
o tempo, possivelmente, quando fosse uma mu-
ther Íeita, e tivesse o juizo amadurecido, então
aÍ chegaria a ter um raciocinio mais comple-
to. Por enquanto, nâ:r. Precisava ser mais con-
decendente. Aceitar como natural o que disses-
se, passar por cima de suas leviandades, náo
levar em conta as suas pirraças. Na verdade eu
não sabia me conduzir como um moço. Via o
mundo com um pouco de pessimismo. Sem du-
vida que isto era um mal. Gostaria de pôr mais
alegria nos meus gestos, imprimir mais juven-
tude aos meus habitos. Sonhava, então, com a
primavera, com os campos cheios de flôres,
com o sol quasi escondido no horizonte, com as
folhas verdes balançando nas arvores enormes,
eom o vento soprando em nossas faces. Anda_
riamos de mãos dadas, os dois, pelos arredores
da cidade, contanamos, um ao ôutro, historias
romanticas. eu recitaria belos poemas, poemas
que falassem do nosso amor. Nâo ouviria outra
voz que não fosse a sua. Passaria as minhas
mãos sobre os seus cabelos, refleteria os meus
olho§ nos seus oihos. Algumas pessôas olhariam
com inveja a nossa amizade, diriam que nascera-
mos um para o outro. Contemplariamos o mar,
seriamos tomados de uma grande vontade de
viajar, de nos perder, em uma barca de velas
muito brancas, no meio das aguas azues, de ve-
lejarmos á margem das praias, olhando á dis-
tancia os rochedos, as ilhas perdidas, as monta_
nhas escondidas na sornbra, lá no fundo. Toma-ria os remos em minhas mãos, imprimiria um
rumo á barca, deixaria que o ventó levantasse
os meus cabelos, e que a poesia, a doce poesia,
vivesse entre nós. Pediria a ifeloisa, .i." ti-
casse sentada na prôa, que eantasse umà can-
tiga qualquer para ajudar o balanço das ondas,
E que mais poderia desejar ? O mundo seria nos-
so, e guardariamos em Rossos coraeões a ale- 

"gria da vida. Infelizmente, como estavam dis- .

tantes da realidade estes pensamentos. pura
fantasia. O homem usa a sua imaginação para
as cousas mais diversas, cria histórias, tran-:-
porta-se a mundos impossiveis, diverte-se com
ela, mas termina, de um modo invariavel, sen-

do esmagado pela realidade, Dura é a realida-
de. Poderia fazer um pequeno parentese, aqui,
e me por a discutir este assunto, Fatalmente
chegaria a uma conclusão pessimista, citaria al-
guns nomes conhecidos a meu favor, entraria
com a minha parte de experierrcia. Mas que re-
sultados me trariam, isto? Nenhum. Evidente-
mente, nenhum, Voltemos, portanto, a falar de
Heloisa, de nt'rsso namoro. Creio que foram os
ciúmes que me estragaram. Passamos a ter lon-
gas discussões. Hoje não me envergonho de
confessar que as acho ridiculas. Não sei, mas
para mim o tempo tem essa grande faculdade:
destruir a força de minhas emoções, de meus
sentimeirtos, reduzindo-os a simples traços ca-
ricaturais. Rio deles, ligeiramente, mas no fun-
do ha u^na grande dose de amargura. E, bem
possivel que contim^e a ser o mesmo homem de
cinco anos atraz, porém, quanto tento investigar
o passado, dissecando velharias, sofro uma gran-
de disilusáo, e delas fujo apressadamente. He-
Ioisa não me compreendeu, jamáis poderia me
compreender. As minhas ciumadas provocavarn-
lhe uma reação tremenda. Se eu lhe pedia para
que não fizesse isso ou aquilo, aí é que ela fa-
zia mesmo. Fechava a cara, arribitava os la-
bios, amuava-se de uma maneira incrivel. Con-
stantemente estavamos zangados.
_ - \'ocê não precisa vir me encontrar, hoje
de tarde. Eu sei o caminho. Deixe está que não
me perco.

Saía irritado, com uma porção de cousas
bolindo dentro de mim. Se tinha, que ir á esco-
la, ficava despreocupado, com o pensamento
longe, lorrge. Vinham as duvidas, as interroga-
Ções apressadar. Como as conclusões eram más,
evitava-as sempre. Estaria Heloisa gostando de
outro? Quem seria aquele rapaz moreno, quei-
ma-do de sol, de quem falava com tanta siúpa-
tia? Anriguinho, só amiguinho de sua prima?
Não acreditava. No princípio tudo era diferen-
te. F,rtil ela sempre foi, como já afirmei, mas
costumava ter certa ternura ingenua, quando se
referia a mim.

- Porque você fica triste, Jorge? Acho
feio, não gosto, assim.

Ria, ria um riso fraco, quasi inexpressivo.
Mas, por oentro, me enchia de uma grande
emoÇão, e u meu desejo era acariciar a cabeça
de Heloisa. A sua presença, aquele ar roman-
tico, aquela pureza que transparecia em sua
face, bastava parâ me alegrar. Muitas vezes
evitava conversa, para melhor poder eontem-
plar a sua imagem. CondoÍa-me com o cansa-
ço que o trabalho lhe provocava. por causa
disso punhr-me em choque com outras idéas
minhas. Deve ou não trabalhar, a mulher? Sem-pre achei que sim. Só o trabalho, unicamen-
te o trabalho, lhe trará a independencia neces-
saria para não se escravisar a ninguem. Diante
de lleloisa, no entanto, chegava a pensar de
modo- diverso. Não, a mulher não foi feita para
o trabalho. O trabalho destroi a beleza, enve-
Iheee muito depressa. Sem dúvida que as mu-
lheres foram feitas para adornos da vida. Como
as flôres, elas devem ser cultivadas. Estaria cer-
to, isto? Não acreditava. Mas a simples presen-
ça de Heloisa, em determinadas ocasiões, era oquanto bastava para transtornar inteiramente
as minhas convicções, 

- 
convieções que êla

não aceitava de modo algum.
Todo o meu idilio, feito de esperanças, de

desejos nunca realizados, foi, aos póucos, sendo
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jogado por terra. Com as brigas, os arrufos que
não acabavam, Heloisa cada vez mais ía se dis-
tanciando de mim. Depois das discussões que
tinhamos eu me retirava apressado, nervoso,
com uma porção de idéas pulando dentro da
cabeça. Parava, ficava indeciso, tinha vontade
de voltar, de chegar perto de Heloisa para di-
zer que ela era uma menina bôba, tolazinha,
que eu nunca gostára dela, que o nosso namo-
ro estava terminado, que éla me esquecesse,
Precisava desabafar, e como náo encontrasse
ninguem, me punha desabaladamente a andar,
a andar sem destino. No dia seguinte voltava,
ela me tratava com certa respidez, mostrando-
se indiferente, olhando pa4a outros rapazes. Fa-
zia isso com um certo prazer sadico, que eu
percebia no riso de mofa com que me fitava. Me
roia todo por dentro, ficava desesperado, odian-
do Heloisa. Tentava me fazer de superior, que-
rendo encobrir os meus sentimentos, a minha
revolta.

- As mulheres devem ser tratadas com
desprezo. O homem precisa se manter com su_
perioridade.

Sem duvida que era facil dizer essas cou-
sas, quando não se sentia nada. Levantar o
dedo no ar, tomar um certo geito doutoral
muitas vezes idiota 

- 
pontificar de cima, como

quem dá uma lição, é muito corriqueiro. Ven-cer os sentimentos, eliminar determinadas ten_
{99"i_"r, fechar o coração, torna-lo insensivel, édifícil. Nesse caso reconhecia-me um fracassa_
do, embora todo o meu esforço para me liber-
tar. Valeria a pena continuar indefinidamente
amando Hêloisa, vivendo assim torturado pelos
ciúmes, me aborrecendo com tudo, me pãndo
de máu Humor ? Passava um dia'inteird em
casa, fazendo um compromisso comigo mesmo
de não saír, de não procura-la mais. No dia se-guinte, acontecia levantar logo cêdo, correr ao
ponto do bonde ali no Largo de S. Francisco, e
esperar que ela viesse. Enquanto não chegava,
olhava as empregadinhas que passavam apres-
sadas, algumas de braço com os namoradós, e
nelas procurava descobrir alguma cousa que
as assemelhasse com Heloisa. Não, sem dúvida
que eram mais amaveis. Os pregões anuncia_
vam os jornais da manhã,. o relogio lá em cimada torre corria com os seus ponteiros, a vida

corria. Tudo era indiferente, só uma cousa me
preocupava: Heloisa. Contava os minutos, olha-
va os bondes que vinham, quasi medroso, es-
perando o choque de ve-la saltar e virar-me as
costas como quem não me via. Aproximava-me
dela, comprimentava todo amavel, querendo
desfazer os ressentimentos anteriores. Por fim
tudo se tornou impossivel. Como aturar aque-
la situação, me vendo quasi que diariamente hu-
milhado? Desejava fugir, me livrar de Heloisa.
Havia, no entanto, uma força que me prendia
a êla. Exquesito, isso. Um belo dia, cómo de
custume, fui encontra-la á noite, perto de sua
casa. Não apareceu. No seu logar veio Dulce, a
sua prima. Nunca a suportei. Detestei-a, sem-
pre. Tinha um ar muito audacioso, querendo se
meter em cousas que não lhe competiam. Che-
gou-se para mim, disse bôa noite, em seguida
me entregou um bilhetinho. Não fez mais nada.
Quiz perguntar por.Heloisa, mas logo compreen-
di tudo. Sim, estava acabado o namoro. E1a pe-
dia para que não a procurasse mais, dava uma
desculpa tola, perfeitamente dispensavel. Achei
estúpida aquela atitude, me vi ãe um momen-
to para outro quasi desesperado. De facto era
ridiculo deixar-me vencer assim, por uma me_nina como Heloisa, caprichosa õ futil. Deviaprocura-la no dia seguinte, na esquina da rua
do Rosário, quando saísse do empiego. Chama_ria.a um canto, diria tudo que penúva, faria
sentir- que eu, a desprezava, que o meu amôr por
ela não passára nunca de siúples fantasia. pro_
curaria tambem ferir o seu egoismo. Talvez me
.exaltasse, fosse até ao insulto. por certo que pe_diria inteiramente o meu controle. Refietindo
bem, seria inútil, isto. passei uma semana in_
disposto, procurando me vencer, evitando en_contrar Heloisa. O tempo passou. Mais tardea vi de braço, toda risonÀa, com os cabelos
voando, a boina na mão, em doce coloquio como.rapaz moreno, queimado de sóI, que-êla medizia ser namorado de sua prima. -Cuiioso 

éque não senti a menor surpresa. passei, fingique a não tinha visto, e coniinuei o meu'cami_
nho.

Tudo isto é sem importancia. Lembrei_me
dessa história folheando um diario, onde en_
eontrei o nome de Heloisa, Só por isso, unica_
mente -por isso, resolvi arrancar a sua figura
da sombra, para onde o pezo do tempo a jo§ou.
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No omorg urodo de
Roul Leoni

glebo

(Pagina de lembrança so'bre o poeta esquecido)

Danilo Bastos

A poesia brasileira, no tempo que se limita
entre o fim do seculo e o aparecimento do mo-
dernismo, so{reu a angustia de dois homens, de
duas amarguras que a nossa lembrança hoje
reune em uma mesma saudade piedosa: Augus-
to dos Anjos e Raul de Leoni.

Augusto foi o lirico das asperas visões alu-
cinatorias, comprometido á rude singularidade
de um rimario que sugeria fenomenos e moles-
tias. Sua arte, num gesto amplo de imprecação,
fascinava como um segredo da ciencia, e não
raro ao desfibrar as minucias da anatomia, em
antiteses que feriam como tibias queblados, a
maldição em assomo maligno the pulava das
linhas ordenadas. Si sua arte permaneceu figu-
rada no mais terno e agressivo dos simbolos, a
sua vrda ensinou eloquentemente a mais bru-
tal das verdades humanas...

Raul era nobre demais para uma queixa
ou uma apostrofe. Arrogante e adoravel, teria
sido o primeiro messidor de belesas que repou-
sou nâ serena fidalguia das imagens a incle-
mencia sem termo do destino, interrompido na
traiqão de seus melhores afetos. Teve a volupia
da rima rara e foi o mais gentil dos amorosos da
terra, a quem desejava com desvelos de aman-
te. Aristocrata da mais fina excelencia, acabou
evadindo-se á claridade excessiva dos saraus,
se resguardando do mundo na mansuetude do
gabinete, para perdoar a Cristo e cristalizar
,os seus ritmos. Nesta intima resignaçáo ao in-
fortunio, ao isolamento em face das flores e das
alegrias rodeantes, nesse perdáo ao principe dos
céus palpitava, como lição de hurnildade, a mais
cristã das heresias...

Morreu escandalosamente, para dissonar do
silencio da vida toda. Ao contrario do pobre
Augusto que âo se ir para a ultima aventura
apenâs cometeu a mais quieta de suas excla-
mações...

A tristeza do mundo impressionara Raul de
Leoni, moço de sensibilidade alvoroçada, ador-
mecido num esbanjamento de sonhos. As lutas
por um previlegio melhor, as procelas que se
formavam e se despejavam nas ruas e nas pra-
ças pela palavra de um exaltado ou de um en-
ternecido, numa sarabanda de imagens e de
vitorias detinham o interesse do heroi romanti-
cc. E ele se revia na pagina dourada das auro-
ras empunhando a flamula da cruazda humana
destacado no tumulto de seu pais...

Desta sugestão irrompeu a primeira flora-
ção exuberante. Os poemas nâsceram febris e
expontaneos, como essas Íontes que aparecem
no misterio das grutas, para simbolisar o des-
atinado compasso das horas novas e a inquieta
agitação dos momentos inaugurais. Quando em
oturas paragêns os homens se libertavam e se
confratérnizavam abriu-se a historia da obra de

Raul Leoni, pela circunstancia deste surgimento
subito. No deslumbramento inicial deixou pas-
sar as aflições que surgiam na penumbra. Pela
fascinação que the empolgara o espirito, si mais
alguma cousa desejou foi que o seu extase per-
manecesse naquele minuto estacado, e a vida
fosse sempre assim para seus irmãos, toda de-
Iiciosa, manhã clara de soJ. . .

Mas em face da realidade perderam-se os
entusiasrnos do joven pregoeiro de rimas. Sua
bondade afetuosa não concebia o vagalhão de
odios e de perfidias a seu redor, não existindo
para ele o esforço de comungar os sentimentos
comuns. Teve assomos de rebeldia quando 1he
vieram contar os vicios irremediaveis da huma-
nidade. Proclamou a compreensão pelo amor e
compoz capitulos de ternura, para depois un-
gir-se das melodias com que festejara a justiça
e o bem, vencido pela desilusão que as ereaturás
Ihe ofertavam. Mais que em todos os agiolo-
gios aprendeu na lição da vida o exemplo dos
martires. Era intrépido bastante para fugir. Fi-
cou, para ouvir desta vez, na ronda do mal, o
hinario do bem. . .

Tiveram recepção silenciosa os primeiros
traços de seu calamo. Ninguem the saudou as
feiçõrs inéditas ou a ancia de amplidão de seus,
remigios. Assistiram-no somente a elarinada dos
passaros e a festa das graças montezinas, que
tão bem se reconheciam nos seus versos, feito
aquelas rosas lividas de Mistral que se iam á
noite até o céu e 1á se miravam no brilho das
estrelas, pela complacencia do luar. Um admira-
dor surpreendeu-lhe nos ritrnos, por essa oca-
sião, a cadencia de um psalmo barbaro, mas o
que eles realmente possuiam era a descrença
nas harmonias misticas, a renuncia á assinatura
de Deus, em timida negação ao conceito ruski-
niano que exigia para as elisias virtudes do belo
a rubrica divina. Todo o encantamento das pai-
sagens que se agasalhavam em vergeis e jar-
dins foram transfundidas ao,cálido remanso de
suas imagens, A natureza aparécia-lhe como um
excelente poemario vivo, uma kermesse da mais
Iirica pureza, á espera de alguem que lhe contas-
se os fervores. Por isso, despedido da gloria pelo
desencanto dos homens, Leoni se fez o mosaista
da liturgia bucólica, repercutindo na fluida co-
moção de seus ritmos a ternura das alegorias

, pastoris, a efusão dos contactos vegetais nas
, longas surdinas e nos demorados silencios dos' cerros e dos álamos.

A delicadeza ornamental dos cenarios me-
diterraneos iria arrebatar a inspiração do ar-
tista. Numa transposição jubjJosa o seu extase
iria desabrochar, mais comovido e melancólico,
no crepusculo nevoento que repelira o sonho de
Alighieri. Ao longo das colinas de linhas esba-
tidas, plantadas na planicie como uma proÍtês:
sa misteriosa, no relvado murmurante, á orilha
dos golfos onde os pescadores repousavam a sua
cantiga e os seus veleiros, ele iria procurar as
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melhores sugestões. Em louvor á doçura dos
paineis, misturando o cheiro da terra ao halito
do templo, debruçando-se em propositado exilio,
na tranquila ambiencia peninsular, haveria de
realisar o eTegante romeiro da beleza, a mais
admiravel procissão de ritmos.,.

Após enobrecer a paisagem com a alucina-
ção solar de suas legendas, Leoni alcançaria o
acento olimpico e o relevo impecavel que de-
sejava para as sonancias de sua originalidade.
O analogista de emoções ia prolongar até a fan-
tasia impetuosa das imagens a perfeição huma-
na que lhe encaminhava no mundo. para depois
poder dizer com mais eloquencia que Dario :
"Minha poesia tem a idade de platão...', e si-gnificar nessa frase a certeza de que, mesmo
ante a vertigem da estética futura, os seus car-
mes haveriam de guardar, sem o deslustro do
tempo, um prestigio tão apaixonado como o que
sustenta a gloria to geniõ que pregava á som-
bra de louroiros.

O aticismo, em sua fascinante galanice de
tormas, lhe ia merecer o carinho e o arreba-
tamento. A Grecia, que inventara um dia a artee o pecado, foi-Ihe então a sedução definitiva,
pelo motivo mesmo da poderosa irradiação de
seus enigmas espirituais e de seus jardins que
recordam no amortecido dos perfumes aquêle
povo que se nutria do "prazer sutil do pensa_
mento" e se deleitava na ,,serena elegancia das
idéas". Nesses raros enlevos, em que the brota-
vam expontaneas as obras primas, no sonho,
eternisado dos aédos, Leoni empreendeu esse
f-eito de, em suave e triste ironia, nãrrar os ideais
de sua_época. Chegára o momento tumultuoso, afuria das imagens viris e translumbradas, Fez
ehtáo da poesia a sua razão de vida, rimando
sem repouso, perdulario de emoções.

Seria fácil em tais instantes surpreender
ornand_o-lhe as feições o halo refulgõnte que
certa dama conferira á perversa intelfuencia -de

Oscar Wilde, e Íez a Condessa de Noailles sau_dar desta maneira o maior crente de ternuraque já viu a França: ,.Mr. Musset, aquele que
uma vez apenas ler os vossos versos, não vos
esquecerá, porque vós prometeis felicidade esois nm irmão de todas as almas, um amigo
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dos que sofrem e dos que amam, sois o joven ves-
tido de gloria, o belo Eros dos bosques de

França. . . "
Raul de Leoni pôde dizer-se um heleno e

um classico, no que classieismo impressiona em
harmonia a superioridade, e helenismo sê êÍl-
tende por dom de reacendêr explendores. Ne-
nhum pc,eta, em face de igual espetaculo apa-
ratoso, teria mantido feito ele o dominio da per-
sonalidade inconfundivel. Não repercutiu a as-
peridão dos parnasianos. Evadiu-se á recom-
posição leal, á descrição emplumada, em que a
estrofe parecesse marmorea e cimentada como
um detalhe de escultura. Ele compreendeu exa-
tamente a advertencia da sensibilidade. Situou
o espirito em regiões fidalgas, na Grecia das fi-
nas marginalias pagãs e na Florença dos ana-
coretas e das rosas, afim de que a inspiração
angustiada se emoldúrasse no fausto dessas ter-
ras e- lhe fizesse esquecer os temporais do pro-
prio destino. tr'oi um homem em si mesmo na pai-
sagem calada das provincias antigas, Uma emo-
çáo biografando a natureza, como se pode dizer,
aquela mesma natureza onde se perderam as'elegias de Chenier, fogosa, ardentelomo o cor-
po de Thais...

Da visão reverenciada resultou o luxo das
lembranças. Após contemplar os solares, os pa_
lacios e os templos, Leoni formou á sombra-do
tradicionario um mundo todo rebrilhante de in_
tenções.-novas, de sons e cores veiados, para afutura ilustração do seu éstro. Ele deixaia na-
quelas duas conchas de terra, que se intrometem
como dedos nervosos no azul do mediterraneo,
um retalho de sua chaga. por isso havia de per_
manecer-lhe para sempre na irnaginação o-en-
volvente sortilegio das tardes de Ravena e da
brisa que passa nostalgica levantando as rui-
nas de panteões e coliseus... A saudade, como
um velario que se abrisse, desvendou-lhe á in-
teligencia as sabias lições recolhidas nas horas
de visitação. Por constancia á volupia do verso
encantador, quantas vezes não desatou o espi-
rito para os apressados vôos da recordação pura,
em busca dos clarões matinais que se escondiam
longe, na longinqua peninsula dos citaredos, de
Lycias e Palemo... A memoria feriu-lhe os'ul-
timos entusiasmos de valente campeador das
letras. Pelo misterio de seu sonambúüsmo, pela
revivescencia de seus esponsâis panteistas' pôde
o evocador de simbolos Ínanter até o derraáeiro
poema a flama inquieta de suas rimas de ouro.

Deu-se com ele o que de Shelley narra um
c_ritico: "Morreu cedo, por uma impáciencia d.os
deuses, que realmente achavam intoleravel a
presença de tal voz divina entre os mortais".
Teve o destino altivo das abelhas e a sorte ga-
lante dos rosais: trabalhar e perfumar. Sofreu
e sofreu muito, cumprindo assim o determinis-
mo dos artistas. Nunca recitaria o verso de
l4"r-r"! onde ha sofreguidão de amor e o moço
idealista ofereeendo pela quentura de um beijo
toda a rnaviosa dormencia de seu genio.

. _ Só se alegrava no isolarnento, ãfastado da
vida como um menino medroso. Súa tristeza re-
sigriada, igual a de Samain na ,.Vigilia'f iú U"m
uma "chama pura, sutil, leve como a luz" a ilu-minar-lhe o roteiro. Na malicia das embaixa_
das. e até mesmo quando a morte se aproximou,
só teve pensamento para o soneto que-não fina-
lizara, para o apologo.qu€ lera em Gozzi ou para
âs suaves pinturas de'um rimador da Umbrú.. .

(Especfal para,,ESFERA")



Dois Poetôs Paulistas

Aydano do Couto Ferraz
F

pírito é que bracêja alarmado, será que a poe-
sia estancou? E' um espinho salgado que pene-
tra, a gente ama a poesia mas a poesia não sai
mais." Siml a poesia é eterna, mas, os poetas
envelhecem. Por isso é semfre com a alegria de
um interessado que vejo o aparecimento de no-
vos companheiros para os poetas novos. Oney-
da Alvarenga e Rossine Camargo GuarnierÍ,
dois poetas da Paulicéa, estáo nesse caso.

Oneyda Alvarenga. 
- A Menina Bôba

- 1938. 
- S. Paulo.

-\ prineipio disseram que a poesia tinha
sr-ido. e Íoi um barulho horrivel feito pelos que

-ntiam a poesia ainda viva, palpitando. Quan-
ds serenou o barulho, poude-se identiÍicar o
Íenomeno. Era um poeta católico que pretendia
generalizar o seu caso individual. D.gpois, silen-
aiaram sobre a poesia para vêr sií ela conse-
guia morrer por iniciativa própria ou ficavs es-
quecida dentro do cerebro dos poetas. Nem as-
sim a poesia morreu. Mas; desde então, não é

sem certa timidez que surgem poetas novos rro
Brasil. Como que eles vêm com uma interloga-
c-âo nos olhos: será isso poesia? E, entretantc', a
função dos poetas não mudou. Tanto ontem
como hoje a sua missão humana tem sido a rle
prevêr os novos tempos, andar á frente das ama-
das e do povo como um irmão mais 1úcido ou
um comandante, abrir caminhos com estrr:la.s
lá em cima e maciezas no chão.

Enquanto houver dramas no mundo, tra-
gédias amanhecendo e insatisfações haverá poe-
sias. E a poesia não é previlégio de moços ou de
velhos. A poesia é de todos, mesmo daqueles
que a sentem e não têm voz para transmiti-la
aos homens. A poesia é o individual e o coleti-
vo, a visita inesperada e o quotidiano, a luta de
sempre e a vitória artonima, é um pcuco dc to-
das as coisas sentidas com emoção. A poesia. é

a vida.
Não concordo com o meu amigo Mario de

Andrade, quando propõe na sua "República"
jamais escrita, que se proíbam os poetas de me-
nos de quarenta anos de publicar livros. Mes-
mo que fosse comun entre nós, os moços poetas

abandonarem a poesia na idade em gue os ro-
manticos do século passado abandonavam a

vida. Assim como quer Mario de Andrade â
poesia se torna inatual. E ha uma certa poesia
que envelhece. A poesia é um ser vivo dentro
da sociedade, sofre suas reações naturais, re-
presenta um momento de cultura. Não póde
parar, nem espéra melhores dias. Vive sua épo-
ca ou se eterniza.

Vejam o caso do Brasil. A' exceção de Os-
wald de Andrade, do próprio lüario, de Manuel
Bandeira, Raul Bopp e poucos mais, quantos
poetas aparecidos com o movimento modernista
continuam escrevendo poesia? "Ah!... vão che-
gar depois aqueles instantes aflítos em que a
gente se coatorce quietissimo, sem gesto, o es-

Oneyda Alvarenga é uma poetisa realizada,
de uma poesia interior harmoniosa e sem arrou-
bos declamatorios, mais pâra ser compreendida
pelos poetas que pelo comun dos mortais. Mui-
to jovem ainda (seus versos náo podem mentir),
não se envergonha dos seus vinte anos e quer
correr com o rosto contra o sol, sorvendo per-
fumes selvagens, com as narinas arquejando e
os sentidos abertos. Adora a simplicidade e a
nudez sem convencionalismos, confessa amar a
vida como a vida vem ao seu encontro. Sentin-
do seu corpo latejar de seiva, quer que a enla-
cem braços rijos e sente beijos loucos ao redor
de si. Depois, vem a ansia de evasão. A poetisa
que ama o sol e o ar puro, não compreende os
que rastejam na planicie:

"Nunca sinto inveja de ninguem que róla no pó,
Só um par de azas me põe um risco de despei-

[to manso nos olhos.
Eu devia ter nascido andorinha".

Mas, em seguida á ansia de evasáo a reali-
dade da morte pésa sobre os olhos de Oneyda:

"Pensamento de que meus braços quentes es-
[friarão um dia

e estarão perdidos para todos os abraços,l.

A poetisa é uma inconformada que quer
"se perder por todos os caminhos, pelos cami-
nhos que váo dar a todas as vidas,'. Só assim
ela aceitará a realidade da morte, para depois
de tanto ardor e tanta palpitação incontida, ir
viver exilada entre as coisas. Ha um sensualis_
mo místico rescendendo dos seus poemas, ha
tambem ressonancias de Tagore em alguns ver_
siculos, Uma oriental da paulicéa, casando seus
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impetos pagãos a umâ concepção contemplativa
da vida:

"Basta que eu me sinta
dinamica e potente,
uma vida a jorrar dentro da vida".

Não tem transbordamentos, não quer sen-
tir a impressão do mundo exterior. Sua vida
basta á sua vida, seu dinamismo é próprio. As
grandes, amargaqavozes do mundo, as tragédias
e os desconsolos ainda não chegaram aos seus

ouvidos. Mas, "uma vida a jorrar dentro da
vida" é um dilema egoista em face das vidas
que tumultuam sem direito nem siquer de jor-
rar dentro em si próprias, porque não têm fôr-
ça interior. A poetisa virá a compreender isso,
e, num tom amargo, quer se esconder em si

mesma, viver para o seu amor, fugir ao fatalis-
mo da impregnação por vozes extranhai, fugir
ás exclamações dos que sofrem e bradam de

sofrimento:
"Sinto que o chão péde os meus joelhos...

Ohl meu amor, deixa que eu chore,
Debruçada sobre ti, as minhas lagrimas,
Guarda-me o rosto nas tuas máos
Pra que eu não ouÇa as outras vozes,
Desfaz-me em ti, abre os teus braços..."

A insatisfeita que procura um caminho e
se acha exausta, se desilude agora até do amor
que a "dispersava no mundo" e sente a.nostal-
gia da vida sem uma finalidade:

"Não sou mais que cansaço
e desejo absurdo de desintegração",

E se convence amargamente de que nin-
guem acertará passo comsigo, "porque ha diver-
sidade nos caminhos do mundo".

Por fim sente o silencio ao redor de si, do
mesmo modo porque uma céga ou uma desilu-
dida sente a morte de imagens queridas. E lan-
ça, então, o seu canto de triunfo, que é como o
encontro de si mesma:

"Quero côres vivas, quero côres fortes,
Vermelho, côr-de-rosa, verde-gaio.
Estou cansada de vestir de rôxo,

Quero um traje novo".

Oneyda Alvarenga é uma poetisa que sen-
te e sabe transmiíir a poesia, num país e numa
hora de tão más poetisas, O intelectualismo que
reçuma de algumas páginas suas, não lhe des-
merece o valor. Nem mesmo o abuso de cousas
que Íicariam muito bem na bôca de Macunaima
como "me embasbaco deante da luz" e etc., e de
que mais tarde certamente a poetisa se übertará.

EsÍera
Rossine Camargo Guarnleri. - 

Porto
fnseguro. 

- Livraria José Olimpio

- 1938 - Bio.

Rossine Camargo Guarnieri, de uma famíha
de poetas, poeta ele próprio e torturado poeta o
seu irmão maestro Camargo Guarnieri, anun-
cia em "Porto Inseguro" ,,uma mensagem sem
fronteiras", e canta melhores dias para a hu_
manidade. E' um crédu1o, talvês um místico da
poesia social, mas, desses misticos que acredi_
tam nas maiorias e nos musculol; sãos e detes_
tam as élites se sobrepondo aos designios dos
homens. Uma voz sonorâ, capaz de preferir can_
tar os rios trabalhados pelos operários, a can_
tar os rios com que a natureza nos dôou. Apai_
xonado pelos que sofrem e lutam serenamente
iluminados pela chama inferior, o poeta quer
um mundo sem injustiças e horrores, sem as
guerrâs e os martírios coletivos.

Tem, aqui, e ali, expressões desgraciosas
que a poesia repéle. Outras vezes, é possuido
por um artificialismo de quem ainda não en_
controu sua fórma poética: ,,... que a vida siga
os caminhos que vamos inventando. e se curve,
se entorte para nós". Ou, então, fala em ,,essen_

cia das cosmogonias" a propósito do suor dos
trâbalhadores. Tambem a chave do poema ,,Se_
gundo bilhete para um condenado,, é de evi_
dente influência de uma das últimas páginas de
"O Moleque Ricardo,' de José Lins do Rêgo, pá-
gina essa posta em versos pelo poeta cearense
Edgard Alencar, com evidente vantagem so_
bre o autor de "porto Inseguro,,.

'Mas, ao lado desses defeitos, naturais em
todos os poetas que se iniciam, que belos poe_
mas ha nesse livro! ,,Canto Novo,,, ,,euando,
irmãos?", "Cena", "Fuzilamento',, .,pbgrom",
"Coração Cosmopolita", são poemas de alguem
que poderá vir a ser uma grande voz da nossa
poesia. O poeta tem a coragem de ser humano
deante de um mundo crecentemente barbariza_
do e ha sempre ur4a especie de heroismo na sua
poesia lirica e sociàI:

"Eu amo.os corações itinerantes
porque gósto de tudo o que vem
no imprevisto das vagas
como um frasco contendo a mensagem de um

Inaufrago.,,

E' um puro que não compreenderia a vida,
senão como uma lição para os que vêm depois:

"Crianças,
não olhai para mim
porque não posso dar nenhum exemplo edifi_

Icante.',

Trata os homens todos como irmãos, e, sen-
do, um revoltado, sua poesia não tem o amargor
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O LIVRO ESTRANGE'RO

roldHo Hôffding - "Personolité"
"Conceptions dã lo vie"- Felix Alcon - poris

tn

Este trobolho do cientista qlemáo não é recente.
Dctc, na trodução Íronceso, de 1928, Ãpontomo-lo oqui,
todovic, em virtude de trotdÍ dum ossunto que sê nos
aliguro. no otuolidqde, de grande interêsse.

Foi do dominio comum, durqnte muito tempo,
que q personolidode se reqlizqvq do simples porc o
complexo.Oro, HoÍÍding mostrq-nos, justqmenie, que a
personalidode se reqlizo pêlo somqtorio dos elementos
isolqdos, de sensoções. de representcçóes, de senti-
mentos e de necessidqde. 

- E rqÍuto o tporio oposto
com estqs considreoçôes: -Só numo Íose tordio do evo_
luçõo é possivel comêçqr o distinguir os elementos
psíquicos". Ãcentuq que "no crionçá como no homem
primitivo, náo se encontro senáo umq concentrocôo
que tom(r ss Íórmqs do instinto e do reÍlexo,,. euêre is-
to dizer que o homem nosce com umo série de elemen_
los omclgomodos, que só o seu desernvolvimento pelo
vidc Íóro, consegue, pelo opuromento de cqdcr um, ir
sdliontondo. Sqiietrtqndo, oliás, num plogredir cons_
tdnte, -- portindo nós, cLoro, de que o opurcmento das
f<rculdcdes de quolquer individuo nõo póro bruscomen-
te.

Ã muiiqs pessoos poderó porecer que êstes pro_
blemos náo têm importonciq de mqior. Deve solientqÍ-
se, êntretdnto, que tol náo sucede. porque êste pro_
blema, volvido pcrra o lodo como nô-lo colocq o
IilosoÍo qiemáo, mudo completomente q Íqce dos co!
sos em gerol,

E sssim, o critério oindq qceito por inumeros pes_
soos - -- nomeodqmente poÍ qrtistos e escritores _ sô_
bre questões de originolidcde literário, etc.. pois que
predominc_oindo lorgomente q opiniõo de que quan-
to mqioÍ Íôr o ocomulqgão de leituros e outios meios
de contocto, 

- 
qssim o homem menos possibilidcdes

tem de vincqÍ o sus individuolidode, quondo o que
sucede é o iuverso iustomente: - a livre exponsõo d.o
individuo com o Bê,u ombiente, - é que lhe soliento e
cpuÍcr crs Íoculdodes psíguicos. porque só o ingresso
mqior no gronde mundg dos homens estql:elece ito in-
timó de codo quol, os energios que lhe vão Íormar,
distinguindo. os diversos ospectos do subconsciente.

Há. como se veriÍico, cqui. um probiemo de to-
tolizoçáo, oquelq totolizcçóo de que nos tem Íolodo
Abel Solqzqr.

Ccda individuo concentrq umq série d.e elementos
omolgomodos. Estes, ó rnedido que se váo cpurando
sáo trcnsmtiidog qo meio, que por suo vez voi sêmpre
introduzindo novos elementos no psiquico do individuo.
À ccrminhqdo dêste pela vido Íóro é que, culminondo
n<r expressáo máximo que lhe Íoi possivel 

- dpÍesen_
tc c personolidode distintq que êsse individuo otin.
gÍu.

"O coroter dq totolidode 
- dcentuc HoÍÍding _

Íundo-se sôbre o energio sintéticq, com o quol os ele-
mentos do vida psíquico são conduzidos á unidode.
Um cáos dêsses elementos signiÍica o começo dc do-
ençc mentoi. Podemos, portonto, distinguir o sinlese
enquqnto Íormcr essenciql do vidq psíquico, e. o con-
teudo que elo Íunde com urno energio mcis ou me_
nos gronde".

._ 
Foi_isto mesmo que conduziu HoÍÍding o distinguir

o "eu" Íormcl. do "eu" reol: ,,Um moniÍesiq_se nq ener-gio sintéticcr, o outro nos propriedodes quolitotivos do
conteudo destq".

"Dando-se o ccso de náo ser possivel, sêmpÍê, ounilicoçõo do "eu" reol, pelo chotue dessos tenden-
ciqs dispores, 

- noto HoÍÍdÍng _ ó".o uniÍicoçôo quepoderia estcbeiecer o ,,eu,, reql hormonioso, iraà se
consegue senão pelo compreensõo dê êlêmentos Íecdl_ciirontes. .ã.presentc-se, oqui, o têndencic esporódico
destos mcniÍestoções 

- o problemo do Íormoióo-dum
corater do cáos dessqs mesmds tendenciqs á impul-
§os" - encontÍqdos mcis ou menos em tod.os .

HoÍÍding continuc nqs suos consideroçóes _ estu_do o problemo delidomente.
Àdionte, diz-nos: ,,Umq uniÍicoção completa do

conteudo dq vdio nôo é possivel poia um sãa inaividuql. Dodos novos opoÍecem constontemente ê colô-
com ossim novos problemos á energic sintético. E, es-sc 

_o 
rq-záo porque o personolidodá, presupondo umc

uniÍicoçôo completc, nõo é mois do que um ideql, o
que náo exclui o Íoto que umo Obser;oÇão otento pó-
de, em codo etopc e em codq Íorma dclidq psíquicc,
descobrir qÍqstomentos e oproximoçõe" 

- exigencios
dêsse ideol.

O texto de HolÍüng é, evide,ntemente, muitissimo
rnois desenvolvido, mais elucidodtÍvo. Nôo nos é pos_
eivel, _porém, repróduzi-io oqui. Ãpenos pretendemos
dor dêle umq ideio generolisàdo _-solientando_the, co
mêsmo têmpo, o impprtcncio. Troto_se, no reolidode,
de um copitulo lqpidor, denso de ideios cloros e te-cundos. O leitor interessqdo deve perdocr os deÍicien-
cias de exposiçôo.

Um esclcrecimento devemos dor em ultimd notq:nos cqptiulos restontes do jivro Íocqdo, o ÍilósoÍo ole-môo onoliso qssuntos do mesmo gronde interesse. Ãcircunstoncio, porém, de nôo sereá recentes _ comose disse no começo dêste opontomento _ obrigo, so-bretudo nêsses outros, q, peronte os conhecimentosqtuqis 
- deÍiciencios e lqcunqs.

, Este, porém, repetimos, é qtuolissimo. Náo porque
o homem tenho porcdo nestqs pêsquiso", :rto" porqr.
a lucida penetroçôo de HoÍÍding, o 

"iiro,r,'rrirã, áã-oo"dics de hojer

Ã. c. s..
(Portugol).

(Especial para "ESFERA,')

do sub-solo social em que deita raizes, antes
convida ao optimismo em Íace dos destinos do
mundo:

"Quando, irmãos, as pombas brancas pousarãô
em nossos hombros,
para falar ao coração de todos?
Quando, irmãos? 

,

Quando?"

A pergunta de Rossine Guarnieri fica sus-
pensa no ar como umâ bandeira de paz ou um
canto de esperança. E, ao seu encontro, os ho_
mens correm'a toda pressa, porque depois da
luta os homens, como o proprio poeta, tambem
q_uerem construir com os restos do naufrágio
um pedaço de céu para o seu sossêgo.



Leuas de Hitpano- A,mêrica
E. Rodriguez Fabregat

libro de Gobrielo MistrolTALA; el nuevo
as

En Buenos Ãires y en Frqnciq, en sendos, mqgní'
Iicos ediciones, qcobo de oporecer eI nuevo libro de
Gobrielq Mistrol: "Tqlc". (En Portugués. oproximodc-
mente, estê nombre signiÍico: Roço.)

À pescr de la gloriosc y lorgo produción de lo
poetisc es sste su segundo libro. Todo Ãmérico go-

z<r esto celebroción. Uno renovodo y más ohondodo
Gobriela nos depora este libro. Mujer que qnduvo el
mundo, que vió y sobrellevó los dolores del hombre,
quê puso lq ternurq de sus msnos sobre lc qngustid
dê nuestro liempo y oplicó su corqzón c comptender
cuonlo de Io proÍundo viene como mensoje, como de-
nuncic o como revelcción, Gobriela Mistrol ho con-
cluido su nuevo libro y lo dediccr o los ninos voscos
y los ninos cqtolqnes sobre cuyo cotne inocente hc
cqído ls trcAedio, oventándolos sin piedcd por los co-
minos de Europo, Ellos como uqdie hqn suÍrido la tre-
mendo ogresión que suÍre Espana. Cuondo los inva-
sores coyeÍon sobre el poís vosco, cuqndo orÍoscrÍon
los pueblos quê erqn el osiento de lqs comunidades
libres, cuando pcscrron como un czote po! sobre sus
tierros de lqbor, los ninos voEcoB llegcrron. como los
huérÍonos llogon, o los compos de concentrcción pre-
porodos en Froncio, en Ingloterro, en Holcndo poro
recibirlos.'

Gobrielo Mistrol dedicq integrdmente el resultqdo
económico de lc vento de su libro, en la edición eu-
ropêa y en lc edición crgentincr, porc la construcción
del Instituto que en Borcelono servirá de reÍugio c los
pequonuelos vsscos y los de Cotqlunc. Y es eso lo
primer emoción que el libro de Gabriela les reservo o
los hombres.

Pero no es de qsombrqr. Lo vidc todo de Gobrielo
Mistrol lrdnsciende de esta Íorína de emoción qntê los
ninos. En ell<r han ido siempre lc que ensena y lo
quê contc, 1o que suena, y revelo, lcr poeliso, lo moes-
tro, lc mujer. Muy joven aún, Gobrietrc MistÍdl erc
mqestrq de escuelc en Chil€r. Luego Iué a México en
lc vieio potÍio qzlecc. Y ollí como en Chile Íundó es-
lc viejc potrio qztecc. Y olli como en Chile,Íundó es-
cuelcs porc los hijos del indio y pcrra los hijos del
blonco, por que Ãmérico conservc en su corqzón un
sentido rqciol que se nutÍe de todos los elementos de
lo humqno.

Este libro "Tolo" de que nos ocuporemos deteni-
dqmentê y de cuyo cpcrición domos openos olboro-
zcdc roticia, ha sido editado en Buenos Àirês por lo
Editoriol "Sur" que dirije donc Victorio Occmpo. To-
mcmog de él olgunos de los romonces que integron
el copitulo de "Lq Cuento-Mundo". ta "Cuentc Mun-
do" es la que ondc el mundo y luego reÍiere o su hiio
todas los cosos ventuÍosqs como encendidas de milo-
gro, que descubrió con sus pupilas osombrodqs por los
cominos de la tierrc. Los ninos del Brosil yc gozqÍon
ic primicio de este poemo. Poro ellos los leyó lo pro-
picr Gobrielc en uncr torde inolvidqble en el Instituto
de Educoçáo duÍonte su rêciente visita. o Rio de Jc-
neiro. Volvió o decirlos otrd torde onte los olumnos
de lq escuelo, Luis DelÍino, después de hober plon.
tcdo un orbol brqsileno en el potio dê lq Escuels, ar-
bol que los ninos ohora cuidqn con dedicoción y <rmor,
Es lq noio groÍico que crcompono estq noticio, qpd-
rece Gobrielo MistÍol, lo inmensq poetiso chilenc,
plontondo el orbol de lo Íloro brqsilenq junto o los
ninos de lo Escuelo "Luis DelÍino".

Mo riposo
(De Lo Cuenta-Mundo).

Al Volle gue l,lomon de Muso
gue Ie llomen VoIIe de bodos.
Moriposos anchas y azules
vuelan, hijo, ld tiefid tod(I,
Azuleo tendido el Valle,
en uncr siesla guê está loc<r
de coiincs y de palmeras
gue von huyendo lurninoscs.
El Volle que te voy contando
como el cardo ozul'se desftojct,
y en mcrÍposos gue sorl rrilcnos
se despofo e no se despojo.

o



Àgoslo, 1938

En tdlÍo caul, openos ven
notcnjas y pinos los raozcs,
Y se obondonan ríe que ríe
al columpio de moríposos.
f,os yunÍcs pcsan oventondo
con el yugo, Iloalas redondcs,
y /os genles sJ encoakqrsa
se ven li7'ercs y ozulosas
y sê ctbrcrzcÍn muy azorctdcts
de ser eJlos y de ser otc!s,,.

o

EJ so/ que llomdn quémalo-todo
guemo suelo, no Moriposos.
SqJen los hombres o cazanlas,
cogen en redes Jo luz rotr:
y de las redes azogcdas
sdcoa monos gue son gloríosas
y cuondo vuelven con cielo muêrto,
eI cielo vjyo les sigue en rondcr...

o

Porece Íóbulo gue yo lê cuento
y gue de eIIa srda mi bosq,.
pero eI milagro se repife
donde cl c'Íre llamorn Colombia.
Cuéntqlo y cuéntalo, me embriago
Veo ozules, hiiô, tus ropos,
dzul mi aliento, qzul mi taldo,
y yd no yeo más oÍrc coso. ,,

ruego
Como la noche ya se vino
F con su rdyd vd a borrarte,
vcrmos d cdso por el carnjno
de Ios gcnados y del arcóngel.
Yc encendieron en ftÍscÍ el Puego
y en espínos cruzcdos qrde,
Este es el Fueqo que matcriã
Y so,lo sobe soldzdrte.
SaJÍo en dves Íôirrs y azules:
puede irse y quiere guedcrse,
En donde estobos, Jo Íeni s.
Está en mi pecho sin guernorÍê,
y está en el cqnto gue estoy conÍondo:
úmqlo dande Jo ênconÍÍdses.
En lcr nocàe el Írio y lo muerte,
bueno es eI Fuego pcrc odorcrse,
y es bendiÍo pora sequfulo,
hijo mio, de ser orcángel.

Pon
ls rneso, àijo, está lendido
en b.loacuro quielc de ncto,
y en cuqtro muros oauleq
dando relumbres Ia cerómíca.
Estd es Js sql, esle eI oceite,
y al centro eI Pan gue casi te habio"
Oro rnás IÍndo que oro del pqn
no esÍá ni en írlutr: ni en retcrm<r,
f es su oJor de horno y de espigc
dI de Ic dicücr gue nos socr'a.

to pcrrÍimos, hijito, jv4tos,
con dedos duros y po'lma blanda
y te lo miros osooàrctdo
de tr'erro negÍcÍ gue dq !1or blancr:.

o

Bajo la rncno de coarer,
que tu modre también 1o bajo.
Los trr:gos, hijo, son del aire,
y son del sol y de lq azodai
pero.este pan "cata de DÍo{' (l)
no llega o mescs de Jas casss.
I si oÍros ninos no Io Íienen,
meior, mi híjo, no lo tocáramos:
y no comerlo meior seric
con estd boco oÍribuladq.

o

8l hombre, bijo, cara de mueda.
en remolino gira las pclrvcs.
De un Iodo chillr: cono de trigo,
del otro, el hdmbre corcovado.
Poro que lo halle, si ahord êntra,
eI Pon dejemos üoslc mo:no,mo.,
y el Íuego ardiendo pinte Ia puerta
gue eI indio quéchuo no cerobo,
y que oiqomos comer al hambre,
porc dormir con cueÍpo y almcr.

(l)En
Dios".

Chile, el pueblo llcma ol pcn "cqrq de
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Dottlntorlário Cultural Porttlutt0$

Notq resenhq sobre q democrq-
tizoçào da culturg em Portugcl;
conclusào e desdobrqmento.

ESFERÃ e o interccrmbio luso-
brosileiro. Um obroço.

Deixqmos esboçados nos crónicos qnteriores, os
prós e os contrqs dq nossa lormoçõo culturol. E pu.

demos Íozer umo ideio vogo de quqnto pêso, rrestq

loreÍo, o coso económico, e outros, seu eÍeito e ceusq
por Íunçáo intrinseca. Nóo esqueçomos, porém, que
aludiomos, openos, a publiccrções periodicos. Em mq-
téria de livros, como Íqcilmente se deduz, - o proble-

mc é olgo mois complicodo. Um semonório, um quin-
zenário, um mensório, vivem, gerolmênte, do esÍorço
comum dos escritoÍes e do público, 

- em lcrga escolo
os primeiros compondo o segundo. E esse esÍorço co-
mum é quê consegue' mqnter umc chomq vivq num
meio tendente cr gelor.

Relotivqmente o livros é que cs coisos sõo mui-
tíssimo outros. Porque cqui essc conjugoçõo de és-

íorços, por débil, nem chego o têr corpo. E a noturql
deduçôo: um escritor nôo pode oplicar-se seriomente
o um trobolho, dor-lhe todo o suc copccidode de reo-
lizoçáo, quondo é obrigado o desborqtor os emêrgios

em misteres roromente ogrodóveis, - 
de modo a os-

seguror a existênciq q todo o momento omecçodo. Por

suc vez o público - c Arcnde mossc - 
pelas rozôes

conhecidos ê outÍds dqí derivadqs, vive indiÍerente c
trobqlhos de culturq, - o quê levo os escritores, á
Íolt<r de estímulo, o um desinteresse pelo próprio cti-
vidcde intelectuql.

Bem omolgomodos estes e outros Íactores - como

o dos beneméritos-Iivreíros e os dos editores-comer-

ciontes - Íácil é Iormar um iuizo sobre quonto vole
ern esÍorço e cplicoção devotodcr, cr exsitêncicr duma
luz de intelectualidode honesta neste poís cqntqdo e
encqntcdo.

Ser escritoÍ, em Portugol, é umq heroicidode. Ex-

ceptucndo Ãquilino Ribeiro e um ou oulÍo - que cÍe-
mos estorem em condições de vivec dc pena 

- em

Portugcl" no sentido comum em que a polovro é en-

tendida, nóo hq, mesmo, escÍitores. Hq, sim, pessoos

que têm necessidadE de dizet, e por isso publiccm.
Estes, mesmo, são o copro voluntário dos nossos pu-

bliccções de culturo. Um outêntico proletoriodo int+.
lectuql. Mas proletcriodo que, Ionge de receber até
poro os despezos a que é obrigodo mois dirêtomênte
(selos e popel), tem oindc de contribuir Íincnceiromen-
te pord que o grcnde mundo do ideic se prolongue e

constrús seppre.
E êntretonto eis-nos clerto. Portugol scltc por so-

bre o abismo, trcnscende momentos de Íuriqs e de de-

soloçõo, - e nc ocasiôo justa êm que mois se ccen-

tuc o choque dos elemerrtos vitois, sutge, vigoroso ê
crescido a, odquirida o sua Íizionomis, dilator-se no

mundo vivo, o ocolher-se nos povos expontâneos e

simples.
ToI, o obroço devotqdo e onsioso que PÍesente-

mente lonçc qo Brasil odmiróvel, qo Brosil-novo, qo

Brqsil-Brosil.
Ãbrcço que nôo é produto dum oportunismo cal-

culista mos umcr legítima oÍirmoçóo de humonidodE -
um deseio expontâneo de honesto contqcto - de hf
giéniccr promiscuidode espirituol.

"EsÍero" é o concretisoçáo desse desejo, o cer-

tezo íntimc de vontojosc interÍerênciq. Porque tenho
determinodo reqlízor um progromcÍ? De mqneirc ne"

nhumo. "EsÍero" é o consequêncic desse estodo de

cnsioscr interÍerêncic 
- 

q concenrtoção de eneÍgids
gémios, t: cêrtezc de reclizoçôes Íecundos.

Ncsce no seu têmpo. oirosc, soudóvel, livre, -
poro preencher o seu lugor.
.. E surge dqndo as mãos oo mundo, obroçando os

homens, - sorvendo e.enriquecendo c vidq. ,

"EsÍero" sobe que voi suprimir o Atlqnlico. Sobe
que voi pôr Portugol no Brosil e o Brsgil em Portugal.

Portugol e Brasil jó se queriom bem mqs váo querer-

se muito mois. "EsÍera" sobe tudo isto Porque consigo

estóo os melhores. Os melhores pêlo timbrê dc quoli-

dode. Os melhores neste mundo que decorre de polo

a polo; do unidode prÍmeirc dc vida ó unidcde últímc
dc mesmc.

Por isso "Esperc'l representc um mundo de belezcr

supremc no mundo superior dos homens humqnos.
"EsÍero" dpontc, do lodo de Portugol, os moiores

pioneiros desso componho de oproximoçõo: Nuno S!
môes e Joõo de Borros.

REVISTÃ DÃ IMPBENSÃ

Ã questôo Ãbel Sqlqzor - Àntonio S$gio. em si-

lencio. Exteriormentê pelo menos.

Em suspenso tqmbem, cs êntrevistqs de Jqime
Brosil com Íiguros dc intelectualidade Írancesc, que,

Íeitos pdra o "O Diobo", este jotncl vinho publicondo.

O inquerito empreendido por esse mesmo iornol,
entrê os de msis de 40 qnos sobre os de menos de 30,

opontodo como Íicou, no número qnterior, com qs !e6-

postos de desogrovo contro o depoimênto de Ãntónio
Vionc, Ievou este a ÍoloÍ de novo, incidindo ncr gênê'

rqlidode, sobre os mesmos pontos de visto: q inc<rpo-

cidqde dos de menos de 30. Ãs coisos porem é que

nõo Íicom por oqu,i como no-lo deixc perceber o éco

que se tem Íeito dc questáo, nomeqdomente no "Sol

Nascente" - c nosscr revkta do pênsomênto iovêm.
No próprio jorncl surge qgoÍcr um curioso orügo
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eubscrito por Maria Àrminda (de rlenoE de 30), que
conclui: "...precisomos do conselho do prudencio
omodurecdia dos mois velhos, e 1'ulgo que umq "qiu-
dszinho" nossc nõo lhes será em nodq prejudiciol".

Neste inquérito, Íqlqrom sindq: Manuel Morio
Cóelho, um dos mois jovens velhos dle Portugol, Àqui-
lino Ribeiro e Ãntonio Normcndo, o primeiro dos
quois, sobretudo, tegr polovrcs qltqmenle simpáticcs
pdrcÍ com o geroçõo novcr.

No "SoI Nqscente", (n. 30) Àororim de Carvqlho
responde, o propósito do seu recente ilvro "Àtravez q
obrq do Senhor Àntónio Botto" crítico em lorma de de-
Íesc que, no "Diorio de Usboc" Gaspor Simôes Íez,
como crílico oÍiciol, do lírico português 

- visodo por
Ãmorim de Csrvolho.

Tcl quol o gue pudemos perceber, o questõo ten.
de c lcrgor-se, e ô próprio srticulistc conÍessc, depois
de pedir o discussâo: "...desejariomos interegsor no
polémico todos os nossos intêlectuqis 

- lerrontondo-se
c questáo do crÍtico em Portguol.

ÃRTES PI.ÃSTICÃS

No PorÍo - d exposiçóo póstumo orgonizodc pe.
log seus dmigos, do pintoÍ Àrtur loureiro, 

- homem
que o nosso meio recordc com squdqde.

-E o de coricqtuÍcÍ, dE Octávio Sérgio, na quol
sáo sqlientes os troços conhecidos no êxpositor: cari-
cqtura de críticq e de pqnÍlêto,

CINEMÀ

Ã adcptcgõo de Shckespeore qo cinemo, com
"Sonho dumo noite de veráo" merece o Roberto íIo-
bre polovros de bom ocolhimento,

O mesmo Boberto Nobre Íols de "Irlondq em
Fogo no "Diobo"; e no mesmo jornol Cristiono Lim<r

udmoestc os realizqdores cinemdtográÍicos de "Os Fi-
dalgos do Coso Mouriscq" do outoria do nosso ines-
quecivel lulio Diniz.

TEÃTRO

Sobre "Penumbro", peço em tres qtos de Vieira
de Ãlmeido, Íolo lorgomente, no "Diobo" Ãssis Espe-
ronçc. Àssis Esperonçc tem pqlqvrds de crítica sério
porcÍ c peçq, 

- e de Íelicitoçôo pcro "Ároujo Pereirq,

..* eú Í*tc de guem a pegt: Íoi levoda á cenq.

LrvRos sÃÍDos

De Ãdollo Cosais Motneiro, em edições ,,presen_

ço", "Descoberlo do mundo i[te!ior', 
--r{, 

,,poesia de
Iules Supervielle". De Victorino Nemésio, ,,Bicho Hor-
monioso" 

- 
poêEos, ediçôo dc "Revisto de portugcl,,.

De locquiro Pcço d'Àrcos, '.Ã,na Paulc.. - históric de
umc Lisboetq. Nq Liwsrio Bertrqnd, em verúo por-

1r
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tugu€as de Àquilino Ribeiro, "Ã Retirqdo dos Dez Mil"

- de XenoÍonte. Nc coleçáo dos Clássicos Só dc Cos-

ta, sob o direçôo esclqrecidq de Rodrigues Lopc, "O
Soldodo Prático" de Ribeiro Couto, Ediçóo dq livrqric
Sá da Costc. Lisboq.

ÃPÊNDICE

Conservcm muitos pessoos a opiniáo de que os

iornois dc provincic nunco podem ogitor problemos

de interesse geral. Ãlgumos delos vôo mesmo cro pon-

to de pensorem numq espécie de obondolhcmênto do

"Clerc" quando este ou oquele dos que podem ser
considerodos como componente desse "clêÍc" êntÍêgo
quolquer oÍtigo pqrd umq Íolhq mqis modestq. Ors
tol impressõo é que é obsolutomente lomentável.

Se em gronde porte se verilico o Íoto do predomi-

noncio. dumo mediocridqde mentol nessd impÍensq, e
romenle oí ser Íocodo ossunto de interesse, * tol Íoto
deve-se mdíB pÍopriomente c esses pretensos deÍen-
sores dc qristocrocic do "clecc", do que c quolquer
outrc coisc. Etc. Etc. Etc.

Cesor Ànio, Fitho, é um vigoroso lornolista dcr

novíssima geroçôo portuguêsc. Se possui locuncs nes-
te ou ncquele qspecto 

- e todos os possuem 
- ho

que náo êsquecer a sua idcde e o periodo drqmático
êm que se oÍirm<1, E sobre todos ds suos quolidodes e

deÍeitos, umo virtude possui: cordgêm de otitudes e de
uÍirmoçôes, e um êntusidsmo devotado pelos probte-
mos quê se dispõe trotor.

Recentsmente, num semqnório ió oqui opontodo
("O Trcbolho") opresenlou-se c Íocor o problemo utu«-
líssimo dc troiçáo das democrqcios.

Fozendo c oÍirmcção do seu ccmpo de preÍeren-
cicr, - declorou que a Itdlia e c Ãlemonhc, proce,
dendo como procedem, openos desempenhom o seu po-
pel. E que ás democrociqs sobe a culpc do rumo quê
ds coisos têm trozido: 

- 
promêssos e mois promessos,

conÍerênciqs e ogregodos, .- e. no Íim de contcs, ntr.
da de decisivo.

Estos considercçóes ÍcJos com a experienciq dos
íclos; e é em volta deles que desenvolve os seus pon-
tos de visto.

O que sucedeu Íoi, como nõo podic deixor de ser,
que glguns onimos se oquecessem. E pouco depois
oporecio c Íespostc de um deÍensor do polo oposto,

- o da náo-lroição dos democrncios. O coso provocou
debate, e pqrece que, no Íim de conlqs, Íicou q certezq
desta drcmáticc perspectivo, solientodc pelo ióvem
orticulistq: "E de novo, agrupcdos deboixo dcr bon-
deirc do "Direito e dc tustiçc" iremos queimoÍ c nossq
vido nq guerÍo que qs democrociqs, direta ou indire-
tomente, - náo sou o primeiro q oÍirmq-lo 

- êstôo
Íorjondo".
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convenionciqs. Sqo inteligeocios,
que, plqsticos de mois, escctpcrml
oos limites dc dignidcde. Isto é

com o Sr. Ãureliono Leite.
Em Ã Voz ds Terro, romonc€

de estÍuturo singulcr êm nosso
meio, c nostolgio se esbate num
sentido ocentuodsmentê Poetico,
poesic esso quê movimentc Íigu'
ros e poisogens numo sequencio
sem Íim...

O esboço do livro é este:

CRITICA ---1 O homem Íoz por-
te dq noturêzo. O homem per-
tênce oo mundo qnimol, Por con-
seguinte, tem de ser terreno. Ã
terro otrái o homem, oÍqstqdo
dela pelo pÍogresso dos ciencios
e pelc civilizoçôo meccnicq. ,4'

terÍo o chomc e os suds vozes
lhe Íolom do poesio, do omor, do
Íilho, dcr subsistencio, do scúde,
dc poz.

Onde quer que se encontÍê co-
locodo, no mundo sociol, o ho-
mêm ouve sêmpre, proximo ou
longinquc, d voz que o chqmo

- c voz do suc origem. . ,

Nôo temos homem ogricolo,
consubstonciqdo com o chôo, e
provcrvelmente nôo o teremos. Ã
politicd do mcquino, á medidq
que destrói o ogricultor tÍodicio-
nol, crio o lovrcdor novo.., Mos
o têÍrc chomcr o homem.

A Voz do Tena - um romoncê
ropido. Um romoncê que mostÍo
o homem ogindo em Íunçõo do
terÍd, e culos ótos e sêntimentos
sáo determinodos por um<: couso.
O determinismo é umo concepçáo

iustcr... Um Íomcnce moleÍio-
lista .

Ã nqturezo é couso primorio e
Íundomentol. O espirito é um
produto dc naturezo. Hq mcterio
sêm espiÍito, mos nóo ho esPirito
sem moteric. Ncscem do molerio
cs sensoçóes, qs imdgens, os
pensomentos 

- 
cÍid-se o mundo

espiritucl ê c poesic...
O moximo de poisogem e de

poesic bucolico; o minimo de Por-
menores, de consideroções. de
comentcrrios. Pequenos. ropidos e
vários ocontecimcntos. qpencÍs
porc incitor-se cr imoginoçáo do
Ieftor. Ncda de personogens oco-
bqdos - todos delineodos.

Muito sentimento e Pouquissimo
enredo-ovidoéqssim.

AMBIENTE Ã posmoceiro
urbon<r - umo coletorio, um oÍ-
mqzem de secos e molhados, umc
ou outÍc pessôc 

- c sociedode.
Ãgutr, terrq, moto, Prcrgos -

uma Íczendc. Ãmôr, conffonça,
odulterio, dissimuloçáÔ, egoGno.
crendice, indiÍerençc q ,o-
milic.

PEESOMGEIVS - Pói, mõe.
uma Íilho, dois Íilhos, o lavrcdor
proÍissionol, o omodor ogricolc, o
trabolhodor dq roÇq, c mulheÍ
porc o lqvrodor, o homem ndti-
vo, a mulher rrotivq; comPorsog:
individuos e onimois simbolicos.

ESPIfiIIO - 
Vido ogricolc mi'

neird; costumes, sentimêntot. o
teÍrc sêm dono ceÍto, o trobolhc'
dor sem rêcompensc, o lavrodoÍ
sem orientcçõo e sem vinculo,
instovel, timido, indeciso, stro'
sqdo. ..

PoÍ instinto, por sonho, Por
cmbição, poÍ hobito, o homerr es-

cutq sempÍe o voz do têÍÍo que
o chomc.

M. r.

T. CONQUISTÀ DO TRIUNTO
_- Ã. Porto da Silveiro - Rio de

lonetuo - 1938,
Neste livro, como nos outÍoÊ

onteriores, Porto do Silveirq con-
tinuq o cÍonistc postor, Pregondo
o bem e incitando o otimismo. E

lncontestovelmênte o M<rrden do
Brosil. Escreve porc suc closse,
combotendo os soÍrimentos que
gerolmente sáo o produto dc con'
diçáo sociol, como se o vidq mo'
teriol dos homens estivêgse Íesol-
vidc ê os moles humonos tives-
sem qpenos ccÍoter subletivo.
Porc os doentes contemplqtivos,
sim, o benemêrêncic do pregodor
qtinge êm pdrtê seus Íins, O ul'
timo livro de Porto ds Silveiro,
"O lriunÍo do vidq" é umo belo
produção literáriq e evidencio
umcÍ gêneroso suscetilidqde. Men-
cionomos especiolmente "No glo-
ria do olegrio e do bondqde" ins-
pirodc no soneto de Bilqc -Dondo sombrc e consolo oos gue
pcdecem! InÍelizmente, neste sê'
culo de omorguros e trcnsiçóes o

homer.n só mesmo muito ingênuo
qcreditqrá que hc verdqde nesse
convitê - Sê bom, se gueres seÍ
Íeliz. s.

BIBLIOTECÃ DO ESPIRITO MO.
DERNO GILOSOFIA - CIÊ,NCIA

HISTORIA) - Ã ComPcnhio
Editorcr4§ocionql qcobq de inou-
guror e§iu novo coleçõo com o
reediçóo de dois grandes livros
que iá se hsviom esgotodo: 'Ã
HISTORIÃ DÃ FILOSOFIÃ" e

"FILOSOFIÃ DÃ VIDÃ", de WiIl
Duront. Dirigidc PeIo gronde Pe-
dogogo Ãnizio Teixeiro, estc co'
leçôo iá tÍoz em seu índice obros
progromodos que a cultura de

sêu Diretor selecionou ' Àssim,
proximqmente têrsmos livros de

orientoçôo e divulgoç&o indispen-
soveis porc o qlicerce dos conhe
cimentos .humqnos. Entrê outros'

A VOZ DÃ TERRÃ - Ãmodeu
de Queirós

Ediçôes Cu&:rcr Brasileird S/A

Ãmodeu de Queirós sincronizou
um poemc rurol no seu mois re'
cente romonce, Ã Yoz dcl. Teruc,

Sentido e vivido nqs PoÍqgeÍls
bucolicos do gleba viçoso e exu'
beronte, esse livro é umo dqs
mois expressivos demonstroçóes
dos volores moÍcqntes que so-

brqm em Minos Gerqis e reÍor-

çom o culturc paulisto, ÍePresên-
todcr no Íomonce hodierno Pelo
honestidode de Daví Àntunes,
escondido poÍ dever de oÍicio no
incrivel Iágo Ioé, de Bagunqo e

Incenso e Pólvora e êsse remqr-
codo Origenes Lessc, de O Feiiáo
e o Sonhó, poulisto de Mqcqé ou
do Morqnháo, como Ãmodeu de

Queirós tambem outor de uns
contos notoveis, dos mois bem
arrumcdos desscr especiolissimo
literoturo homeopotico.

Amodeu de Queirós náo Íez
um romcncd regionol. Humani-
zou-o, universolizondo-o. À inte-
ligencjcr náo tem Íronteiros.

Zé Borqes tonto póde seÍ o cc-
boclo mineiro, blindcdo no suo
pobrescr e rico de dignidade, de
corpo e olmc Íechados ós Íro-
quezos morois, como o peáo de
quclquer Íoroésle, com o mesmo
robicho pela lerro, que é de lodo
mundo, menos dêIe.

Ã,ntonio é um oÍetivo, timido
nq purezo dos seus modos e
exemplos, como poucos homens
de muitos historios, Ã decencio
nele é um documento hereditqrio
que se renovo contÍo c iniqui-
dode.

Ti Moié se porece tonto com o
pário tcbc!óro, como com o cule
chinês ou o pobre diobo de póte
e esteiÍcÍ dos bogcceiros PeÍnqm-
buconos.

A Voz da Terro é um pedoço
de ceu velho desobqndo dc tem-
pestode sociol do mundo Íeudol,
se odoptondo á Chino, como á
nossq costc d'ÃÍricc dqs Ã1o-
gôos, á Ãmszoniq ou Minqs Ge-
rois.

O que mois ccrdctêrizcÍ c obro
de l-msdeu de Queirós é que
êle, mineiro dc gemo, como Ju-
lio Ribeiro, Eduordo Corlos Pe-

reira, Fernqndo de Ãzevedo e

Goleôo Coltinho, Íóra do suo
terrcr hq tonto tempo, nêm Por
isso Íênegou-d nem cr esqueceu,
como Íozem certos Poulistos de
corregação, em otitudes contÍddi'
toÍios como q PÍopdq Politicc das

;' -'''':t:t.i;;'*;;ktlià

SL

,'ij':i!.i::'1.::l:1''.-;,. :::1-ai rI:jtl,.::lri:r:.] : ,l'.::i:::.:s..,ir:i';



iT§:f;,., .:!ry'irrrilrqÉÍ.1i:,Ê1ry.:..q€j$iq:i:.1Éri:1T {j'T.1iry:-eiS§ft'ry1..t1.ârc

Aqosto, 1938

cilomos: "Historiq do Civilisoçáo"
de Wells; "Modome Curie" de
Eve Curie; "Hislorio sincerc dq
Fronço" de Chqrles Seignobos;
"Á Evoluçõo do Físico" de Eins-
tein e InÍerld"; etc.

Ã HISTORIÀ DÃ FILOSOFIÃ
"nao é umo àistorio comp.leÍa do
FilosoÍiq", diz oo leitoÍ Will Du,
ront, é umq Íentoliyo para "hu-
mdnisdr" conhecinenlos concen-
ttqndo a historio do pcnso-
mento " " em redor d'algu-
mos personcljdades domÍnontes".
Àssim, sôo trqtsdos: Plotõo, Ãris-
toteles, Bqcon. Spjnozc, Voltqire,
Kont. Schopenhouer, Spe,ncer,
Nietzhe, Bergson, Benedetto Cro-
ce, Bertrond Russel, Sontoyano,
Williom Jomes e John Dewey.
Porq o conhecimenlo dos Íiguros'
opontqdqs por Will Duront, "À
Historiq dc FilosoÍio" é um docu-
mentô que sotisÍdz perÍeitomente.
Pcrd o êstudo dq FilosoÍiq, r: qu-
sêncicr de Hegel, por exemplo,
sem ôitor outÍos nomes, prejudico
Íundqmentqlmente umo obro de
reconhecido volor.

Em FILOSOFIÀ DÀ VIDÀ, o
qutor Íêqliso com mois Íocilidode
o deselo de tornor bem qcessivel
o culturc ÍilosoÍicq. Recorre á l!
teÍqturq e se utiliso de modolido-
des bem diversos poro divogo-
çóes muitos vezes bcseodos no
observoçáo ou em conclusões
pêssoois. Ã mdterio desto obrq
de Will Duront ocho-se distÍlbui-
do .em portes com os titulos:
MÃNSÕES D.P., FITOSOFIÀ,; tO.
GICÃ E EPISTEMOLOGIÃ; ME.
TAFiSICÃ; PHOBIEMÀS DÃ MO,
Br4.LID.6,DE; ESTETICÃ; FILOSO.
FIÃ DÃ HISTORIÀ; F]LOSOFIÀ
POLITICÃ; UM DI.E-LOGO e CON:
CIUSÃO. S.

"EÇÃ DE QUEIROZ E O SE'CU-
tO XIX" Vionc Moog -- Ediçáo
dq Livroriq do Globo 

- Umo es-
plêndido biogrdíi,d essq que nos
oÍerece Vicnq Moog, preenchen-
do umq sério lqcunq em nosso
lilerqlurq, onde o personolidode
do grande mestre de "Os Moios"
qindo nóo tinho sido sqtisÍotó-
riqmente estudodo. Em "Eço de
Queirós e o século XIX". oo lqdo
de um mogislrol estudo crítico do
obro e de umq belq e honêsto
documentoçõo dq vidq do incon-
íundivel e*"rjlor, estão.Íixodos
íotos historicos que, dirêto ou in-
diretomente, tonhqm vindo q in-
tluir no essencio de suq obrq.
Pelos grondes e reois méritos que
possue, "Eço de Queirós e o sé-
:ulo XIX" Íicorá entre os moiores
iivros do Iiterqtura biogróÍico,
-M."O IUDEU SUSS"-Lion Feuch-

t'wêngêr 
- Troduçõo de fuvencl

Jôcinto - Ediçáo do Liwqriq do

Globo. Em umo ediçáo Íeliz,
mogniÍicomonte opresentodo sob
ouolquer ospeclo, o Livrqriq do
Globo publicc o obrq que Lion
Feruchtwenger escreveu sôbre'o
vido movimentqdo de ]osá Suss
Openheimer 

- o judeu Suss. E'
um livro que opreseatq os côrtes
do Sqnto Império Germo,nico, de
onde se proietq q Íiguro do mi-
nistro porticulor do soberono de
Wuttenberg - o por de umq vq.
liosq documentoção de costumes,
de intrigos, de intoleronciqs e
perseguiçóes, que Íormqvom o
qmbiente do Império. 

- M.

. 9 HISTORIÀS TRÃ,NQUILÁS _
Telmo Vergoro - Ediçáo do lli"
vraria do Globo.

O novo livro do outor de "Co-
deiras no colçodo" vem conlir-
mqÍ os méritos do contisto que
levontou o prêmio Humberto de

-Compos em 1936. Sõo contos es-
critos com umo singelezu que
coiso olgumo tem de descuidqdo,
povoodos de gente que vive e
morcsdos de um troço de poesio
que os emoldurc muito bêm.

Desde o seu primeiro conto,
Telmo Vergoro predispóe o leitor
Íqvorovelmente oo livro . E em
todos os outros nõo desÍqz o im-
pro:sáo inicial. 

- M.

SEM OLHOS EM cÂzÃ -- Ãu-
dous Huxley - Troduçôo de V.
Mirondo Reis -- Edícao do Livro-
rio do Globo Em pÍossegLri-
mênto o seu progrqmq de divul-
goçõo da literoturo européio no
Brqsil, o livrorio do Globo edi.
tou, em troduçáo elegonte e' Íiel,
"Sem olhos em gozq", de Àldous
Huxley, O nome do outor dis-
penso quolquer comentúrio sôbre
o livro, que está, de qnte,môo,
destinodo o um gronde sucesso
enlre nós. - M.

POÊMÃS D.F^ VID.A. E DÃ MOR.
TE -- Poulo Corrêo Lopes 

- Li-
vrqtio do Globo Um pê-
queno vdlume reunindo poê-
Ieos que revelcm umo suti]
sensibilidode de poeto, o serviço
de umo religiosidode envolvente
e dominqnte, "Poêmqs do Vidq e
do Morte" póde ser incluido ea-
tre os bôos edições do Livrqriq
do Globo. -- M.

OLHÃI OS IIRIOS DO CÃMPO
- ERICO VERISSIMO Livroria

Globo Porto Alegre, 2.a -..
ediçõo. Estê livro, esgotodo em
menos de um mês, oÍirmo o pres-
tigio de Erico Verissimo como ro-
moncisto brqsileiro e, o coloco
ncr vonguordo dos escritoreÀ do
Brosil.

E' um romonce verdqdeiro, hu-
honoebelo. - S.
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O nEI IILOSOFO Pedro CoI-
mon - Cia. Editoro. Nocionoj.

BiogroÍcndo Pedro II, peCro
Colmon êscÍeveu "O Rei FilosóÍo"
completondo qssim o tríptico his-
torico iniciaCo com "O Rei do
Brqsil" e continuodo com "O Rei
Covqleiro". Livro que se oprê-
sento boseodo em boo docrrmen-
toção", "O Rei FilosóÍo" mostro-
nos, qo lodo do vidq politicq do
imperodor, o suo inclinocâo pe.
Ios coisos do espiÍito, o seu
gronde opego oo Brosil, o sincêro
deselo que o dominovo de bem
governor o poís. O qutor o êscre-
veu, comtudo, sem c ductil'idode
de estilo que empÍegqro no Íei-
tura de "O Rei Covalejro", tolvês
porquê o Íiguro orgulhosc e o
êxistencio movimentodo de Pedro
I contribuissem pqro tol.

Como quar quê seio trqtcí-se
de um trobolho que interessorá
qos estudiosos do segundo impe-
rio, sêm dúvidq o periodo mois
delicqdo do nosso Íormoçõo poli-
tico e economicq e dos mojs ricos
em Íátos e Íiguros importontes. 

-F.

O PBECURSOR DO ÃBOLICIO-
NISMO NO BRÃSIL 

- 
(Luiz G.a-

mo) .- Sud Mennuci 
- Cio. Edf.

torq Nacional.
O estudo de Sud Mennuci so-

bre Luiz Gonzogo Pinto do Gq.
mq, o pequêno esclovo quê se
íez q cuslo proprio e Íoi o ver.
dodeiro pioneiro do componho
obolicionistq, inteilsso o todos
os gue lutom pelo obtenqõo de
um lugor no vido, e tambem oos
que se colocondo ocimq dos con-
vencôes socidis e dos preconcei-
tos de rcço, preocupqm-ss com o
lsbor do negro reconhecendolhe
o logor que. q cuslq de um es_
Íoiço de tres seculos, êle reql-
mênte conquistou no historiq do
Brosil.

Devemos olém disso ocentuor
o corinhoso Íntêrêsse do outor
oelo biogroÍodo, típo completo do
botolhqdor, do conslrutor, quoli.
dodes e"sos que desmentem o
opregoodo deÍicienciq menlql do
homem negro. Livro poÍq lodos,
o estudo de Mennuci merece ser
seguido por outros do mesmo ge-
nero, isto ó, outros que exponhom
á nosso curiosidar{e e ó nossc
odmirqcdo, o inteligêncio, o co.
ráler, qs qualidodes e os deleitos
dos que pelo esÍorço pessool sur-
girom do nodo. 

- F.

FOBMÃÇÃo HrsToRrÀ DO
BRÀSIL 

- l. Ponds Co.lógeros 
-Cio. Ed.itoro Nacionol.

O.brc de Íôlego, "Formoção
Historicc do Brqsil" estudq, e com

!:;t
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gronde pênêtÍaçáo, os primeiÍos
diqs do Brosil-Colonio, desde q
descoberta oté d instituiçáo dos
copitoniqs hereditorios,. e pqrtln-
do doí, o Brosil dos governcdores
e vice-reiE e o Brqsil indepen-
dente, oté o eleiçôo do Woshin-
gton Luiz poro presidente do Re-
publicc. E' um Íorle volume es-
crito com o precisáo e c simplici-
dode necessorios d um livro de
coráter puromentê historico. TÍq-
tq-se de um trobalho incomum,
ÍoÍtdmênte documenlqdo e digno
de ocurodq leituro. 

- 
F,

O DOMINIO COLONIÃL HOL
IÀNDEZ NO BR.ISIL - Hermonn
Wotjen -- Brcsiliqnc. Componhio
Editoro Nacionol - 1938. Ã co-.

leçôo Brosilions (5.4 série) diri.
gido por Fernondo de Ãzevedo é
umq obrq de gronde vclor paro
o divulgoçáo de noss<r histoÍid,
O trcbolho de Hermcnn Wcrtjen,
tão diÍicultqdo pelc guerro euro-
pecr, ossinclo umq poÍte do Hig
toriq Coloniql do Brosil no seculo
xvfi.

VIÀGEM PELÃS IPNOVÍTICI.R.S
DE RIO DE IÀNEIBO E MINÃS
GERÀES Ãugusto de Sojnt
Hiloire - Brqsiliqno 

- Compo
nhicr Editorc Nocionol - l.o e 2.c
volumes - 1938. - Como nos
livros de viqgem onteriormente
publicodos ncr Brqsiliono, este
trobqlho de Soint-Hiloire pÍopo,
cionc o conhecimento do Brosll
dos que náo o conhecem lórq do
sêu sectoÍ de vido,

CIIMÃESÀÚDE-ÃIronio
Pêixoto - Brssiliono - Compo-
nhia Editors Nocionol - 1938.
Nersto "introduçôo bio-geogroÍico
á civilizoção brosileirq" ÃÍronlo
Peixoto opÍesenta um trobslho
interessonte e util.

NOYOS RUMOS DÃ IVIEDICINA
LEGÁL ÃÍronio Peixolo -Componhia Editoro Nocioncl -1938. Este livro ogoro oporecido
em 3.4 ediçôo é um trobolho que
se cordctêriso pelo processo
ogrodovel de exposiçí1b e por-
tqnto intêressdnte como elemento
de divulgoção.

vrAGEr,[ Ão 8R.ãSII (1865-
1866) - tuiz Ãgossiz e Elizqbeth
Cory Àgossiz Brosiliqnq -Compcnhi<r Editoro Nacionol -1938. Excelente livro de viogem
contendo minuciosos descrições e
estudos reolisqdos pelo noturo-
lista eln têÍÍos e oguos do Bro-
sil. Merece mençôo esPeciol o
troduçôo cuidcdoss e técnicq de
Edgcrd §ueseHnd de Mendongo. I

O PADROÃDOEA IGREIA
BRÃSIIEIRÀ - Joáo Dorncs Fi-
lho - Brosilionc - Componhio
Editoro Nocionol - 1938 - Trq-
bolho detolhodo sobre o higtóÍico
dc Igreic em reloçôo so Estado
Broslieiro. O autor conclui de
moneiro seÍend e rozoovel: Iudo
nos indicc q prudencic de vive-
tem iBtêiromenÍê oportodos os
negocios do Eslado e da lgreja.
Os interesses, o indole das insti-
tuiçóes, os Íins o que ombos se
destincm no sociedode e os
meios de ocçõo gue d no:tu;ez<:
de ombos reclornc ptrrcÍ o suo
aÍIirmaçã.o sociql e politico, sôo
perÍeitomente ontogonicos e irre-

I

COMPRE

TERRENOS

NA

ILHA DO

GOVERNADOR

JARDIM

CARIOCA

Os terrenos do JAR-
DIM CARIOCA estão
registrados sob o nume-
ro 1, de acôrdo com o
decreto-lei n.o 58, como
livres e dessembaraçados
de quaesquer onus hipo-
tecários ou não.

Quem compra terre-
nos no JARDIM CA-
RIOCA COMPRA BOM
E COMPRA BEM.

Excelentes lotes a pres-
tações desde 80$ men-
sais, sem juros com
direito a sorteio de qui.

tação.

AVENIDA
RIO BRANCO, L42-3:

TEL.: 42-3812

EsÍerc
conciÍioyeis na ordem Íemporol,
E qualquer approximoção será c
vespeÍc! de novos IuÍos e novos
choques de interesse, dos guois
só o lgreja sairá mdl, Íerjdo em
virÍude da sucr indole meÍornente
espiriúuol,, sem Íorço mqteridl
pcrc se oppôr oos excessos do
outro poder. 

- S.

A CORTE DE PORTUGAL NO
BR,{S/I - Luiz Norton - Brqsi-
liono - Cio. Editoro Nocionol -193[i - Intêrêssqntê documentá-
rio dê um periodo histórico que
se estende dq Íindo de D. Joáo
VI tronsÍerindo o corte poro o
Brcrsil ó obdicoçôo de D. Pedro.
Ãlóm de lqrtqmente ilustrodo,
conlem o livro de Luiz Norton um
"openso docurd$tol" onde Íigu-
rom cqrtds do lmperotriz Leopol.
dinq e Documentos diplomoticos
da Missôo Morquês de Mqriolvo.

-s.
HISTORIÃ DO MUNDO PÀRT,

CBIÃNÇÃS Monteiro Lobato
-- Liter<rtuÍa lníantil - Compa'
nhia Ediloro .iVocionol - 1938 -6.o ediçôo. Monteiro Iobqto tem
contribuido de mcneiro notcvel
nq soluÇóo do problema de con-
dicionsmento humqno do Brosil
de omanhã. Suqs obrqs inÍontis,
que a Editorc Nocionol tem dPre-
sentodo, são dignos dos mois
Íroncos elogios :e merece{m ser
utilisodos em todos os circulos de
ensino publico e porticulor - S.

SEGNEDOS DE ZÉ-TOQUINHO

- Odilo Borros Xavier - 
Ediçáo

da Livraria Globo - PoÍto A'[e-
gre. Mois'um livro inÍontil com
bôos ilustroções e enredo curioso.

SÀIÀZÃR - D'Àlmeido vitoÍ
- FiguÍos Contemporoneos -Norte - Editoro.
Nc cqleç,te de [iguros Con-

tempoÍqneq, este .livro de D'Ãl-
meido Vitor, como ocontece nds
outros produções opÍesentq um
trobqlho rápido sobre o Ditodor
Portugues.

MUSSQNE - Bulcáo Junior
Norte edi$ro (Coleção de Figuros
Conlemporoneos). *

EM TOUVOR DÃ PÁINIÃ .-
Bulcóo lunior - Norte editorq --
Coletoneq de polestros Pelo ró-
dio.

ESCÃDÃ DÃ VIDÃ' - 
Benio-

min Silvc - Poesic. Coleçõo de
poesids Publicoda PoÍ um gÍupo
de omigos do outor e Íqrtomente
ilustroda poÍ Sqntd Bosq.
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MÀR - Numero I (Iulho) *
- §qntog - Egtodo de S. paulo.

- E' moie umc publicoçáo que se
inicig com o concurso de gente no_
vq. Bem impresss e excelentemente
ilustrods, o primeiro número de
"MÃ.8" opresento trobqlhos de Ru-
bem Brogo, Morques Rebelo, Ros-
sine Comorgo Guqrnieri, Geraldo
Ferrqz, Guilherme de Àlmeido e
Outros. _Merece mençôo especial o
belq págino dedicqds q Gorbiq
Lorco. E' um oporecimento digno
de oplouaos.

BOTETIM DÃ C. E. B. (Orgão
OÍiciol dc Cqso do Estudqnte do
Brosil) -- Iunho-Julho (numeros 16
e 17) -- Msis um número do jor-
nol educqtivo que o Coso do Es_
tudonte impÍime e distÍibui gÍqtui-
tqmêntê. Solientam.se entre os oÍti"
gos quê constituem êste número:
"Uniôo dos Estudqntes,, de Medei
ros Limo; "Personcgem,,, Dios do
Costo; "Temperomento dq qrte de
^É-ugusto Rodrigues,,. de Joel Sil-
veiro; "Origem do Espirito Humo-
no", .Ábelordo Romero; ,,Teqtro no
Ingloterro", de poschoql Corlos
Mognoi otc.

UNIVERSJDÃDE 
- Numero Z _

Ãno 4 
- Àgosto 

- ReciÍe 
- Di-

rigidd por Rodriguez de Mirondo e
ÃlIio Ponzi êste número de Univer-
sidode é mois umq oÍirmoçáo do
tÍddicionql rêvistq. MogniÍica colo_
borqÇoo {irmqdq por Erico Ve.
rissimo, Dios dq Costo, Morques
Rebelc, Ioel Silveiro, Mqnuel Bon-
deiro, .{rthur Romos, ÀlÍio ponzi,
ÀImir de Àndrode, Iorge de Limo,

VERTICE-NumeroS-Ãno
I - Iulho .._ Buenos Ãires 

- Ãr-
gentins. 

- O númeto 8 de VER-
TICE montém o mesmo nivel dos
onteriores. Consto de seu sumário:
"Póginos de Diqrio" de Moriscql
Chiong Koi Shek; "Et" de Miguel
Ã. Cqmino; "Vidq aventurosc de
Àlonso Cobrerq, destrutor de Bue-
nos Ãires" de Enrique de Gondio;
"Lo mujer en lo literoturq,, de I^u.
gusto Gonçcleí, Castao ,,Frenesi,,,

mogistÍql comedio dromático muy
ontiguq y muy modernc", de Àmo-
do Villor; etc.

COLUNÃ - Numero 15 - Julho

- Buenos Ãires 
- J{rgentinc. 

-Estc "!êvisto de Ios grondes Íir-
mos" quê o poeto Cesor Tiempo di-
rige, continuo com ospecto grúÍico
impecovel o por de coloboroçõo
selecionodo. "Lo situoción del es-
critor"--EnÍique Bonchs,. "Esponu,,,
de Froncisco Dibellq; "Pesodillq ti-
ricd en Rio de Joneiro", de "Ã,.
Hernondez Cotó; "Dos Mujeres,,, de
Soro Poggi, sobrescem nêste nú.
mero -

MUNDO URUGUÃYO 
- Àno XX

-..- Numero 1007 e 1008 
- Il e lB

de Ãgosto 
- Montevidéo 

- Uru
guoy. 

- Esto belq rêvisid que
Orestes BoroÍIio dirige e Copuiro
& Ciq. editqm, é umq publicoçôo

Jornois e Revistos
CANJE _ PERMUTA _ ECHANGE

Medeiros Limo, Rodriguez Miron-
dcr. Donilo Bostos, Oliveirc Fron-
klin, Poul Loberenne, Octqvio de
Freitqs Junior, êtc.

MEDICINÃ UNIVERSITÀRIA 
-(Orgóo Oficiol do Diretório Ãcode-

mico dcr Foculdode Nocionol de
Medicin<r do Universidqde do Bro-
sil) - Numero 2 

- Jülho - Rio
de loneiro - Esta revisto dos es-
tudontes brosileiros de medicino
represento um louvovel esÍôrço e
otinge G seus Íins pelo copocido-
de de dirigentes e coloborqdores.

GÀCETÃ HISPÃNÃ 
- Numero

11I - 20 de Àgosio - S. pou_
lo - . Estodo de S. poulo. 

- Mq-
gniÍico número extroordinário sôbre
d guerro quê ênsshguenta o Espo_
nhcr, Insere ortigos de Julio Ãlvo-
rez del Voyo, Monuei Gqrcio Mi-
rondq, ÃÍonso Reyes, poblo Minel-
li, Guglielmo Ferrero, Cossiqno Ri.
cordo, Ãzevedo do Àmorol, Ozorio
Borba, Emil Fqrhot, Brosil Gersom
e muitos outros. Ãs ilustroções
dêste número (suplemento groiico)
revelom cenos dolorosos e inÍun-
dem verdadeiromente terror peio
guerrcÍ. Ãssinolomos d tÍqnscricão
de "O poemo ds horq q.r" po"'"o,,
de Nilo do Silveiro Werneck e ilus-
trodo por Pqulo Werneck, púgino
do numero 2 de "EsÍerq".t

O OUVINTE DE

O ÃNUNCIÀ,NTE

BOM GOSTO...
OUVE "IPÃNEMÃ-

INTETIGENTE. . .

ÃNUNCI.f,, PEtÃ -IPANEMÃ-

P.B.H. 8

KITOWÀTTS

IODOS O5 ESIADOS
PUBUCIDADE: 23-5Z68

tu
t0

OUVIDA EM
ESTUDIOS: 27-9269



70

semqnql utilmente noticioso e Íorto-
mentê ilustÍodo. Focd dconteci-
mentos sociois, inseÍe púginos de
literoturc insirulivq ou ÍecÍeotivo,
desenvolvE qssuntos cinemotogro-
Íicos, opresento Íigurinos de mo-
dos, onolo o movimento rqdioÍoni
co e montem curioso seção inÍon-
til. Àpontqmos no numero 1008
"Esclcvos del Amoi' de Knut -Homsun e "Ariel y La Rebelion de
los Mcsas" de Ãldo L. Ciosullo.

ÃUROBÀ DE CHILE - 
Numero

I - Tomo 3 - I-gosto, 1938 -Sqntiogo de Chile - 
Revisto que

resurge dirigido por Poblo Neru-
rc,. o gronde nome dos letros chi-
lenqs, e sob o orientoçáo do "Áli
cnzq de Intelectuoles poro lo De^

íenss de Lq Culturq", E' umo pu-
blicoção de ideqlismo potriotico
e renovodor. Escrevem: José Ber-
gomin, Roberto Âldunote, Luis Ãl-
berto Sqnches, H. Diqz Cosonuevo
Poblo Nerudo, Diego Munoz, etc.

Polovros de Gobrielo Mistrql:
'lCreo proÍundamenle en io gue un
crtistcr puede hacer por uncÍ mcsd
desesperonzoda y obatida: 1o que
el o.lma puede hocer por eJ cuer-
po".

BEVISTÀ DE PORTUGÃL - Nu-

EFICIENCIA
IDONEIDADE

SIGILO

em todos os serviços esPecio-

lisqdos de escritório

RUÃ MIGUEI. COUTO, 32, I.O

TELEFONE: 23-3604

dqtilogr<rÍiq, correspondencic em
porluguês, Íroncês e inqlês,
traduqõeg desses idiomqs, ot'
gcniscçõo de orquivos, biblio'

lécqs e licharios.

meÍo 4 -- Julho - Coimbro
Portugol. - Mois um numero co-
mo os onteÍiores, Ã Íêvistq que Vi-
torino Nemésio dlrige, oiém de óti
momente impressq tem um numero
se.lecionodo de colaborcdores.

PENSÃMENTO-Numeros 99, f00
a l0l-Porto-Porlugol 

-§uÍ1s1esde Junho, Julho e Ãgosto em home-
nogem o Cqmilo Costelo Brqnco, Ro

' EsÍero
drigues de Freitos e Eçq de Quei-
roz Íêspectivamente. Neste último
destocom-se os trobolhos de Vitor
Sontos, Severo Portelo, Joime Cirne
e F. dos Sontos Serrq Frozão so-
bre o outor do "Correspondêncio
de Frodique Mendes".

SEÀ'BA NOVÃ - Numero 569

.- Lisboq - Portugol - Neste nú-
mero: "Todos os dios são iguois",
de Joôo Folco; "O desenho inÍon-
til", de Morio Pocheco de Costro;
"O Côsmopolitismo de Domiáo
Gois", de Morcel Botqillon; "Umo
idéia e'm morcho", de Roul Tomo-
gnini; etc,

SOL NÁSCENTE - Numero vin-
tê e nove - Porto - Portugol -15 de Moio de 1938 - Este'"quin-
zenário culturol de literqturo e cri-
ticq" que os novos de Portugol pu-
blicom no Porto é umc interesson-
te cooperoçóo no qmbiênte intele-
ctuol português, Do sumário sobre-
soi a reproduçõo do morovilhoso
cqrvõo de Ãbel Solozor - 

"sglq
nq docq". .F-indo insere do sóbio
português inois umo contribuiçõo
poro -.r ostudo do crise europeio
o copitulo: "o popel dos super-
êstrutuÍos mêntqis" .
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TEATRO
TEATRO GLORIA

Fora d, Vida

situoções: o gênero o que pêr-
tence "Fóro da Vido" - gênero
quê tem sido espiêndidomente
explorodo pelo tolento de Jbrqcí
Comorgo - dispenso, perleito-
mente, ccontecimentos concretos
e empoigontes, O que se quer é
o emoçôo, o vido interior dos
personogêns, o reolidode dos
Ídéias, c verdode incisivq dqs
polovros, o Íluêncio envolvenle
dos d.álogos. "Deus lhe, pogue"
é umo peçc conversodc spenos.
No entqnto, nôo deixou, por um
segundo, de prender o espectodor.
h nõo ser, tolvez, exqtomentê
quondo começo o ocontecer ol-
gumq coisq: no quodro em que o
operário é roubodo pelo potrõo,
onde o conversos deste com o
esposo do empregodo e o cenq
de loucuro desto bem,podiom dei-
xqr de qcontêcer...

"Fórq do Vido" expóe, noturcl.
mentê. conceitos intéressontes.
Sem vigor. porém: há umo otmos-
Íero morno, umo otrnosq{,t:rc de
tepidez que omolece, que, neutro-
liza o vibroçôo dos espectodores,
que nôo solicitq o cqlor dos in-
têrpÍetes. que náo estobelece cor-
Íe,nle entrê esses, o peço, qs
idéios e o plotéio. Tudo qlí está
seporodo: a idéio existe, mos nâo
está ligcdc à peço, em seu des-
envolvimento; há gente ylyq 

-mos indepedendonte do sensibi-
lidode dos qrtistos; o plotéio re-
cebo os Íolos, qceito-os, mos
como coisos esporsos. inteiromen-
te qÍostodos do que se está pos-
sqndo no polco. E' como se íôsse
um gronde Íilme, com q sincroni-
zoçáo desorgonizqdo: iechondo-
se cs olhos, gosto-se do som; to-
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O mqior qcontecimento do ono,
nq literqturq teqtrol Íoi o opre-
sentagôo de "Fórq dq Vidc" - o
novcÍ comédiq de Jorqcí Cq-
morgo,

Em tôrno dessq estréiq os co-
mentórios se ocenderom: elogios
rêstrições, lendos, etc. Houve os
odmirodores inconciicionois:
"MogníÍical" Houve os derrotistqs
de prolissác: -- "Medíocre"... E

houve, principolmente, os Ídnto-
sistos, os Íobulodores, os "boo-
teiros" dd literoturo brosileirq: o
pêçd teÍiq sido encomendqdq,
poro determinodos propogondos,
c peço só tivero licençc de ser
mostrqdq, quondo odcptodo o
quodro Íinol, "como possoporle";
d peço soÍÍero coÍtes do próprio
outoÍ, prêmido êste por umq oti-
tude inéditq de plotéio (quondo te-
remos isso oquí?), que, depois de
oploudir, Írené'iccmente, os prÍ-
meiros otos, silenciqro, oustero e
reprovodora à opresentoção do
quddÍo íinol. Nodo disso, porém:
nem é mogníÍico, porque perde,
em conÍronto. com outros do mes-
mo quloÍ ("Deus lhe pogue", "O
Bobo do Rei", "Ãnostácio", súo
iníinitomêntê mois bem rediizd-
dos, como literoturo e como teo-
tro); nõo é medíocre, poÍque um
escÍilor como Jorocí Comorgo já
está colocqdo em um plono que
náo permite quedos poro o me-
diocridcde sbsolutq; nôo me po-
rêce que o quodro Íinol 

- sem
expressão e sem tedtÍqlidode -bostosse poro desíozer o impres
são de críticqs ou de rebeldios
que porventurq existom, em "Fórq
d<r Vidc"; n6o houve Írenesi de
oplousos, soudqndo os otos ini-
ciqis, nem silencio qgressivo, to-
tql, qo cerrcr-se o velário sôbre
o último quodro. Pelo menos em
umq sessôo isso se nóo pqssou..,
Ãdmitqmos q lendq. Mos qdmitâ.
mo-lo em leÍmos,

Do ponto dê vistq teotro (qno.
lisqndo-se q comédio, note.Êe,
como umo produção Joroci Co-
mdrgo), "Fóra do Vido" Íalho
bostqnte. Náo que êu prêtêndo
recorrer cÍo lugor comum do "lal-
t(I de movimento", do "Iqlto de
oçôo e de qcontecimentos". táo de
;isto dos deÍensores do teqtro de

pondo-se os ouvidos, os imogens
cgrodom. Mos olhqndo-se e ou.
vindo-se co mêsmo tempo, o des-
encontÍo de imogens e som é cho-
contê, cr impressôo de reqlidode
não se plocessq.

Sendo, portonto, umq peçq Íe-
plêtci de idéios e de conceitos
humonos, êscÍito com a elegonci.c
corqcterísticc de seu outor, nóo
otinge à suo Íinolidode, como teo-
tro. Porque Íáltou-lhe o essencioll
o qmbiente, que nôo Íoi criodo.

Está clqro que êssos restrições
nos ocorrem exotomentê porquê
sê trolq de, umo comédio de Jo-
rocí Comorgo. Ã um dutor de
mênos responsobilidode. dir-se-iq:

--- "Muito boo, su<r peco". E
nâo se estorio mentrnoo. Ã Jo-
rocí comorgo tem-se que dizer,
honestsmente: - "Menos bôc do
quê ds outros". E' mesmo umo
otitude que se impóe, diqnte do
que êle signiÍico dentro do tedlro
brosileiro umo Íronquezo o
que tem diÍeito.

Como interpretoçõo o Compa-
nhiq nõo sê esmêÍou. Desde o
próprio Joime Costo, no Dr. Lu.
ciqno. intêiromenle desinteresso-
do pelo popel... À noo serem
Ferreirq Moyo (com umo gronde
oporiunidode mqgniÍicqmêntê opÍo
veitodq em todos ôs sêntidos) e
Nelmo Costs, que sentiu, em pro-
Íundezq, seu pequeno popel, e o
nrio ser, tolve-2, o otuoçáo de
Custódio de Mesquito. que em-
prestou oo desempenho sobriedq-
de e à peça o complemonto de
suc Íigurc elegonte, os outros in-
térpretes, isto é, Jqime Costa e
Córc Costo, nõo estiverqm nos
popeis que interprelqrom. pore_
cerom-me desintegrodos dos criq-
turos que viviqm 

- Ioime intêi.
Íqmente desencqrnqdo do Dr.
Lucicno, Córa Costo longe, intei-
tomenlê longe de tudo. Nem por
um minuto convencemo-nos de
que elo ero o "môe extremoso,,
de um Íilho omeoçodo de codeiq,
nem c "espôsa omqntíssimo,, de
um morido à beirq dc loucurs.
Ã impressoo é de que noo estqvq
ligondo nem o mqrido nem q Íi.
lho. Isso é surpreendente, é inc_
dmissivel mêsmo, vindo de umcr
otÍiz de trodiçôes como o é Córo
Costo 

- inteligente e concien-
cioso - cujos de;ompenhos são
sempÍe reqlizodos dentro dos
mqis obsolutos escrúpulos de ho-
nêstidqdê interpÍetativa.

E' bem possivel que esso lolhc
tenhcr openos lexistido em umc!
dos represenotçóes de ,,Fóro 
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Que o cinemo é, como todqs os ortes, umc dr-

mc de propogondo e diÍusõo, nôo mqis se contês-
to. Que êle tenho popel importonte no opuroçôo e
íormaçôo culturol dos povos, é tqmbem tese demosio-
do sentidq. E isto tudo se conÍirmq deqnte do obrc
que o cinemo vem reolizqndo ultimomentê dentro dq
politicc rooseveltiono dq democrocio.

Iniciolmente, o cinemq Íugic deliberodomente oo
conteudo soci.ol e se qpresentovcÍ como ums distro-
ção sem consequencics. Logo depois êle serviu para
o incremento dos componhos chouvinistqs (guerrc
1914-18) e tqmbem psro o Íortolecimento do espirito
militoristo, opresentondo dentro de um enorme bem-
estqr e gronde olegriq, o vido de soldqdos, mori-
nheiros, codetês, escolos de gueÍro, etc.

Ã srregimentoçáo de soldodos erq Íeitq otrcvez
do propogondo cinemotogroÍico. O cinemq qmerico-
nc, melhor que todos os out(os, reÍlete cloromente o
estÍuturc nortê-qmericqnq, Hoie, no entÍetonto, em
que êsse poís se mqntém qle.rto contro o qvqnço e
<r penetroção loscisto, o cinemq omeÍicono vem Íor-
necendo oo mundo Íilmes de verdcrãeirq educoçâo,
com Íinolidqde,s bem Íixqdos, Foi sssim "Zolq.", "Ter-
ro dos Deuses" e qgorcr êsse notqbilissimo trobolho
que se chqmcr "Bloqueio" e que póde ser incorporodo
qos moioÍes Íilmes já produzidos.

Ã Íiguro de Luiz, que Henry Fonda interpretq
mogniÍicomente, é grondiosa. Nenhum minuto de va.
ciloçõo, nenhumc quebrc do dignidode humonq, E'
o homem-cqroter lutondo pelo que é seu, pela suo
terro, pelo suo pótriq. O qmor sentimentolismo ndo
o modilica. Noda o obolo. Sobe o que quer.

O Íilme como interpretoçoo é ótimo, não hqven-
do exugôros nem deÍiciencios. Modeleine Cqroll
(que, pelo suo interpÍetoçôo mereceu umo homeno-
gem dos êstudontes qmericonos qnti-Íoscistss) princi-
polpf,êntê no porte em que voi, oos poucos, tomon-
<io conhecimento com o soÍrimento do povo, dos mos-
sos humonos, é ótimo. Eiq consegue interpretor'o
processo lento dq pqssogem do irresponsobilidode á
oquisiçêo dq respoftobilidode. Os outros, muito
bons tombem.

O cenorio, opesor de dois ou tres gÍitontes po-
nos de Íundo cenqrios-teotÍo, é notqvel. I-, apresentq-
ção dq colmo pociÍicc que pÍêcede oo tumulto, oo
desossocego e á luto, é muito boo, Ãçóes e reoçóes
bem acentuodqs. À interpretcçóo de sentimentos de
mcrssq, é notovel. Ãquelcr espero do novio que tÍdz
viverês opresentc mqscorqs impressionontes. O en-
redo é monejodo com roro hsbilidode.

E' o primeiro Íilme que mereceu pqlmos do os-
sistenciq do "Polqcio". I

"Bloqueio" é Íilme poro multidóes.

o

Umo boc noticiq: "Os Miserqveis" com Frederich
Mqrch.

o

,EZEBEL - Betty Dovies. Enorme inteÍpÍetoçõo
dessq ortisto que iá reqlizou umo série de bons lrq-
bolhos. Betty Dqvies á reolmente umq dos mqiores
ortistss do mundo. Seus trobolhos sóo sentidomente
estudodos ç reoiizodos cento por cento. Mos o Íilme
como enredo, tecnico, etc.. não vole gronde coiso.
As próprios cenos de multidóes (que o omericono
gerolmente oproveita inteiromente) como q do lugo
do peste, dos corroçcs tronsportondo doentes, olém
de chopos bqtldos nodc possuem de expressivo, "Je-
zebel" é exclusivomente Betty Dovies e vcle muito
poÍ isso só. Betty Dqvies merece grandes popeis e

bons Íilmes.
o

LOUCÃ POR MUSICÃ - Deonnq Durbin - Me-
ninqzinhq bonito, com umo voz ogrodobilissimo mos
inÍelizmente crioncq prodigio. Enlôo Íoz-se um Íilme-
zinho ruim, umq comediozinhc com grocinhos pous,
só porcr Desnnc cqntqr ê mostroÍ que é meninc pro-
digio. Os conjunto s - 

qs meninos do colegio, o
grupo de Íopozes do intêrnoto 

- 
sôo bons, muito

bem ÍotogroÍodos, bem reolçodos. Herbert Mqrshqll
doslocodo, êle que sempre reolizq bem o popel de
gol& elegonte. E' sóbrio. Mqs estó inÍeliz, sente-se
igso.

Deonna é oquillo que se chomo "umo grocinho".
O íilms mediocrissimo.

o

Morrerom Peqrl White e Chorlie Chqn. ltmbos
\Íozem porte do inÍanciq de todos nós, Vibromos mui-
to - noquele tempo - com Peqrl Íozendo q moci-
nho, e com Chqrlie Chon descobrindo encrencodiEsi-
mos crimes, que a gente descobria qntes dele. Nuncq
trqbolhdiom iuntos mos nós os iuntdmos muito em
nosscr iembronçc. Pcssorom. Nõo evoluiram. Peqrl
White morreru consodo. Chorlie Chon continuou des-
cobrindo crimes. Morrêrqm. Nôo Íozem Íqlto náo.

-. E.

Yidq" (tolvez seio máu golpe ver
uma peça em sucÍ despedido do
cortaz) e que, nos outros, Cótq
Costa tenha estodo à olturo de
seu posscdo. De quolquer mo-
neiro cobe o observoçôo: cada
dio pqrq o stor deve signiÍicor
umq estréiq porque êle es-
tréicr, ncr reclidode, porq q dpre-
cioçóo de umc plotéia que se re-
novou .

E' um pÍozer qssinglor-se o
evoluçáo de um oÍtisto. Por isso
devem-se olgumos linhcs espe
giois s Nelmo Costa. E' surpre"
endente o operÍeiçoomento g que

se vem submetendo, desde que
deixou o Rio em 1937. Iá em "O
homem que nqsceu duqs vezes".
no pouco que têve q Íczer. come-

çou c onuncior seu progresso. Em
"Fóro da Vidc" há constotoçáo
deÍinitivq desse progresso. Suqs
qtiiudes em ceno estiverom muiio
discretos, muito bôos, muito bem
desenhodos e proietodos; suqs
expressões Íisionômicos muito coe-
Íêntes com os emoções que de-
vic viver; gestos hcrmoniosos de
gêntê que começc o sober o que
está Íszendo. Ã,penos suqs inÍle-
xões estõo oindo possiveis de re.

I
poros grcndes. Diz melhor do
que dizio, noturqlmente, Mos náo
groducr suÍit*rntemente c, Yoz,
qinda c náJ ocertc pelos sucs
expressôes e pelos seus gestos.
Com êsse solto, porém. dodo em
menos de um crno, muito podemos
esperqr de seus esÍorços. Creio
mesmo que devemos conÍiar
nelo: quem, em tâo pouco tempo
progrediu tqnto, tem o direito o
isso.

Mqs tem tambem o deveÍ dê
corresponder o essc conÍicnço. -M.



RA
O policiomento dos progromqs é um dever que

nêm sempÍê o cronistq de rádio desempenho, À Moi
rink Veigo é sem dúvido o estoçôo mqis ouvidc em
todo Brqsil. Náo sci porque existe um dia no semcnq
inÍeliz poro esso estoçõo. O sábodo, Está em cortoz
"q Bemqnq em rêvisto" opresentondo númetos de máo
gôsto. Os seus eleitos já se Íizerom sêntir e pqrece
mêsmo que o pÍogroma íormcrró escolo. Iniciolmente,
q escolhq dos qcontecimêntos é obusivo e irrevere,nte.
Os shorts nôo tomom qspecto de Íevisto, pqrecem
mqis, números de circo. Nóo _concordomos que os crs-
sutrtos seiqm enquodrodos nesso espêcie de diversôo.
Um exemplo Írisqnte Íoi o dromotisoçáo do nosso êpi-
sodio oindo vivo 

- 
"OS DEZOITO DO FORTE. Nesse

sábodo iá longinquo tive verdqdeiro sensoçôo de es-
mogomento. Pelo meu soÍrimento imogino o que sêntiu
o heroi vivo do episodio Íomoso. Ouiros oconteci-
mentos, repletos de ridiculo enchem o lol progromo.
Ultimomentê o vingoncc de Courisco no Íomilio do
Coronel Bizêrrd, tqmbem Íoi incluido.. Lompeáo e Cou_
risco seráo por Íorço motivos populores e otrovesso-
rõo o tempo levodos pelo Iendc. Seráo interpretodos
e povooráo o mundo do Icrntoziq. Seráo tombem mo-
tivo de estudo poro os que onclisqm o homem e se
interessom pelo soÍrimento humqno. personogens de
romonce, moteriol de relevo ao estudo dq historio
sociol brosileiro. Ãnqlisqdos e compreendidos contri_
buiráo poro o Íim do gongoço. Concorrerôo pqro o
exlêÍminio desse mql, Ã PRÃg Íoi impiedoso.

-il-Noel Rosq tem umc estátuo. füstiço e.soudqde _-
o motivo dessq comemoroçôo. Ã cidode verá sempre
esse sêu cqntor rociocinonte no boirro que o obrigovo.
Foi comovente o inouguroção. Os cmilos ae Noãt tá
estovqm-os individuois. Os outros lerom os iornais- o gronde publico 

- e sentirqm um conÍorto intimo.
-1il-

Pedro Vorgos, o mexicono que o Brosil ouve en-
cqntodo, estó no Tupi, Sempre "o* 

qt"ro yoz sonors
emocionondo. O repertório merece nóto. Não Josse
slê um outentico mexicqno e nôo penetrosse no motivo
populor de suq lerro..,

-llt-À Moirink representou pelo segundo vez q encon_
tsdora comedis portugueso .- OS VELHOS. O espe_
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táculo porc os velhos do Ãsilo de S. Luis teve oplouso
unánime. Cordelio sempre bem quondo incorno q in-
genuo e choro pouco. Cesor Lodeiro, em bôo Íormo.
Os outros tqmbem bons. O bis Íoi bem recsbido.
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Fqltom noticios de Luis Borboso o interprete do

sombo que compreende o]iHo"

Iucienne Boyer contou oo microÍone do PHG3. Os
seus Íons Íicqrqm sotisÍeitos. ÃIguns, preÍerem os
discos. Discordqmos. Náo resto c menor dúvido que
cr conçõo Íroncesci e suo interpretê culmindrom no pro-
gromo do mês.

Iqmortine nqlo, noioza funlor
sindo Íozem rir.

e I-,lmironte

O Domingo u o- o,il"rótono. sotvom-se poucos
progrqmos. O progromo Grolohú ds Trqnsmissoro Íqz
selecçõo sm seus discos. O Jornql do Brosil sempre
nq mesmo linho' 

- r-,
O teatro iupi se inspitou no cinemo: tem troj.lJer.
À Mqirink onuncis em PRÀNOVE pecos inéditos.

Felizmente.
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