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imaginação começou pe.lo norne que the b-otorqm: Rex'
não ÍãIqm, o gente sqbe. Mqs ! Çente nõo scbe se
"oãhorro"
qs
coiscs gue escutam, e se conhecem, pot qualquer
os cqchtrros entendem
qs coisqs gue escutcrn'
hereditoriedade,
de
Íenomeno
A mãe, gue não possuio nenhumq Íctço, moÍreu Pouco depois do ÍiIho nqscer com outros tíLhos, mortos tqmbem, logo em seguido'
Io o Íato de ser o único sobrqdo de seis irmõos, deviq ihe excitcr os
primeiros penscrnentos. Foi, porém, o nome de Rex gue o toÍnou, sem tolto,
um qnimql de songue aristocrático.
Brq,nco, Íocinho o[értc,, cqudq sempre em movimento tol quo,l um metronomo desencqdeqdo, de umq Íeqldc;de de gtonde Íomílio, Rex possecvo,
de pernos curÍqs e o/hos compridos, q suo impottancia e o seu desdem, do
so;á de visitqs á soJo de jontor. O resto dq cqsq lhe parecia_ indiÍerente. Ilcro
em rqro, consentiq em opqrecêr no iatdim de inverno, onde estcrvo o rqdio'
Os prograrnqs nõo o intàressâvom. Ouvio, um insÍqnte. Iq-se embóra, obso'

A

eue os

IuÍcrmente Bex.

Creceu e nõo se sentiu crecer,
Cheqou so tc.mqnho Íinql.
tJm dio, de repente, Itguve c trogedio.
Rex 1ez

pipi nó pé de uma poltronq,

Tevou

umq surro,, mondorcm que

Íosse dorrnir Íóro.
Noite de insonio, terrivel, oniquilonte, destruÍdoro'
Ao q.mqnhecer, não duvidqvq. mais do.pavorosd yerdqde. Rex, erc um
nome qanho, semeIhqnte oo nome de certcs mulheres gue se chamom Regi'
no e ndo têm no.dc com isso.
Desde sí, se convenceu de que não possqyq de um cqchotto comunissimo, iquol á maior porte dos cqchorros do mundo.
O orgulho Íantosiodo se tronsíormou, denfto da cobeçc tristonhq,,
numa longa humildqde req|... BecJ de reofidode, não de rei, o gue serio escqrneo oo pobre Eex.
Pobre... po.bre Bex... A gente olho, poro eIe, e/e se deitc depresso,
qs cosÍcrs no chã.o, cs pernqs no qÍ, q bocq qbertcr, numd qgo]l]q -Porc gue
Ihe sóio, dq boco oberi,o a pclovro que querio dizer, e ndo póde dizer, umo
palavra só, repetidc muiÍos vezes, mujÍos vezes.'
Perdão... perdôo. .. perdão'..
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SOMBRA
Nõo me lembrem essq historic
De Íodos e JobÍshomens,
De princêsas enccntqdqs
E de moíro,s qo íuor...
dq minho inÍo.nciq
- Ooscbor
Náo
gueÍo mqis pro.r,o.r.

E' como cinzo. que alostrs,
Um gelo que poraliza,
Um pronto enxuto de logrimas,
Um grito que nõ.o oscende,
Brumq inconsuÍiJ no qr...

Nôo me ÍoJern dêsse Íempo
De beijos e risos puros,
De cqndurqs Íascinodos,
De prodigios, mq.rqvilhq.s,
E de alegrios sem trqvo, . .
Deixqi-me, deixoi-me só,
Que eu nõo entendo o passodo,
Nem olho po.ts o Íuturo. . .

Nôo me tolem do Íuturo. . .

Merqulhei no meu presente,
Merqulhcdor. soJitório
- tudo
E
sõo muros oJÍos, Altqs murq.lho.s de Íúo,
Que me escondem o gue existe
Porq olém do meu sijêncio. ..
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iVôo rne cpontem outros rnundos,
Ãmp/os esÍrodqs, q.bertqs
,{o sonho que nôo descrê;
Ceguei
tqnÍo qs busccr,
-Emudeci dedechcma-Jas,
E hoje qpenqs descortjno
.ê. som.bro gue me vq.i nqlmq,
Que n&o chego q. ser tristezs,
Que nõo consegue ser dor...

o
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Nõo me lembrem o possodo,

Sou o pedra do co.minho
-Que nem cs hervos
rqsteirqs
Toucqrqm de primovero.
Nõo sei o que Íui, nôo penso

O gue será qmqnhã;
Um sopro me levq,ró

-A' torrente que alem toqe,
Ao declive que não vejo,
Ão q.bismo que não

temo,

A' noite gue nõo receio,
E é mois friste de gue o mqt. , .
Mqs tqlvez qcorde entôo

Ã saudcde

dêsse .bern
ombicionei
e não tive,
Que
O desejo que perdi
Por um desejo mqior. . .
E eu peço boixinho á vido
Ultimo griÍo
-No meu siJencÍo de so/
Que me segredem o hisÍoria
De Íodss e Jobishomens,
De princêsos enccntsdqs
E de moirq.s qo Juqr.. .

o
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O Ícrol

mqndou

lá de longe,

como

soudcçõo crmistosq, c sucr rajadc verLho de luz e se opcrgou em seguida. Ã

:te estqvq clqrq mqs q luq nôo brilhcvo
éo povocdo de estrelqs. Ã cqdq um
lcmpejos rubros que vinhom do
Iqdo do bqía uma Íoixq de purpurct
pela superÍicie dos qgucts
=liscvo Íugitivo
caguilcs. O silencio dq noite erq crpenqs
iciqdo pelo esproiqr dqs ondqs preiçosos nq qreiq dc proia. Os grilos nôo
nq noite e, como ero verõo, não
coctxor estridente de sapes na lagôo
fundo. Envolvido pelo silencio. qnestepor oquela poz cbsoluta dcrs coisqs
rmecidqs, Corlos se deixqvc Íicar otene imovel, com todos os sentidos qlertq,
ccptondo soÍregomente qs sensoções dcçlele momento que jomais se repetirio em'
sru vidq. Ouvicr o mqrulho dqs ondqs, sentiq o cheiro do mqr penetrando em sucs nqrhcs, recebicr ncr Íqce cr cqricia dcr brisc
fresco, soboreqvq guloso o gosto acre do
dgorro que lhe pendia dos lóbios, vqguectrcr devogor os olhos pelo céo imenso, numct
consultq qnciosc ós estrelss que cintilcvom
i.{qtigqvelmente. Mqs, nõo Íoi por muito
t€mpo que pôde Íugir de si mesmo. Umq q
-ú.lrrcr os recordoções Íorcrm voltondo, Íoram
s.rrrupicndo-o trcriçoeircs so encqnto do
iaundo em torno, pora Íoze-lo reviver o pqs*{o,_ oquele terrivel pcsscdo,- que lhe apcrecic cgorc como um pesadelo, qo mesmo
tempo muito distcrnte e muito proximo. Era
esse pcssado que o escrqvizqvq qinda, estircrndo cts sucrs gctrrqs poderosos por cima
Coquele mor tronquilo, pcra vir procurc-lo,
ulesmo oli, dentro do silencio dq noite qcoIhedorq como um berço.
Ha seis meses, em vez dcr luz dqs eskelos eie tinhc por cimq da Ícce mqcilentq,
(sempre que um intervqlo de lucidez rompic o tumulto de seu delirio) olhos qnciosos
gue procurqvctm os seus olhos, lobios crispodos em espectotivo carinhosc e cngusticdo. Erqm Beotr!2, Edmufido, Elvirc ou lqime,
ou todos juntos, que vio sempre, inÍotigaveis, debruçcdos sobre o seu leito. Lembrcvq-se dcr lompodcr oscilqndo mqnscrmente, com o quebra-luz espesso omortecendo
o sucr cloridode leitosq, deixqndo sombrqs
kaiçoeircs no teto qlto, sombrqs que o seu depovoqvcr de duendes extrcmhos. Parecia

DA

COSTA

que todcs qs extrqvqgqnciqs de sua

imcginc-

'..,

:i
todo crqueles dics de fraqueza, oquelcrs ho'
rqs de iutq entre q. rszáo e q loucurq, pcrq
:
subirem do mqis Íundo do seu ser, trcnãbor- :ri
Íl
dcrndo em visões desvqirqdqs e alucincntes. Ã.s vezes erqm monstros desconhecidos, ',i
esccmcqrqndo bocqs proÍundas como ccverl
nqs, erqm mulheres de longos brcços oscii
:
lqntes, ventres desmedidos, seios enormes
e .peles coloridqs pelas mcis extravcgcrntes :
Ercm lugcres eÍmos e desolqdos,
totuogens.
rq1uu9çrrD.LrurIrluYuIçD9IIll9DEgçDvluuvD
cheios de qbismos vertiginosos, com luzes
velsdqs escorrendo em grcrnitos.imensos de
cores violqceas. Outrqs vezes erctm pessocts que ele conhecero ontes, Íctos antigos
;
'
de suq vidq, mqs tudo deformcdo, seres e
coisqs trqnsÍormqdos em cqriccturqs gro: -'
tescqs, movendo-se em poizagens que the
poreciom Íqmiliqres, cq)ezqr de retocqdqs de
:
detalhes irreqes e qbsurdqmente inverosimeis. Mesmo qgorcr, tôo longe ió desse tem- ' 4
po, sentio um Írio mqu correr-lhe pela espii

.a

,

:.

:

ples lembrcnça desses dios povocdos de

pcr-

Lembrqvq-se de quando regresscra, do

ul-

ti

.i

timo opelo desesperado qüe lcnçórc ás
sucs Íorços cgonilontes, pffs chegor cté c
cqsq que pcrecio Íugir sempre paro mois
longe, diqnte dos seus pctssos hesitantes e
trofegos. Os diqs de torturq, de Íome, de
inquietoçôo e de humilhações, depois da
luto Íebril sustentqdq durcnte tcnto tempo,
tinhqm-no trqnsÍormcrdo ncquelo ruinq humctnct, naquele resto de nervos

,':i

,:
:tr
,

',':

;
,

'

esÍrcngolhc

dos, que se qrrqstqvq teimosqmente, numcr
mobilÍzoçõo.dqs ultimos migalhos de energia existentes no_seu-corpo mqcerqdo. Fôrq
com cs mctos crrspqdqs, os mqxilqres contrqidos, os ouvidos zumbindo e um clqrão
rubro dqnscndo-lhe dicrnte dos olhos que
subiro os poucos degraus, Íinqlmente alccrnçados, e bqterq á portc.
Depois Íoi o vqsio qbsoluto, por um
tempo sem medidc, cté o tumulto vertiginoso doquele delirio sem Íronteirqs. Pouco cr
pouco os periodos de lucidez Íorqm ficqndo mqis longos, e, cÍincl, sonos sem sonhos
lhe permitirqm repousos hq muito qnciqdos.
Qucndo veio cr convqlescençc os dios
decorrerqm tronquilos e doces, com pequenos passeios qo sol, longcs converscts sem

'r
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rumo Íixo e leiturqs espoçados e leves. Foi
entõo que ct suq velhc cidcrde, com cts crgulhos dos seus templos numerosos opor:tcdos
pqrq o alto, qs suas ladeircs serpeondo pelqs encostqs empincdas, seus predios centencnios qtrovessqndo horizontes, seus recqntos de prcios lqvqdss rebrilhqntes cro
sol, seus ruidos noturnos de otoboques misteriosos e distontes, suqs vozes c'rrqstqdqs
que erqm aindq o éco misturqdo de tres linguos diÍerentes, tudo o que já conhecio antes, criou urn encqnto novo e mois proÍundo
pctrq c suq sensibilidode qÍinqdc e renqscente. Um sentimento mqis Íorte pcro cr
gente humilde que vivio ali, de compreensco porcr os seus erros, de piedode humqno
pcÍq os seus soÍrimentos encheu-lhe o coraçõo puriÍiccdo pelo torturo. O que era o
seu soÍrimento isolqdo, dicnte dq somcr dos
soÍrimentos todos que viviqm ó suq voltc ?
Esse penscntrento deu-lhe Íorçc pcro obedecer qo comqndo que lhe veio, ctrqvez de
Beqtriz, Joime, Edmundo e Elvira, reunidos
em Conselho. O momento não lhe permitio
cuidqr de outrq coisq que nõo Íosse ressuscitqr o seu corpo destroçcdo pelo tormentc
que enÍrentorq. Tinhq que viver, pelo menos
durqnte seis meses, longe de tudo, qícstqdo
de quclquer lutq.
E ho seis meses estqvq oli, Ícrmilicrisqndo-se com o mqr qmigo que cqnts-vq em
torno dcr ilhc, tornondo-se dic q diq mqis
Íorte, pesccndo qo sol nos qrreciÍes bctidos
pelcs vcAcs, Íqzendo longas caminhodcs pelq mctqriq verde, integrondo-se plenamente
nct nqturezq poderoscr e protetora. Mos nqdq
disso erq o mois importante. Ãgorc, no momento em que tinhc de decidir, é que sentia
o qucrnto Mqricnq se tornorq um grilhão diÍicil de quebrar em suq vidc. Ànies nuncq
supoz que cquela uniõo nqscidc de um encontro qo ctcctso se trqnsÍormcsse ncquela
necessidcrde permonente de contqcto mutuo,
noquelo ctração cqdq vez mcris Íorte e que
estqvcr se trcrnsÍormqndo nq Íinqlidcde unicq dq vidc de qmbos. Quando c possuiro
pela primeirq vez, extrqnhqndo. c ncturclidode com que ela se lhe entregqvq, sem
exigir nqdq em trocq, e qindcr qucrndo essa
posse se repetirc, vezes sem contq, sempre
encontrqndo-o desinterçssqdq e amiga, ocolhedorcr no seu qbqndono, reconÍortánte nq
suq ternurq de todos os momentos, nõo supuzercr siquer o que elq viriq o representcr
noquele momento decisivo de seu destino.
Bqstqvq Íechor os olhos paro ve-lcr em
todos os seus trcços. Os olhos verdes em
contrqste com ct pele morenq, o nqriz leve_
mente qrrebitqdo, qs orelhqs pequenqs e

EsÍerq
bem Íeitcs, q bocq sensucl de
sos e umidç. Seu corpo nõo se
dc do cqlor de sucr cqrne moccr.
çárc dos seus seios empinodàs,

lobios grossqciárq qin-

Nôo se condo seu ventre mqcio, dqs suqs côxqs Íirmes e nervosss,
dq hqrmonic dos seus gestos Ílexuosos. da
curvs de suqs ctnccts robustqs, em Íormq de

qnÍorq. Bostc,r-lhe-iq transpor mqis umq vez
cquelo porta e desperto-lc, porc te-lc de
novo nos brcços, pqro ser docemente envolvido pelo seu cqrinho, parq sentir no rosto
o cqlor do seu hclito e perceber nos seus
olhos o convite mudo pcrc o seu grcrnde
qmor sem reservqs. Depois cr sucr voz velqdcr
dir-lhe'icr, no momento supremo, pclovras
entrecortqdqs que ele já conhecic, mqs que
sempre qcendiqm oindq mqis os desejos
poderosos que estcrvom no seu corpo crgorq
reconÍortqdo e sodio.
Mos cpêzar de tudo estqr como qntes,
algumcr coisq qcontecercÍ que tornqrq esse
sonhg_ impossivel. Seric rãolmente impos_
si'fel ? Ãs estrelqs estqvcrrn brilhcndo, o
mctr se clongovc pela praio desertq e silenciosq, o Ícnol the enviqvo, ló dc ponta dc
Bqrrq, q suq saudação omigc, Mo-ricna estovc tronquilc e Íeliz e q pqz estcrvc em todqs qs coisqs em torno.
Porque voltqr ? Ficondo teria todc oque.
lc vidcr simples e bôc que aquele ccrntinho
tronquilo do mundo lhe oÍereciq. Teriq qs
lcrngos horqs de preguiço, dentro dqs tqrdes clqrqs, olhcndo qs velqs dos sqveiros
correndo de leve no mcÍr socegcrdo, empurrcrd.cs pelo sopro omigo do nordeste fresco. Teriq crs noites de luc cheiq, com cÍs mqrés grondes golgondo os bcnrqncos, esboroando terrq, cômendo bocqdos dq ilhcr, num
trcrbolho seculqr e permqnente de conquistcr. Nessqs noites iluminqdqs hqveriq sere,
ncrtos, hq.veriq scrmbqs, hqveriq cricnçcs esganiçados cantqndo rodo.
No inverno teriq os dics pequenos, cr
chuvq bqtendo nqs telhos, o sueste qssobiondo terrivel, o grcnde mqr vqsio de velqs brqncqs se levcrntqndo em vcgolhões
enormes, homens embuçcdos em grondes
ccrpotes de scrjcr qzul sqindo pcrq q chuvo,
reÍorçcrndo cqutelosos qs ctmcrrrctcões Írageis áos pequenos bqrcos ccorrentqidos. Nos
rncnhõs cheios de neblinc Íicqrio á jcnelo,
vendo pqssqr pesccdores do sul da ilhc, de
colçcs de brim grosso crregoçcdos, exibindo jarretes musculosos, trotàndo pelo proia
molhodq, curvcdos sob o_peso dos côÍos
abqrroiqdos de peixe Írescõ.
Ã' tarde cheqario o vapor de ltopcnicc.
Sqtu' sqiriq no seu soveiro de velq iem"rr.
dodc pora receber pqssqgeiros escqssos. Os
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coqueiros agitcniom qs sucts palmcs no alto,

ÍqrÍqlhqndo co vento. Nuvens esgorçodos
desenhqricm c,nimqis Íqbulosos no cctmpo
sem limites do céo qzul.
E ête, dentro daquélo poz das coisqs e
dos homens, serio como umq coisq q mqÍs,
inlirr{itomente pequeno mas infinitqmênte
Íeliz, sern problemos e sem lutc,s, sem heroismos e sêm roncores, numcr volto q um
primitivismo simples e ingenuo, copoz de
qpagor todss qs cicotrizes de suq qlmq,
como lhe restituira qo corpo o vigor perdido.
Voltc,r seriq ter de novo os dias agitqdos e Íatigonte,s, qs noites interminaveis e
povoodos de temores, o cerebro semprê em
tensão, o expectotivq permcnente de tragediqs em todos os instqntes, descobrindo sempre umc troiçõo em coda gesto, uma ctrmqdilho perigosq em coda polovrq. Seriq ter

de esconder-se outrq vez c o m o um crimirfoso, trobcúlhor sem deísoceço, mesmo
quondo crs Íorços estivessem no ultimo limite, derrubqr pequenos interesses em choque,
esclqrecer com pccienciq qs mois perigosos
incompreensões. Voltqr seriq tqlvez reviver
os suplicios ontigos, o horror dos grcdes
impossiveis, crs mqcerações do seu corpo
covorde pqrct o soÍrimento Íisico, os interrogotorios longos e impiedosos, q torturq
permgnente em suqs Íormqs mqis desmorqlizontes.

No ente.nto q cqrtq pcna Mcricnq estq'vq no seu bolso e ele tinha que decidir. O
sqveiro de teonordo estqvq lá embcixo, nq
Gombôo, com o muloto no leme, espercÍndo por ele. O cpelo dos amigos nõo permiticr cdiomentos. Sem q suq presençq imedioto todo o trobqlho terio sido inutil e ele

ssbio bem qs diÍiculdqdes que hoveric para
recomeçc-lo. Mcs, que importqncia teriq o
Írcrcosso de seu trobolho ? Volia oquelc luto
o sqcriÍicio de suq Íelicidcde ? Mcrquinolmente qcendeu um novo cigcrro. E, como se
tivessem sido despertodcs pelo clqrão do
ÍosÍoro, umqs sobre qs outrqs, como no seu
passodo delirio, visões possorom vertiginoscrmente dionte de seus olhos ccnçodos. Ele
jó nõo estqvq oli e umq Íorça rirois poderoso do que q suc vontqde obrigavo-o cr ver qs
coisqs que ele procurqvq nõo enxergqr.
Ccrmponezes ercm encorcercrdos pelo
crime de contor em surdinq hinos proibidos
de libertoçõo. Ãviões projetavam em lugores devqstqdos pelo morte, sombrqs escurqs
de czos metalicqs sobre corpos scngrentos
de cricnçcrs estripodos. Nq Ãsiq os corpos
crmqrelos de mulheres insepultos já nõo
qtrqiom c gula dos corvos indigestos de carniçc. Nas Ícbriccs de todo o mundo opercr-
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rios erqm obrigodos q construir engenhos
de destruiçõo. Em vqriod lugcres meninos
de cclças curtqs erqm cuidqdosqmente ins.
truidos pcrrcr.q motonçc Íuturo, soudcrndo
com broços estircrdos em gestos meccnicos
os deshumqnos semecdores de orÍqndcrde.
E um sopro de loucurq homicidc vqrriq o
:rundo., sob o olhqr complccente de deuses
decrepitos e venqis.
Que direito lhe ossiticr de recuqr qçlorq,
porque ero Íeliz, porque essqs coiscrs hediondqs não estovcrm se possondo sob ct
suo visto, porque os homens soÍriam longe
dele, porque as mulheres morricm em lugares <iistontes, e os crionçcs que pqssctvqm Íome não ercm seus Íilhos ?
Foi entõo que o Íqrol, lá dc pontc distcnte dq Bqrrq, lhe enviou mcis umcr vez ct
suq luz vermelhq, que ccoriciover de leve
o superÍicie poroda dos aguos adormecidqs.
Ã poz que estcvo nqs coisqs em torno nõo
se rnodiÍicou, mqs ele sentiu, como jamais
sentirq qntes, que essc paz tão cedo nõo podericr descer sobre o seu corcçõo mcncqdo
pelo sopro da grande tempestade. Ã pcrz
nõo era poro ele, não podic ser pcrc ele.
Ãs estrelqs estovqm brilhcndo, o mor
estqvcr socegodo, crs vqgqs se esprqiqvqm
mcrnsqs nc proio sem ruidos. Dentro de
cqsq Mqriqnq dormicr. Nõo hcrvic grilos ccntondo no silencio e o cocrxcrr dos scpos não
povoqvq de sons a lcgôa do Íundo. Os coqueiros estqvqm, erguidos e tronquilos, com
os polmos imoveis decorcrndo c noite quietc. Ã pcz ercr qbsolutq sob qs estrelqs. Mqs
esscr pcrz não e,rc possivel pcna ele, porque
o Ícrol, 1á de longe, do outro lcdo do boíc,
lhe enviqvq q sucr menscÍçJem, com o seu
clarão vermelho deslisqndo de leve pelo
superÍicie polidc dos aguas pcrcdcs.
Leoncrrdo estqvc lá emboixo, com o sctveiro pronto e o seu ccrchimbo brilhqndo
ncr escuridão dq noite ctgorcr sem misterios.
Cqrlos olhou qs estrelqs, olhou o mqr
imovel, olhou o colcrr de luzes dq cidqde
deÍronte, qbcrrcou num ultimo olhcr oquele mundo pequeno e enorme que procurcvct
prende-lo. Então, decidido de uma vez, esperou que o Íqrol brilhcsse de novo e novqmente se qpcrgcrsse. Depois, com os mctxilores contrqidos, e um zumbido que já conhecerq qntes cqntc'ndo-lhe nos ouvidos
abaixou-se devogcr, enÍiou CI ccÍrtc pcEq
Mqrionq por bcixo dc porta, ergueu-se num
repelão, estirou os braços lo5rgos pcrrc distender os musculos entorpecidos e mqrchou
pelo praio, procurcndo o sqveiro pequeno
de teonqrdo, emqucnto no qlto c's estrelos
continuqvqm cintilcndo inÍotigcvelmente.

A meiq-note,
em outub ro, oo sudoeste
?ana ROBERT GARRIC
fua*cínL pa,ta "ESFERA"

O corpo e q qlmq do poeÍo
esÍôo tõo ajustodos ás distoncios do passado, do presente e do tuturo,
gue o or desJocqdo pe/o seu dêdo minimo,
reÍrescou o rosto de umo crianço, que dormio sô.bre a relvq do Gonges.
Pois se o poetq encher o estôrnogo urn pouco mois,
náus se q.Íundcirã.o,

ó omigos gue desgroço esfa emtim!
Se ele queimar umq sernente seguer de coÍé ou de trigo,
um cÍclone vsrrerá. os iJhos do pocíÍico
e ninquem sqberá q cquso de Íqntqs mÍsérjos no mq.r !
Se e/e não vigiur pelos horosEloiÍe,
qs .luzes dq vida se extinguirõo,
e se ele não ccrntqr os ninhos não cqntorq.o, desÍeitos I
;"ir '

Quondo o poeta mqntem qs mõos opoiodos nos nuvens,
os pomqre,s dôo Írutos so.b sucr som.brq

e grrandes pescos se reqJjsqm pe/os proias do mundo.

o poeÍo consegue conduzir seus rebqnhos desde os prirneircs éros
qos silos suspensos do qno quinze mí|.
Quondo o poeto se incfinq dois gráus olém dos equinoxios,
Vego, Sirius e Cqstor tornom-se estrelas duplos
e qs seórqs dq terrq dão trigo pqrq os miseráveis.
Quondo ele olho oo sudoeste o esÍrelq Vesper tremeluzindo no céu,
Cheops só.be ncr pirámide e o NiIo yern desembocqr onde o poetc esÍá.

O corpo e q qlmq do poeto estõo ajusÍados
ós distqnciqs do possodo, do presente e do tutturo.
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DELIMA

O homem perfeito
e feliz
(tNÉDtTo)

THOMÁ
Goethe Íoi a Ãlegricr, e Sobedoric, cr
Verdqde, Íoi todo Íeito de Belezq e de PerIeição. Pcrssqndo pelc terrc, pcrssou como
todos os seres posscrm, mqs ct sucr memoric
une hoje qs creoturqs superiores pelo inteligência e pelo grcçq divinq de penscr.
Deus demorou-se mois q creq-lo do que cr
crecr os outros homens. E deu-lhe .r.,.rri
bro rqdioso e um corsção proÍundo. A".r"suo
vido Íoi semelhcnte q um rio e cr um ocecno. Rio
reÍretiu, nqs crgucts clorqs e ogeÍs,
c mobilidcde,
dos imogens e q sombrc horqs suqs
moniosq da sobedoriq; oceqrro
ondqs rolqrqm de misterio em -misterio, e
. cqntorom, e ressoctroÍI, e bqnhqrcrm cts
I mcis longinquos e serens,s proics do espirito humqno. Em torno do seu destino nunco houve deserto, porque ele Íoi todq uma
humqnidode, e trouxe consigo a eternc ogitoção do cieoção, o eterno rumor dq vidq.
Foi por isso, nc terrq, q mqis hqrmoniosc
encornoçõo do Homem, e cr beleza revestiu
em seu espirito o irrcdicçôo mais purc. Nele
houve, em todq o plenitude, o milagre perÍeito, como em Plctão, Dqnte, teonárdo dc
Vinci, Shckespeqre. Quondo q Nqturezq se
revelq num desses milagres, hq musiccr nc
Nqturezc. Quondo a Vido qssim se elevo,
o Vidc é proÍundo como um sonho.
Quondo Deus sorri, nqsce nq terrq um
homem, cujo destino será um rcrio de sol.
Esse rqio de sol aquecerá e iluminqrá o
mundo duronte um diq, e esse dic durorá
um século. Um século que já nõo morrerá,
um sóculo que será universql e eterno e
superhumonô. Os penscme,ntos, que o enchem, são os pensomentos de todo um cíclo. e dentro desse cíclo a humqnidode se
renovcrú para nõo morrer. Goethe nõo reslizou qpencrs um destino porque esteve sempre ccimcr dos outros homens, e porque nele
se revelorom todos os destinos belos e proÍundos. No seu corcçõo qrdeu um sol. No
seu cerebro scintilou um universo cheio de
scbedoric, de piedode e de clcridode. Ele
cmrou a vido como Leonqrdo da Vinci. Sonhou o cmor imortql como Dcrnte. Trouxe
comsigo o sentido de todcs qs trogédias
, como Shckespeore. E Íoi olto ,e grande, e
proÍundo, e perÍeito como Plqtõo.
Deonte de suq humqnq imensidade se
,curvorqm, e resplcndecercrm, e sonhqrqm
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qs vqstqs Írontes de Schiller, de Wielland
e de Herder. E outrqs frontes se curvqrqm,
e outrqs Írontes resplondecercm, e outras

sonhqrqm. Os seus cqminhos, nq triste e dolorosc terrcr dos humqnos, os cobrirqm dê
Ílores qs mulheres. Por onde todos possam,
como condenqdos, como Íorçodos dc Espe-

rqnço e da Ãlegriq, qs estro-dqs sem Íim
onde os outros homens pqrcrm paro chorcn
<r inÍinitcr ctmorgurcr dq suq Íeqldcde, ele
qs cruzou como um deus, e como um deus
consolou e obençôou q qsperc Íadigc dos
que tinham Íodigc, e q melqncoliq dos espiritos que hobitcm q Cqsq do Desespero.
Goethe é o transÍigurqdor!E'o proféta.
E' o poeta. Os homens se converterõo á
poesio, um diq, porqu.e Goethe existiu. Ele
veio pcrrcr ensinqr a liçõo dc belezc. E quem
o ignorc deve chorqr cem vezes q suq desgroçc. Vejom os cidodes que ele ergueu
no País dcr Poesiq e no País dq Verdcde.
Ã.s suqs mãos devem ser beijcdcs por todos os povos, como cs mãos de Beethoven.
E' dele que renqsce c clegria da qrte.
Ele deu qos homens todqs os reveloções
goethe,cncs, e o verdqdeiro sentido do crmor,
e a gloria dc perÍeiçõo constqnte, e q Íoscinqdorq unidode dc ciêncic. Nuncq conheceu esse espirito os inferioridades do erro,
q torturq do Íqlso, q.misériq ds dúvida, o
dor dq impotencia. Seu espirito Íoi sempre
crente, seu corqçõo sempre Íiel, seu cerebro
sernpre proÍundo. Foi o creqdor supremo,.o
srtists supremo, o genio supremo.
Quem se aproximo de Goethe se qproximcx do seu eu-Íoto/, do seu subconsciànte
corregodo de Íorços creadorcs, do seu instinto superiorme,nte revelqdo, e do hcrmonia de todqs qs sucs Íqculdades que nõo se
perderôo jomois no seio.da terrq triste, mqs
se transÍigurorôo em novcts Íórmqs, em novqs qppcrenciqs, em no\Ios mundos Íecrrn
dqdos de novos sonhos.
Goete ensinq que o homem nõo é iniperÍeito e que é eterno. Eterno pela inteligencic e pelc vontqde, eterno pelc imagincçõo e pelo dôr. Sózinho, do olto do seu
século, do cimo da montqnha da sabedoria
e dc ÍilosoÍiq serenc, Goethe vê noscer o
mundo noVo. Os homens, em bcrixo, Íormigqm como lqrvqs. Todcs crs nuvens dos desesperos sociais se qcumulcrm sobre qs ccr-
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beças desses seres desgroçados que cind.c
nõo encontrqrcm o sentido dc suà Íeficidcde. Os ventos espiritucis que crs ogitam e
cs impelem, sqcodem qs clmqs como ctrvo.
res trogicas de uma Ílorestq congelada de
desqlento. .A.s qrvores gemem.. Ã]s qrvores
erguem os galhos oÍlitos como mõos de suplicos e de preces e deixqm ccir nq poeircr
dq terrq cs sucs Íoihas como sonhosl . .
Todos os ventos sociqis tomqm essqs
Íolhcs e os despedoçcm, e vergcstcm essqs mõos Ílorqis de qrvores, ern- que ha o
perÍume de mil desejos despedoçodos.
Hoje, um século depois de, Goethe, os
homens que ncscem, ncrscem pcffq q renuncic, para o sacriÍicio e porq a negoção. Ne-como
nhum sécuio pcrece tõo omeoçoáo
o.
nosso. Todos as Íorças morais se libertqrcm
ê ovqnçom contrcr o nosso espirito. Às on_
dqs Íuriosqs desses mcrres insondáveis que
sõo qs sociedqdes humqnqs rebentqrcÍn os
diques que qs represcrvom e precipitcm-se
com c Íuria de todos esses sécul,os dã inquietcçõo, de miseris e de tormentq. tivres, qs
Íorçcs proÍundos do subconsciente dc humonidqde tudo destrüirõo paro tudo reÍqzerem. Vivemos nq idode da negcçõo, do bcrbqrismo dos maquinqs, dqs Ílôrestcs d.e Íobricqs suÍocqntes. Mas depois hq de vir cr
ércr goetheanq, q ércr de ouro dos homens.
Virá c serenidqde, virii q trcnquilidode, c
superioridode dos espirito. MephisÍopheles
ultimo míto dq nosscr imogincção
se
-o
apcgoró dq nosso mente. Todo homem- seró
livre, e bom segundo q verdqdeirc bondcde, e belo segundo q verdqdeirq belezq.
Deus terá, pcra nós, o sentido goetheano e
qssim todqs qs cousas, o bem, q verdqde, q
grte, c vidq, a ciêncic, a Íelicidcde purc.
Ãntes da érq de Goethe, todos nós ioÍreremos, porque é preciso soÍrer em buscq dq
perfeiçõo tranquilc e imutavel. Imutcrvel, no
sentido de continuqmente perÍeitcr, trcrnquilo, no sentido de sempre iãenticc o si propria, e q Deus, e á Belezo tlniversql.
- Vivemos hole em'Nietzsche, mcs é preciso vivermos em Goethe. Nietzsche. € cr
violencio. Goethe é a serenidqde. Nietzsche

é o qssalto do nosso espirito contro todqs
crs Íorçcs dq ncrturezc e da sociedcde que

nos são hostis. Goethe é q hqrmoniosc álegric dc nosss vitoriq totql sobre q nqturezc
e q sociedqde. Em Nietzsche está ,o guerrq,
que é desequilibrio, em Goethe q pqz proÍundo, o absoluto esplendor do nosso ser, q
Íusõo dc nossq qlmq nq consciencia d.ispersq do universo.
Goethe é o supremo cqminho ! Até onde
nos poderó levor o seu genio, q nós, imper-

Íeitos seres destc edcde dc pedro do conhecimento e dq ciencia ! Que somos nós
em Íqce de tudo o que ele entreviu ? Um
pouco mqis, tqlvezt qve c poeirc que rolc
no inÍinito.
Poesiq e verdqde. Viver em peosic e
em verdqde. Viver qcimq dos homens de
hoje, viver numq humcrnidade mcis qltq,
que realize nq terrcr o mito goethecno, q
reqlidode goethecna.
Esse dic virá. Homens e cousqs nqscerõo de novo. Tudo pode renqscer. E Goethe renqscerá com os novos homens, com qs
novcs couscrs, porct um mundo novo. De
todo porte, de céu q céu, se verá cqntqr,
fulgir. estender-se inÍinitomente c alegric
azul dos deuses e dos homens Íelizes e perÍeitos. À scbedoriq, nc ceic dos justos e ãos
sabios, será o nosso põo de ccdc dio.
- E os povos nôo serõo mcis como grandes mqssqs inconscientes, desborqtãdcs
pelo Íatolidqde e pelo destino. Ignoromos
qinda o cristiqnismo goethecrno. Nenhum de
nós qbriu e leu, com os olhos do espirito, o
evongelho de ciêncic e beleza que Goethe
nos legou. O homem perÍeito e Íeliz deixounos entre os dedos. o segredo do seú destino igual qo dos deuses, que é o livro dq suq
vidc. Mos desse "evqngelho dos evangelhos" de que Íalc Corlyle, nós crindq não
soubemos tirar, porc a imperÍeiçõo e q desordem dqs nosscrs existenciqs incompletas,
a liçõo dq sqbedoriq serenc e dcr clegrio
perÍeita. . .
íDo ensqio "Goethe e o im.perÍeiçõo do
nosso sécuIo)

A NAIUREII., O HOMEM E A CUI"TURA DO BRASII.

o escritor argentino Atilio Garcia Mellict está trabaihando na preparação de
um livro que se intitulará }Jallazgo del Brasil. Muitos capitulos à".Àu ob.u ..tão. sendo publicadas no decano da imprensa argentina -- La capital, de Rosario. Atendendo a que o Snr. Gariia Nlellid se propõe a ofereier à America Espanhola uma noticia atual e viva da literátuia brasileira, consideramos oportuno chamar a atenção de escritores e editores, para que lhe prestern a colaboração que merece pelo seu belo e honesto ^ esfôrço, enviàndo
seus livros e suas edições para: calle Rincón, r37
Buenos-Aiies.
-
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O sol morto engolÍovo o cemiterio naquelc luz mortiço, c'vermelhodcr, qs louzos
brcncos rebrilhqvqm, polidcmente, nq Írie.
zq dq horq de transição. João Plccido, sentinélo de todos os diqs no portão nêgro, estendeu os olhos pqrcÍ o ponto indeÍinido de
sempre/ como Íceiq nqs tqrdes diqriqs. Resumiu o mundo numo olhcrdélo Íurtiva para
o pcrnorqmo mingucdo que o cemiterio, dq
sua elevcçôo qcqnhqda, descortinovq.
O cigarro soltqvq umc Íumctçq cinzentcr, que tinhq muito dcquelo tqrde, de todcs
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insétos de czos verdes que brilhom qo sol.
Hc bcrl-;oletos que beijom qs Ílôres, szas
cmcredqs, qzqs vermelhos. ozqs que se
perdem no grondezq conÍortqdôrc dô céu.

O jordim ó um pedcço de vido que o cemÍterio não conseguiu engulir.
Ãtrás do portão negro, o cemiterio é
um ccmpo rcso espetádo de cruzes. Ho
tomberm mqusoléus quosi imp,onentes, de
cruzes mcrmoreqs e inscrições de bronze.
Todqs as cóvqs se qlinhqm enl ruosinhqs
estreitos, que desemborcqm em praças miqs tardes. Demonio estqvq qos seus pés, os nusculcs e rigorosomente quocirodos.
olhos scngrrineos, o rabo curto bqlcrnçondo
Ioõo Plocido qndq por eültre os cóvos
mqnsqmente. Soltsvq, de vez em qucndo, e qs louzqs Íriqs. Demonio vqi crtrós, cbcgonidos tristes e enroscovq-se nqs pernqs nqndo o rqbo cotó, morrendo de velhice.
do dono. Mos João Plccido perdêrc-se no Os olhos sõo duqs póstas de songue. Levc
mutismo como num emqronhqdo.
nq qncq direitq umq Íerido crônicq onde os
A torde estqvq como o proprio cemite- mosquitos, hcr crnos, vêm Íqzer o repqsto.
rio. Hqvla cté um cortejo estrqnho de nuOs passarinhos não qtrqvesssm o muvens pcrrdocentes e rubrqs, ocomponhondo ro grodecdo: o portõo nêgro espontq-os. No
o sol qo ocqso, como num enterro. Vqrias ce,rnitério, qlem dq existenciq humqno onunuvens brqncqs, esgurçcdos, desprendidcs, lqdq, vivem cs Íormigos e os vermes. .A,s
erom como louzos qnonimqs.
formigos qndqm em Íilei:os inÍindos, cnrqsJoão Plccido Íicou cindc um tempo tqndo-se num trqbqlho continuo, ligondo
gronde ali, porodo, deixcndo que c Íuma- em linhqs rétqs e nêgrcs cr broncurc pcraça do cigarro encurvosse em dobrqs de ser- dc dcs louzcrs.
pente no ctr mqnso. Demonio descqnsou q
De dic. quando o sol brilho, cado pecabeço ncs pstos dicrnteircs e Íechou um daço de louzq soltq um suspiro de luz, que
olho. O outro olho Íicou aberto, ensanguen- é umo tentotivq de vidc tentqndo vencer
tqdo como umq Íeridq.
ct imobilidcde do mqrmore ccdover. O sorNo jordim qs boninqs esticqvcm o pes- riso dqs louzqs nõo tem expressõo. O jarcoço dos seus ccules esguios. Buliqm-se, dim lá Íórq sobe disso. E ri superiormente
misteriosc,mente, qs dolios rôxos. E os jos- no cqnto dos pcsscros e no grito das Ílôres.
mins, muito broncos como pedoços de ossos, soltqvqm no qÍ um perÍume que bclsco
misqvq. Ãtráz do portõo e do jcndim, começctvq o cemiterio, o cemÍterio que é soTrintq qnos de umq vido entre túmulos
ménte de Joõo Plccido. E' uma cseq redu- e cruzes, derom o Joõo Plqcido suq Íiloso.
zidq, cheic de cruzes rusticqs crqvqdqs nq Íío
reduzido ÍilosoÍía que ele explono,
qreicr crmqrelq e ÍôÍq, envelhecidos pelos unicqmente,
á compreensão cqducc de Deílôres antigos e obqndonodas que chàiram monlo. João Plccido scbe, por exemplo, que
.q rulnq.
entre q vido e q morte só ho diÍerençcr de
Entre o cemiterio e o jcrdim, Ioão plcr- transrçõo. Sobe que viver é cumprir um decido, durqnte trinto qnos, resumiu a vido. terminjsmo. E sqbe que cr morte é umq conVido e morte.
sequêncic. Está qcostumqdo q ver entror
No jardim ha Ílôres que riem, possqros, pelo portõo do cemiterio, que é umq guélo'
que cqntqm, hq umq sqmcmbcic_ comprida insc ciqvel, vidqs de todqs os idcdes. vidcs
e esguio que é como umq doidc gesticulqn- que cruzqrqm todos qs estrqdqs, que qcredo sempre, qos empurrões com o íento. Ha ditcrqm nos destinos mqis diÍerentes e mqis
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nqscem, brotcm em petcrlos de purpurc. Hc
outrqs que crescem mqis, destqcqndo-se no
meio do cqnteiro pla::o. Ho trintq qnos que
êle conhece o espetoculo. Lembrq-se dqs
corolqs que emprétecerqm. Íicqrqnr negroi
e sêccs com o qcumulo dos dics.
Ioão Plocido, entõo, nestqs límpidas
mqnhãs, desce co jordim. Ãtrqvessc os
conteiros, crrrqncq umq ou outro Ílôr, ouve
o cqnto de um ou outro pqssqro, qcompqnho o vôo distroído de umq borboletcr quolquer. O sol brilho
os rqios, bipurtindo- petola e em cqdq
se, se perdem em ccda
Íôlhc. Demonio vqi qtrás, resumindc neste
ocomponhcmento submisso q únicq Íinqlidode dc suq vidq.

recia que o sino já nõo erq de bronze. O
peso erq de chumbo e de chumbo erct cr voz
pesadc que encheu o qr. Joõo Plccido soltou q cordq e Íicou olhondo o velho sino.
Nõo hcvic mqis sol . Erq numo tqrde, e o
que havic erq o silencio, um silencio opaco. Como entõo expliccrr crquelcs lcgrimos
nos olhos de João Plocido?
Ioôo Plocido desceu os ,olhos e olhou
o chão. Demonio estqvcr q seus pés, esperqndo clguma coisa pelos pupilos vermelhos. Os mosquitos'vocrvqm nq Íerida qbertq, o rabo gesticulcva umq converscr incompreensivel. João Plocido qrrqncou os olhos
do chão e opolpou os brcços. Nõo encontrou os musculos.
Compreendeu, então, o drqmq. Com*
preendeu que já nõo tinhcr vidq suÍiciente
porc distribuir com o sino. Compreendeu
tqmbem que olgumq coisq estqvq se qpcrgcndo. Nõo scrbio direito dizer se erq o ãia
ou se erq êle proprio.
Desceu os degrcus dq escadq velhcr.
Tropeçou no último e cqiu. O joetho posou
nq qreiq Íôfc: Joõo Plccido sentiu o contqcto da terrq e estremeceu.

o

o

impossiveis. Homens e mulheres, cricnçcs e
velhos.
Joõo PlccÍdo resmung<r nqs tcndes

menos,
que ]oõo Plc'cido qcredita nq vidq como no
e o resmungo quer dizer, mqis ou

jardim. Ãmqssq o cigcrro nos lqbios encolhidos, encostqdo no portão, e olho Demonio que bclonça o rqbo curto, os olhos vermêlhos mostrondo inteligencia.'O ponorarnq é o úesmo de sempre. Hc ÍIôres que

Hq trinto qnos pqsscrdos, Ioõo Piucido
não tinho oquelc toucq de algodão embrqquecendo a cobeço. Os musculos ercm jo.
vens e q vidq um esponto e um entusiqsmo.
O coração bctio e deviq ser vermelho. Hoje
ele sqbe que o corcrçõo dá mostrcrs de ccrnsc.do e procurq esquecê-lo. Eviia por q mão
no peito.
Ã,mq olhqr o sol, como todo vencido.
Escqncqrq os olhos pqrq q luz. Os roios penetrom abruptomente e qrrqncom lcgrimas
dos pupilcs gqstqs. Ficqm brilhqndo, no
pele morenq e sulcqdq, e,striqs Íinqs de
prqtq. Ioão Plcrcido sente q vidq nas lcgrimcts que escorrem e sorrí, inutilizqndo com
o riso q qmostrq de tristezq que cts lágrimas
Íizercrm.

Voltcr porc

o

cemiterio. Demonio seé o escudeiro submisso
e obediente doquele cqvcleiro audás que
pcsseic, vitoriosqrnente. por entre oquelos
mil vidos Íroccssqdqs. João Placido é qucsi um gigante. Mqs, qli, é mais do que isso:
é um despota completo. O silencio é o seu
maior vossolo.
gue-o.

E

De,rnonio

o

Um dic Joõo Plccido subiu á ccpelo,
tcngeu q coidq do sino e Íicou surprezo: pcr-

Ficou com oquele gosto
corpo.

de terrq

no

Ãcordou, numq noite, com um'ruido estrqnho. Pensou iro sino, porque o ruido ercr
ritmico, tinho muito de umq musicq, uniÍorme e invqriqvel . Sondou o qr com os ouvidos
o som porecio vir de muito perto.
- erq o sino. Erq um som mqis
Nõo, nõo
cpresscrdo, porecia cr correirq compasscdcr
de um covqlo com Íerrqdurqs de bronze.
Instintivqmente c mõo subiu qo corqçõo. Joõo Plocido, de urr. sclto, ergueu-se.
Ficr:u gigante nq noite densq e desertcr.
Gritou. Mqs muito diÍerente dcrs outrqs vezes, o coraç<io suspendeu ct voz. A conção
ritmqdc encheu o mundo. E q monotonio
daquele consqço Íoi qdormecendo as palpebros de sessenta crnos. João Plccido deitou-se uo comprido e esperou: c ccrnçõo Íoi
morrendo. Morreu com êIe.

a
Demonio ouviu o ultimo suspiro. Ãcordou. Ãbriu um olho e depois o outro. tevontou-se e Ícrejou o dono. Jo&o Plcrcido tinhq o rosto como umq lousq. Demonio olhou
o céu e procurou cr luz. Mqs o céu erc umcr
plóco de chumbo. Lctiu triste, entõo, parcr
qs cruzes e pcncr os eucaliptos compridos.
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Puck oindo foz dos suos...
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Sim. Eu ocho gue o gurí q.rteiro, gue se
chqmcr Puck, andou Íqzendo mois umq dqs

suos noÍurnqs ÍÍqvessuros. Mq.is umq vezt
eJe andou espolhondo o seu sortilegrio sobre o pobre cobeço dos mortais.
O diobo é que Puck, destq. vez, escoJheu,
mol Ou bem? Sei Iól Quem sa.be dos ocultos designios dogue/e shackespeareqno e
imprevisto gurí...
O Íáto é que, bem ou moJ, em vez de
improvisados otores em treino, Puck, agora,
escoJheu os homens de letros. ModiÍicou-lhes
o respeiÍovel cobeçc. E apanecerom os "donos da verdode litercniq.". E, como todo o
vez em que a verdqde começo q ser concJqmado de dois Jcdos
cconteceu umq conlusão incrível e espessq.
De um íqdo, os donos dq verdqde n.o I
proclamom: "Só vole o Íicção gue reíIéte os
pro,blemos sociais angustiosos dc époco.
Tudo o mois é besieirq e covqrdiq!". De outro lodo, os donos do verdqde n.o 2 berrqm:
"Só vqJe o Íicçáo que traduz os íntimos qnceios dq qlma humqncr, nq suq contínus sspiroção pcirc:. a perÍeição divino! Tudo o rnqis
é porcaria e anti-sociq.l!"
Puck! Puck! Pro quê foste Íqzer isso, rnenino Íravesso?J
Pois êsses donos do verdade literq.riq
tc,mqnhcr q coníusôo gue /hes espclhosfe no
crqneo
esguecerc,m que c Ír'cçõo nõo deve
estqr o -serviço de idéos ou téses e vole por
si mesmo, peJo que possue de entrqnhqdqmente humano, sem "porfis-pris" de qualquer
especie, político ou reliqioso, social ou theistcr. Pois êsses noyos borões Íeudois dc fiterqturq esguecerqrn que q, Íicção só póde ter
lrm rumo: o de rcÍIetir q, vido no que elcr tem
de imperecivelmente humq.no. Pois esses bqrões esguecero,m que do nouÍr$qio do nqturoJismo só se sqJvqrqm os qutores gue nôo
deixarsm de lodo o individuo. Pois esses senlrores do verdq.de esguecerom gue o reJigioso e o sociqJ, em orte, sõo ospétcs secundqrios e acidenÍais e gue o panÍleto e c coiequese, em Íicçõo, sõo q nego;ão do propria Íiccôo. Pojs essq gente, si Íosse conÍernpo/afie.-: de },:ícrchcdo de Ãssis, ero capaz de
enccs.c:' o po.bre no muÍo e
rc.tá.tá
Í.uzilá-Ic '.aÍ u-m desf--s dois crr'mes:
eJe nuncq
Íoiou en: reliEião; em mejo da logueira da
ptopeganda republicona e do oboJicionÍsmo

Íoi apencs o escriÍor humqno e re/e.
- eIe
gou
d um plono secundorio esses ocontecr;mentos do momento...
Puck! Puck! Pro quê Íoste Íqzer isso, menino qrteiro?! E o que vai ser dessc gente
quando olhqt em qualquer superÍicie rcÍletoro o resuJiqdo dq Íuq Írqvessuro?
Não seriq bom estender-lhes, já e já,
agoÍq mesmo, umq bqcíq com q.quq.t um espelhinho de .brjnde ou, mesmo, mostror-Ihes
o vidro de qualquer montro de liwqiq?
Mos, vot) deixqr Puck oli dentÍo da estqnte e vou penscr no livro com gue ,4thos
Dqmosceno Ferreirq se esÍreou nq literqturo de Íicçõo.
O que, primeiro, impressiono em "Molea rapidez
que" é um detolhe de ÍécnÍcc
dos cenqs, os cortes conÍinuos -nq nqrrotivq.
diréto.
E essa ropidez, ql» contrqrio do gue deveriq suceder, nã.o nos dá umcr sensoçõo de
otropelo e presso, umq senscçõo de inqco.bodo. Pelo conl:ario, qs peÍsonqgens e os
guadros, opresenÍodos nessq técnicq de veÍicqm grovo.dos em nossq meIocidode
- q mois esponÍoso niÍidez. "MoIemoric corn
pode-se oÍ.irmqr
que" é um livro gue
superJorodo, jusse grqvq em nossd memoriq
tomenÍe poÍgue Íoi escrito nesss técnico de
sucessôo rápida de cenas breves. fiomanceq.rroio, ou melhor, romcnce-corrego, em controposiçôo ao lento romq,nce-rio... Ínverso
de "Manothqn-Trq,nsÍ.er".,{ proposito
quem póde oÍirmor gue se lembra, em todos
os deÍoJhes, de um "Controponto", de um
"Foux-Monndyeurs", de um "A' Ic récherche
du temps perdu"?
Pepito, Donq Ritq, Dindinho, Nico, /eronimq, q. cqsq coJoniql, qs ducrs poineiros velhos, o riqcho com os borrqncos morgina.ndo pelo longa maitq de bcmbús
mundinho do po.bre, do inÍeliz neqro Benedi
to, irm&o do Santo Negrinho do PosÍoreio.
Esse mundinho pequeno e sem importancicr esfó vivo, imperecivel) dentro de "Molegue", consÍruido pela torço Íiccionista . do
qutor, Íorçc gue broÍq insjnuonte e vivq. dq.gueJcs cenqs Íugoces, daquelo. qlucinqnte
veÍosidode.

Nõo digo que "Maleque" sejo um livro
perÍeito, sem deÍeiÍos ínem o qutor desejorio
que oÍirmassem isso sohre um Jivro de es-
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cordqs rcingem, como neryos,

so"bre os mqstros Ínguietos..

E no clqrão

q.zul-oceqnico

gue os yentos qcenderqm,

.

dq tqde,

os yeJas partem

bqrrq qÍorq,
pqrq os visões noturncs do qlto_mq.r.

.

.

q qmqdq pedir-te uns versos ÍrjsÍes,
9y"T-d"
tqio-lhe no olhqr dos yeJhos mqrinheiros
gue noo podem viajor. . .
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tréo, por isto gue eJe deye conhecer esto verdade: pobres dos qutores gue se estrejqm
perÍeiÍos...) não diEo isso. Mqs digo que é um
livro em gue se enconÍra o vida) o óIemento
hurnqno.

À personagem Pepita, por sÍ só, já bostaria paro prouo;r essa rnÍnha alirmoção. A
vol-upio sopÍtcdc, mss gue póde expÍodir a
todo momento, q vontdde de conhecár o vida
em todq, g suo plenitude, q nanchq.lqnce
egoística, q discretq ingenuidad.e
Íudo esÍá
- d.e reolimqrcqndo com umcr qronde Í,orço
dode o c.lmc: dq, mocinhq pepiia, presd no
ornbienÍe canÍÍnqdo de o.rroboide, o dois pos_
sos do c;mor e dos promesscs odivjnhodas
dq cqrne.
Como medido do Íorço de ÃÍhos Do-
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comoyerrÍe, que.guosi nos trqz lcgrimcs
cos
otr:os, de peno do po.bre BenedjÍo]

,"Mole.que", opêsor de nõo ser um livro
perletb,
e umq novelq em que se enconÍrc
q vida e o elerndento humono
Ne/o nõo se encontrq nem o ospéto sociol (Athos Dqmqsceno FerreÍrq mol'Íiio ,o
cortiço vjsinho ó cqso de donq âjta.. .) nem
gcspéto reJigioso (o qutor não Íaz aem donc
Ritq, nem Dindinho, nern pepiÍa ir á árlsc...).
Estó poÍs, se yendo gle não pàitlrr""
q nenhum dos senhores Íeudois
acima citqd.os. Nõo póde ser catologoda r"* ãJr"
o"
- donos da verdqde n."
l, ném
à" ão'rr.r_

dcde n.o 2.
"rt"
Está, qssirn, q novelq de ÀÍhos Dornqsceno Ferreira
ou qos oÍogues das
iaqsceno Ferreirq q,o movimentqr cenos duqs oJos, ou condenqdq
qo mois compacÍo si/áncjo.
uroiores, de rnsis longa movimentação e
E qnte isso só restq umà so/uçôo.. arreginrois cheics de personogens
Íerno,i ague- menÍemo-nos, crbencerrogens
da orÍe opencs
povoro.sc' injusÍiço sóÍrido- pelo negrilho pela
vido, dcl. literu.turq ápenos pelo elãmen_
fo
Benedito, desde q cenq grosiosà em qie o Íi- to
hurmqno, o-rregimenteáo-rros'e proclãmelÀo do potroo olho o bqnho do Íilho'do visi- mos q
verdqde n.o 3.
qté
aha,
o insÍqnÍe eÍn gue BenedjÍo rece.be
E
gr-itemos por e/o, isÍo é, gritemos em
, . do que q.
a surro pe/o pecado do ôutro, q jncrjyel sur_ deÍesq
litero.turq tem de humono e
rcr que cr'eixa o assoq/Jro da vcrrçnd"s molhc,.
de mois o]to.
do pe/o urinq do novo Negrinho do postoràjo.
Mqs... Gritemos? Verdode n.o 3? eue
Ã ironío, misÍurqdcr com o dramq, e com q diobo!
Quer ver... Si'm, quer ver que puck
piedode, sõo os tres eJernentos que ernpres_
iqm.bem qndou rne .boÍondo no brinquedo?
tora q, esso cenq um tom de verdãde iro'e de
Quet ver ?

Funcâo estética
(Do

do ritrno

importoncia do ritmo em gerol
e no cinemo em poticulor)

'

ROBERTO NOBRE

Ã ÍotogroÍíq é considerqdq q bqse do
cinemq, como q pclcrvro q bqse do teqtro.
Isto é tõo clqro e elementqr que porece nõo
necessitqr explicoçõo.
Orcr são excrctqmente cts cousqs demasiodo clqros e elementores que se me torncm suspeitcs e que necessito ver cmplomente.'explicqdqs.
Certo escritor, pessoc de resto de invulgar talento, disse-me um dio que nôo
tinhcx Íé no Íuturo do cinemq porque ele se
bcrseqvo nc ÍotogroÍíq, e nõo hqvicr couscr
menos excctq e mqis estúpido que umo ÍotoEroÍia.
De Íqcto o ÍotograÍío "exqctc" é, em
gerol, umcr trciçõo à verdcde íntimq dcrs
cousqs. Mqs q bcrse do cinemq nõo é a ÍotogroÍía, urÍlcr cousq estáticq, e sim o ritmo
de ÍotogroÍios, umc cousq vivo, subjectivo
e essencicxknente dinâmicc. Tcmbém o teqtro nõo é cr "palovro", um frio signiÍiccdo
de dicionário, mqs o sequêncicr das polcvrcÍs, umc intençõo q viver e c exprimir-se
por um ritmo, portc nto.
Nisto está tudo. O cinemq, ritmo de
ÍotogrclÍios, nõo só nõo é ÍotogroÍío mcts o
oposto de ÍotogrcÍíq, como um corpo vivo
o é dum corpo morto.
Isto não quêre dizer, é cloro, que c ÍotograÍíc não tenhq q sucr belêzo, como um
corpo mcrto tem q suq expressôo. Por ÍotogrcÍía deve entender-se c Íixoçõo plástico,
em determincrdo momento, de determinqdo
motivo. Fixou. portcrnto, q belezq doquele
motivo noquele instqnte.
.4, Íotogro{ícr em cinemo é apenas um
intermediário mecônico oo serviço dumq
orte, porque o clnemq e, mqtericilmente Íqlondo, c Íixoçõo ritmicq dum motivo em
movimento.
Ãindcr sob o ospecto de belezq moteriol (e nõo Íolqndo dcs temqs que pretende serrir) o cinernq abronge compleicmente
qs três únicqs modqlidqdes dcr belezcr plásticq: q belezcr do motivo em si mesmo, q beIezq do rnotivo em movimento, q beleza do
movirnento por ele próprio. Nisto se resume todc o "complexo" do belezq plásticc
em cinemo.

Não esqueçqmos que q belezq do movimento por ele mesmo (obstroindo do motivo que se move) Íoi umq dqs mais belqs
descobertqs dq qrte modernq, bqse das
ducs mqis importantes reacções contrs o
cubismo: o expressionismo e o intercepcionismo, cuja ombiçõo màximq erq Íixqr o
movimento independentemente dos objectos
rnoventes.

O ritmo é pois q qlms do cinemcr. Mqis,

o ritmo está em tudo o que se desintegrc

em vidq, enn prqzer, em qrte. ]ulgo que nõo
está oindc suÍicienternente observodcr q

importônciq totcl do ritmo nq suc Íuncç&o
universql.
Todo o "conhecimento" humono vem do
ritmo. Quqsi se pode dizer que todq a sensoçõo parte exclusivqmente do ritmo. Ã
luz é cientiÍicqmente um ritmo de emonqções luminoscs (quer na teoriq bclistica
quer no ondulonte); o som um ritmo de vibroções; o próprio mqtéricr um ritmo microscópico de movimentos crtómicos.
Todc c Íorço "vivc" dq nsturezs está
coordenqdq em ritmos: c electricidcde, o
mognetismo, o rqdium.
Hcr o ritmo dos sistemqs plonetários e
estelqres e ele estó nqs mcnés, nq sucessõo
dos estcções do cno, no dio e nq noite, no
nqscer, crescer e morrer de codq sêr vivo,
nos reocções dcr quimicq, etc.
Ele é o oponágio dq vido superior: nos
piontcs o circulcçõo é por ccpilaridcde e
por osmoôe, no reino qnimql elo Íoz-se pelo
ritmo dqs pulsações. Sin:, é o ritmo do coroçõo que preside cr todq a vidcr crnimql .
Num ser que recebe Íestqs, é o ritmo
dcs cqríciqs que lhe dá o sensqção de prazer. Mcris, o ritrno é o Íonte da vido. E'dum
ritmo que surge o prczer móximo do omôr
e do procreoção.
Eeceio que tudo isto seja tomodo crpenqs como vontqde de espócular dq minhq
porte. Mqs não. Bergs,:in, o filosoÍo mcis
amqdo pelos ortistos, pocie vir em meu socorro. Ele, emborq cqminhqndo em sentido co:rtrário do que estqmos triihando oqui,
isto ó, purtindo do rnecônicq do conhecimento pqrq o ritmo cinemotogrc:Íico e nõo
do ritmo como báse do conhecimento (ou
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melhor, da inteligente percepçõo dcts cousqs) Íornece-nos umq comprovcçõo Ílogron-

tissimo, pois voi buscqr o próprio ritmo de
cinemq como exemplo.
Diz Bergson ern- ""4. evoluçõo criqdorq":
"O meconismo dcr inteligência é cinemotogróÍico. Nós tomqmos vistqs,instqntôneqs dq reqlidcde que pqssct e, como elqs
sqo corocteristicos dessa reclidqde, bqstqnos enÍileirq-lqs qo longo duma Íormoção
progressivo. obstractq, uniÍorme, invisivel,
situqdq no Íundo do aporelho do conhecimento, pcro imítor o que hq de corqcteristico nessq próprio Íormoção".
Isto signi{icq clqrqmente que, poro Bergson, um ritmo de sensoções, cpreendidas
pelo "qpcrelho do conhecimento", preside
oo próprio conhecimento inteligente dqs
couscrs, à mecônicq do pensomento portcnto, e mcis, que se trqtq dum ritmo do tipo
cinematográÍico.
Nos olhos e nos ouvidos, principois
veículos do contqcto exterior, ha uma cparente continuÍdcde porque o ritmo do conhecimento desses sentidos é iníerior cro
ritmo dqs emissões de luz e de som. E' por
estq rqzão que umq notq prolongcda, Íormcdo por umc longc série de vibrações de
eguol intensidode, pqrece um som uniÍorme e contínuo.
Mois: q bqse dq mecônicq do cinemq
está numcr ilusão de óptica que se filic nisso. O ritmo dq mutcção dos ÍotogrcÍics projectcdos sucessivqmente nq telo é superior
qo ritmo dc percepçõo dos nossos olhos. Ãs
sucessivcrs ÍotogroÍios que o Íundo dq nossc retinq vai tirondo e que Íormqm o nosso conhecimento visuql, têm um ritmo de
"instqntôneos" mqis lento. Isso dêixq umq
ilosóric seqüêncio qos movimentos projectqdos, pois os olhos não têm a suÍiciente

cAilidcde pqrq surpreender crs sucessivqs
pcrctgens.

Se nos dirigimos pqro a Ãrte é escuscrdo ccentuqr que o Belo tem por bose o
ritmo. Ritmo musicql se ele estó nos sons;
de pclovros se q ôbrcr é pqrq ser lido ou
dito; de linhos, nq esculturq e no desenho;
de côr, na pinturo; de movimentos no bqi-

icdo, etc.
Nõo é isolqndo quclquer som, qualquer
linho, quolquer côr, quãlquer moviménto
que se obtem q sensqçôo de belezq. Nem
tcmpouco isso se ctinge com um conjun_
to desordenodo de muitos dêles, mqs sim
quqndo q êsse conjunto corresponde umc
ordem subjectivo cr que se chqmou ritmo.
Não se deve conÍundir oqui ordem com
o sentido burguês destqs polcvros. Ãs cpa_
rentes qrritmias e desordens dq qrte modernq, têm o seu ritmo subtil, Íevolucionó.
rio sim, mqs um ritmo dumq estéticq novo
que seria longo e inoportuno debqter oqui.
O cinemq é q qrte máxímq do ritmo. E,
o ritmo de imog:ns e de sons, o ritmo de
ocçõo, o ritmo intelectuql do qssunto desen_
volvido comum cr todos as obrqs de Íicção.
O cinemq qmericqno sugeita práiicamente o ritrno cr Íormulqs mctemáticqs, cro_
nométricqs, exoctos, pcro atingir o ,,perÍeito".. Enjculou"o, ritmo,
"o*ó c, músicc
em cornpqsso trenário, qucrternário,
de três
por qucrtro.
eu desejo o ritmo expontôneo, sub_
_ Orqum
jectivo,
riimo para coda cssunto, vários
ritrnos no mesmq obrq, conÍorme o seu
grau de emoçõo, ossim como um boilcdo
ou umq sinfoniq têm vários qndcnnentos.
Ã boc orquestroçõo dumq obrq cinemctográÍico deve ser formqda pelo ritmo
dos ritmos.
_
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Porc Jorge de Limc, Murilo Mendes e Ã.dolgisc Nery
Senhor,

eu tqmbem já Íui ceqo como os Íoucos
e surdo como os apaixonodos.
Eu nc.dq querio ver,
eu ncrda queúo ouvit,
olém dq tua liturgio e dos teus canticos.
Mqs, um diq, senhor, eu vl o mundo gue me rodeavc
cheio de injustiços, crimes, miserios, opressôes,
e tudo compreendi...
Então, senhor, eu te deÍxeÍ. .,

t

Eu te deixei, senhor, guondo vi mendiqos e cricnçcs
dormindo á porta. das tuqs igrejos sunÍuosqs,
ern nojtes interminqveis de chuvs;
eu te deixei, senhor, guondo percebi gue qs Íuqs douÍrinqs
serviqm 'poiro monter o previlqio de clguns
sobre q miseriq de rnuitos,'
eu te deixei, senhor,
guondo senti gue pregovas a humilhoção e c humildode
águeles que Íoram sempre hurniJdes e pocientes,'
eu te deixei, senhor, gucndo fi nos teus livros
o pregação.do paz entre nrendigos e nabobos,
entue oprimÍdos e opressore,s
impossivel, senhor,
- Wz
gucado os Íilhos do pobre pedem
pâo/

Eu sempre ou.ei os pobres

e oprimidos

por

IsSO

te deÍxeí senhor.

E quo.ndo mois torde
q miseiia tiver desopcrecirio dc Íolce dq tend
e o justiçcr reinor eatre todqs os hornens,
eu nôo te choznqrei, senhot
porque ninguem mqis seró cégo como os Ioucos
e surdo como os cpaixoaodosl...

ROSS!NE CAMARGO GUARNIERI

Poesia

Negra
RUI DE CARVALHO
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No Brosil nõo há, nuncq houve poesio
negrq. Quqndo Íqlo em poesic negrc, entendo poesiq Íeitq por indivíduo de raçcr negrq e vosqdq ncquele ritmo co.rqterístico,
"bqrbqro y tierno q lq vez" no expressôo
de Ernesto Morales. Noquele ritmo cqrqterístico em que há retclhos dq qlmq negrq,
mixto de volúpic e submissão. Poesic negrc outênticc qssim, nunco tivemos no Brqsil. Certo, tem hqvido entre nós notáveis
poetos de roçcr negrq. Mcs êstes, como o
torturqdo Cruz e Souzo dqs mqiúsculqs superobundontes, preferem dqr-se qo luxo de
cqntqr qs "qlvcs, broncqs formqs clqrqs".
Pudor. Desespêro. Por outro lodo, tombém
é certo que os motivos negros têm sido contqdos entre nós. Mqs sõo brqncos, parcdoxolmente. os poetcs que, no Brcsil, têm tecido voricções sôbre êles: Cqslro ÃIves,
Iorge de timc, Murilo .A,roújo, Ciro Costc,
Mqnoel de Ãbreu, Jorge Ãmcdo (pois "]ubiobá", nõo é um qutêntico poemq segundo
o moderno conceito de poesic?), e outros.
Indiscutível é o Ícrto de que os negros
no Brcsil, qucndo poetcs, se eximern s ccrntor c suo roçc. Entôcm. de preÍerêncic, contos de ontíÍona, onde qs Íormqs sõo sempre
cristolinqs, vogcrs e Ílúidos, e por onde pcssqm, "constelqrmente purcs", virgens e sqntcs vaporosss. . . Um psiccnclistc veria
nisso sintomcÀ neurósicos de conÍlitos psíquicos, de idécs reprimidcs, recqlcqdqs e
substituidas disÍorçadomente.
Fôsse um negro Íazer simbolismo por
exemplo nq Ãméricq do Norte, onde o "coloured mon" só é concebível ruminqndo as
suqs toodqs e curtindo o seu bqnzo, e cqiriq no ridículo mqis inclemente.
Poesicr negrq qutêntico, Íeito por negros, e com motivos negros, existe, sim, nos
Estqdos Unidos, nõo obstqnte,o ódio de que
vivem êles cercados. Ou, tqlvez, por iÀso
mesmo. Tcrmbém em Cubq, no Hqití, como
em Sõo Domingos e Porto Ricd, há uma brilhcnte literaturq negra. Porém nos Estqdos
Unidos é que está o seu mqior cóntingente, emborq lá os negros tenhqm sido ãlvo
dq mqis cruentq perseguiçüo, désde q suq
introdução pelos negreiros ingleses. -Lqngston Hughes, Clcude Mac Kcry e Dunbqr
sõo poetcs que honroriom quclquer naçõo e
quclquer rcça.
Especiolmente Langston Hughes güe,

clém de poeto, é novelistq
novelistq de
- Íqmq notávidcs negrcs
dono de umq
vel em todo o-,Continente. O seu veemente
e qnemqtizante poemo "I sing. too .A,mericq" deu-lhe uma populcridade trqnsoceônicq.

Em Cubc, como tombém nqs demqis
Ãntilhos, cujc populcção tem um qlto coeÍiciente negro, grcndes poetos se impusercm. Nicolás Guillén e Emílio Bcllagas,
cubqnos. qvultom entre os mqi,ores. ]ccques
Roumqin, do Hoití, Mqnuel Cobrcl, de São
Domingos, e tús Palés Mqtos, de Porto
Rico, todos, com excepçóo de Guillén, completamente desconhecidos no resto do Continente, tcmbém exqltqrqm em versos cr sucr
rcçcr oprimidq. Pqra o leitor ávido de novos
"Írissons" e de emoções inespercdqs. nõo
há como q leitura dêsses poemqs exóticos
que desvendcrm um mundo humqno ê rêo:
líssimo, mcis que um simples qrtiÍício de
polichinelos e Íqntoches.

Rimbcud, o'cqluniqdo Rimboud

de

quem disserqm que Íqziq versos em letim
e que erq invertido sexuql, tem um poemcr
originclíssimo, porque "diÍerente", em quê
crtribue côres ás vogois. E' belo, rrc .rerãade, e tem eÍeito:

"A noir, E blanc, I

rouge, U vert, O b[eu,
Ivoyelles".

Não sei si por reminiscêncic de leitura
e odaptcçõo ou si por engenho próprio, cdmitindo que êle nunccr tenhq lido Rimbcud,
Luis Pclés Mcitos encontrou sons pqro representó-los, numq obsessáo ÍonogróÍica,
o Íurioso U e o proÍundo O. O poemcr tem
teotrolidcde:
"Rompen los junjunes en Íuriosa ú.
los gongos trepidon con proÍunda O.
Es lq rqzq negrc: que ondulondo vq,
en el ritmo gordo del moriyando".

E segue o poemq nesscr representcção
obsessivq dos sons pelas vogois, especialmente pelo O e pelo U:

y bombú.
y colabo.

"Colobó
Bombú

El Gron Cocoroco dice tu-cu-tú.
Lq, Grqn Cocorocq dice teco-tó".

HUMÃ..NIDADE
Fui, hoje, sepultcr cquele bom velhinho,
veterqno dq, Guerrq. dos Forropos,
q quem eu dedicovo o meu mqior coúnho.

A bluso que o vestia erq, um pendõo de Íropos,
um mcrpo espiritual de tudo qucnto é chão...

Essq,

q

sucr morto,jhq. derrqdeirq.,

Íriste,

umq

pobre,

uma gronde

bqndeirq:

um Íorrapo do côr de cqdq pavithão!

M'A

R

D

o

N

ÃTO
(Sõo Pculo).

Poesiq negrcr qssim cbsolutq, ritmo negro, motivo negro, qutor negro, estcmos por
ter no Brcrsil . Fqltq ao negro brqsileto,
quando litercto, essct "consciousness oÍ
kind" de que Íclam os sociólogos norteqmericqnos, e que imprime um mqÍco pessool,
umq côr loccl á poesia negrc do Àmérica
do Norte e dqs Ãntilhos. No Brosil, quqndo um negro tem um pingo de discernimento e enxerga meio pclmo cdiqnte do nqriz,
logo se torno pernóstico. Enxerido. Intolerável. Começc por se desconhecer, e desqndc q Íqzer desqtinos. Pensq que tem um
deus nc borriga, e, si nõo ambicionc pôr
ovos de ouro como o galinhc Íobulosa, é
porque tem ombiçõe$ mais qltqs e inctingíveis. Trqnspirc sapiênciu por todos os poros. Quqndo poetcr, poetizc tudo. llpencrs,
nenhumir qlusõo á suq condiçõo sociql, cro
estigmc de inÍerioridcde que c côr lhe põe
no epiderme.
Nõo obstcnte, bem melhor partido tomqriq contqndo couscÍs dos seus irmõos de
roçc, sutilezcs dessq psicologio que o mcis
arguto dissecqdor de almqs
nõo sendo
uegro
nõo consegue surpreender:
Ã vi-

-,

da objetivo dos negros tem sido lcrgomente estudqdo no Brqsil . Em romqnces e em

ensqios monográÍicos. E o sucesso dêsses
ensqios e desses romqnces é um convite
permcrnente o que ctpctreçctm novos e novos se sucedqm.
Ã vidc subjetivc, porém, qs sucrs reações
psicológiccs, mqis que os simples cqracteres somáticos, qindq estõo por ter o seu estudioso opaixonodo. Ãliós, só por um negro
poderá ser bem versqdcr, com o necessário
conhecimento de cquso. Que qpcrreçcr quem
nô-lq desvende em poesic. Ã nosss poesio
é um deserto de qlmqs negrqs, monótonc
que elc está se tornqndo, e os "good sellers"
estõo escqssos. Poesia, de resto, nôo decorre de emulcçôo.
"Anch'io son' pittore" jú dissero o Corrégio diante dq Sqntq Cecílic de RuÍoel.
Bem que um negro dono de tqlento poderio,
despindo ctos nossos olhos q supreendente
psiqué dq suq rcçc, parodicr-lhe q expressão, exclqmcndo, diqnte dos versos de Hughes, Guillén e Pclés Mqtos, ".Anch'io son'
poeta!".

Estes homens educodos
no Ingloterro
MIROEL SILVEIRA
O sr. José de Cavalcanti era um homem desambientado. Nascido em Pernambuco, educado
na Inglaterra, acabara fixando residencia aqui

quando terminaram os dinheiros que o sustentãvam tá. No colégio inglês de Eleridge sentirase como um brasileiro deportado ' De volta ao
país natal, tratavam-no como um inglês imporiado. O sr. José de Cavalcanti estava, portanto
na triste situação de quem não féde nem cheira,
Foi nesse ponto dramático da sua existencia que o sr. José, de Cavalcanti teve a felicidade de conhecer o sr. Amaro Rangel Siqueira.
O Sr. Amaro Rangel Siqueira era sogro nato
do Sr. José de Cavalcanti: tambem fôra educado na Inglaterra, num colégio vizinho ao de Eleridge, o colégio de Hammock Hills.
Assim que o conheceu, o sr. José de Cavalcanti pensou, com o devido respeito, que poderia
vir a ter a honra de chegar a ser um dia amigo do sr. Amaro Rangel Siqueira. Mas, tendo
tido conhecimento da diferença de idade que os
separava, uns vinte

e cinco anos,

aproximada-

mente, achou que ficaria mais corréto o Íazer'
se seu genro. Teria, assim, justificativas para
conviver diariamente com uma pessoa tão distinta quanto o sr. Amaro Rangel Siqueira.
Foi com grande satisfação que o sr. Amaro
Range1 Siqueira respondeu ás cautelcsas perguntas sobre o seu estado civil e sobre a sua família que the fez o sr. José de Cavalcanti. Informou-lhe que era casado, que tinha duas fithas e um filho. O sr. José de Cavalcanti solicitou-lhe então permissão para ir á sua casa, em
dia préviamente combinado, afim de pedir-lhe

a Íilha em casamento.
, O sr. Amaro Rangel

Siqueira, com

a dis-

creção que carateriza o cerdadeiro gentleman, e.
com a perspetiva alviçareira de ter como genro aquele rapaz tão bem educado na Inglaterra, não indagou qual das filhas ia ele pedir-lhe

em casamento; respondeu-lhe apenas, polidao chá em

mente, que na terça-feira próxima

sua casa seria servido ás cinco em ponto.
A's cinco horas menos dois minutos da terça-feira seguinte, o sr. José de Cavalcanti tocava a campainha da casa do sr. Amaro Rangel Siqueira. A's cinco horas em ponto trocava
com o dono da casa um incisivo shake-hands
no sóbrio e confortavel hall da casa, e era apresentado a sra. Amaro Rangel Siqueira, á srta.
Amaro Rangel Siqueira, que tinha uma cara como outra qualquer, e ao jovem Phillip Range1
Siqueira. E' claro que o sr. José de Cavalcanti teve o bom gosto de não perguntar pela outra filha do distinto sr. Amaro Rangel Siqueira. Mais tarde, quando a conheceu, viu que era
bonita. Talvez um pouco bonita demais para
quem, como o sr. José de Cavalcanti, alimenta-

va ideias tão pessoais.a reSpeito dos sagrados laços matrimoniais.

O chá estava delirioso. Era do verdadeiro,
do insuLrstituivel chá colhido e preparado especialmente para o paladar dos súditos de sua
Real Majestade Britanica. O sr. José de Cavalcanti, desde que voltara para o Brasil, ainda
não tinha.tomado outro bom assim. Havia ain-
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da biscoitos Eegent's, um bolo hierático, manteiga, geléa de strawberry. O sr. Amaro Rangel
Siqueiú comunicou ao futuro genro que costumava tomar o chá com um pouco de rhum, e
perguntou si não the agradava fazer o mesmo.
O sr. José de Cavalcanti informou-lhe que em
Eleridge adquirira o hábito de perfumar o chá
com algumas gotas de gin.
apenas
-

Era o que eu supunha, respondeu o sr.
- Rangel Siqueira, passando-Ihe uma garAmaro
rafa de gin, mas já aberta.
So kintl of you, agradeceu o sr. José de

Cavalcanti.

Como sabe, em Hammock Hills, Proseguiu- o sr. Amaro Rangel Siqueira...
Em Eléridge... continuava o sr. José
de Cavalcanti.
Pois em Hammock Hills...
-Como se izê, o 'pedido de casamento da
srta. Amaro Rangel Siqueira foi feito dentro
da mais rigorosa decencia.

c
IJm casamento nessas condições não podia
deixar de ser bem sucedido: o sr. José de Cavalcanti e sua esposa d. He1en Siqueira de
Cavalcanti foram muito felizes.
A vida conjugal transcorria interessantissima para o sr. José de Cavalcanti e para o sr.
Amaro Rangel Siqueira.
Tres vezes por semana o sr. José de Cavalcanti ia, á noite, visitar o sogro. Tres vezes
por semana o sr. Amaro Rangel Siqueira retribuia ao genro as visitas feitas. Emquanto as
respectivas esposas, mãe e filha, ficavam coehichando os ultimos acontecimentos da vizinhan-

ça, fazendo tricô ou arrumando qualquer coisa
1á pelo interior da casa, sogro e genro sentavam-se nas comodas mapples da sala de visitas,
o sr. Amaro Rangel Siqueira saboreando um
cachimbo preparado á moda de Devonshire, o
sr. José de Cavalcanti acariciando com os labios um charuto de poucas consequencias, ambos deliciados pelo prazer da companhia.
Sr. de Cavalcanti, anunciava pausada'
- o sr. Amaro Rangel Siqueira, não sei si
mente
já tive oportunidade de the narrar aquele episodio em Africa quando meu antigo companheiro de Hammock, Paul Stenhouse, foi capturado
pelos hotentotes...
O sr. José de Cavalcanti lembrava-se per-

feitamente da narrativa, feita inumeras vezes
já. Mas não queria perder essa ocasião de reescutar táo instrutiva história.

Não me recordo dessa passagem, sr. Ran-

gel -Siqueira. Queira ter a bondade de a contar.
O sr. Amaro Rangel Siqueira descansava
por momentos o cachimbo e começava:
Pois foi assim. Paul Stenhouse, que me
- com a sua arrrizarTe, sentindo-se um dia
honrava
menos afeiçoado á vida mundana de London, resolveu abandonar os parties e o seu club pelo
risco das.caçadas em Africa. Paul Stenhouse
era um jovem homem de muito handsome apa-.

: : -:-_
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rencia, estritamente corréto e dotado de urn
caraterístico sense of humour. Estando em caçada em Africa, foi surpreendido por um ban-

do de negros hotentotes.

IIow dreadful! sublinhava interessadasr. José cle Cavalcanti.
Paul Stenhous: não perdia facilmente
seu -nerve. Deixou-os aproximar e...

- o
mente

Quando terminava o relato, o sr. José de
Cavalcanti sorria finamente, aplaudindo o extraordinario sangue frio de paul Stenhouse, que
em Hammock Hills tivera a honra de ser amigo do sr. Amaro Rangel Siqueira, que sabia con-

tar com tanta propriedade aconteiimentos fornecedores de tão uteis exemplos.
O sr. Amaro Rangel Siqueira, além de sa_

ber contar Íátos passados, sófria de uma areofagia tremenda. Suas frases eram frequentemente cortadas por insopitaveis mas eldgantemente disfarçados arrôtos. Como tudo eú re_
ciproco entre aqueles homens educados na In_
glaterra, o sr. José de Cavalcanti procurava re_
tribuir a gentileza da intimidade eõm que o dis_
tinguia o sogro, por intermédio de oútras ma_
nifestações semelhantes: entendiam-se em tudo,
até em matéria de gazes.
Aos domingos, iairr para o ..British Athletic

Club".

De manhã, em companhia de alguns ami_
gos_- escolhidos, sogro e genro disputãvam,
ou
melhor, concordavam numa partidã de crícket
táo-macia quanto o verde taboleiro da grama.
Âmbos envergavam paletós listados em- côres
claras, camisas sport, calças de flanela creme.

Quando terminavam, iam para o terraço da séde,
onde almoçavam e depois ficavam cõnversando
até as tres da tarde, Si nessa hora o sr. José
de Cavalcanti não estivesse muito cansado, jo_
gava um pouco de tennis nos courts bem traia_
dos do club. Do terraço o sr. Amaro Rangel Si_
queira acompanhava ó iogo, qrurl ,"ãprã- u*,
dupla de cavalheiros, algumai vezes üma du_
pla- mixta, pontilhando-o de exclamações que_
tinham o intuito de lembrar ao sr. Jo;é de Ca_
valcanti o quão atentamente era olhado e ad_
mirado.
Well played!
shot!
-Terminado o jogo,Good
sogro e genro iam pre_
parar-se no vestiario. Trocavam de roupa um
de eostas para o outro e usavam os chüveiros

individuais, desses que têm cortina. Só quando já estavam vestidos é que se olhavam -e conheciam novamente. Um dêles então convidava:
Não parece ao sr. que já poderiamos to_
mar- o nosso chá?
O outro àssentia, e ambos voltavam ào ter_
raço onde o chá era servido. Depois formavam
uma_mesa de bridge, silenciosa e concentrada,
aÍé dez, dez e meia da noite no máximo, hora
9m que voltavam para casa perfeitamente satis_
Íeitos. .A'o se dizerem boa-noite, um agradecia

ao outro a companhia:
Foi um dia encantador !

-E

Yes, we had wonderful time.
cada um voltava a tomar conhecimento

das esposas respectivas.
Estes hábitos tão agradaveis duraram emquantg viveram sogro e genro, e só foram perturbados certa ocasião em que o sr. Josá de
Cavalcanti foi jogar volley-ball em vez de cricket, dois domingos seguidos. Mas essa interrupção durou pouco, porque o sr. Amaro Rangel.Siqueira disse na oeasião, falando generica-

mente, que achava que em Hammock Hills o
voiley-ball não era jogo admitido. No domingo
seguinte o sr. José de Cavalcanti jogou pela
rr,-rnhá a sua partida de cricket, e assim o fez
todos os domingos de bom tempo até a sua

morte.

Sim, porque o sr. José de Cavalcanti morreu um dia, um dia que foi de grande pezar para o sr. Amaro Rangel Siquenra. Alêm de perder o genro, perdia o testamento que a favor
deste fizera, legando-lhe o seu diploma de Hammock Hills, a flamula de colégio e a sua biblia
de cabeceira. Para quem deixá-los, agora? pela
primeira vez, o genro não Ihe pareceu britanicamente pontual, ao contrario, deu-Ihe a impres.
são de estouvamento. O corréto seria que ele,
mais velho, moli-esse em primeiro lugar.
Tambem, este ligeiro deslise do genro não
causou mais que desapontamento, logo reprimido com cavalheirismo. O sr. Amaro Rangei
Siqueira prestou ao sr. José de Cavalcanti todas as solênes manifestações do seu pezar, inclusive a maior de todas: .acompanhou o féretro
de preto e com o seu colarinho mais duro e mais
alto, o colarinho que usara para receber o gráu
no colégio, o colarinho que, por novas disposi-

ções testamentarias, teve a honra de acompanhá-lo ao túmulo, tres longuissimos anos de-

pois.

a
Comprazo-me imaginando o sr. Amaro Rangel SÍqueira a caminho do paraizo, procurando
dar aos seus passos o rítmo sereno que não é o
da sua alma, assanhadissima pela perspetiva de
revêr a alma irmã de José de Cavalcanti. Agora, naturalmente, não precisariam siquér das esposas, que eram na terra o pretexto necessario mas muitas vezes importuno para a tão distinta convivencia. Amaro de Rangel Siqueira
sentia dentro de si frêmitos de ansiedade, êxtases de alegria antecipada.

Chegando ao céu, viu um homem bonachão,

com um molho de chaves bancando tanga, jogando volley-ball numa turma de belas mulheres e de lindos rapazes. Estavam todos nús, conforme vem desci'ito na Biblia. O sr. Amaro Rangel Siqueira fleugmaticamente perguntou ao
homem bonachãt', como si este envergasse um
irrepreensivel smoking:
Tenha bondade de informar-me, eava- si o sr. aJosé
theiro,
de Cavalcanti me poderá receber agora? Eis meu cartão.
São Pedro leu o cartão rapidamente, sem

parar de jogar, e respondeu:

A cavalgadura do Cavalcanti está moran- Belzebut. Vá 1á em baixo que
do com
o encontrará. Aliás, tambem já estão esperando você.
Mas em Hammock...
-Aí São Pedro parou de jogar e lhe disse, enfiando os punhos na cintura:

Qual Hemóqui qual nada, seu chato!
Aqui- não recebemos mais gente insípida, já bastam as onze mil virgens, que não deixam em

paz o amante da sua mulher. Scram! Vamos, desinféta que aqui não entras não. Não ent:ndes?
DUII people not allowed!
E empurrou com energia o sr. Amaio Rangel Siqueira para fóra do Paraizo, batendo-lhe
a porta descaradamente na cara. Abriu depois
um postigo e disse, vingativo, saboreando:
Vá pro inferno, seu cacete de marca

-

ARTE POETICA

(Especial para E§FERA)

A poesia nôo esÍá nqs oJheirqs imorois de OÍéLio
nem no jordim dos lilozes.
poesÍa estó ncr yidq.
Nqs crrtérios imensss cheios de gente em todos os senÍidos,
nos qscensores constqntes,
na hicho de outomóveis rápidos de Íodos os Íeitíos e de
Nas maquÍnqs dq tábrico

,4,

Íôdos qs côres.

e nos opeúrios do Íábrico

e no tumo do Ío.brico.
Ã poesio esÍá no grito dos ropcrzes opreqoando jornois,
no vqi-vem de mÍJhões de pessoos ou Ío,lqndo ou praguejondo ou rindo.
EsÍó no riso dq loiro, do to.bocqricr
rrendendo um mc.ço de tqbqco e umd coixq de ÍósÍoros.
EsÍá nos pu-lmões de oço cortando o espaço e o moir.

A poesio esÍá

ncr docq,

nos broços negros dos carregodores de cqrvão,
no beijo gue se lrocou no minuto enÍre o trobclho e o jontar
e só durou êsse minuto
z{. poesio está em tudo quonto vive, em todo o movimento,
nss rodos do comboio o cominho, q cq.minho, d corminho
de terrqs sernpÍe mois longe,
nos môos sern Iuyqs gue se estendem porq uns seios sern veus,
no ongústio do vido.

Á poesic esÍó nq IuÍa dos homens,
está nos oihos rosgodos, qbertos pqÍq

crmqnhã,.

MARTO DtONIStO
maior! Inimigos do volley-ball, imagine! E tambem do nudismo! E da linguagem franca! E das
grandes emoções! Você só tem virtudes, virtudes demais para ficar aqui. Vá pro inferno de
colarinho durol Go to hell!
O sr. Amaro Rangel Siqueira tomou o caminho do inferno aehando que São Pedro não
tinha fair play. Em todo o caso, falava um pouco de inglês, o que realmente já é alguma coisa. Mas.que inglês de cozi.nha, santo Deus!
Continuando a descer, o sr. Amaro Rangel

Siqueira foi ficando novamente esperançoso.
Afinal, no céu ou no inferno, o importante era
que pudesse conversar eternamente com o sr.
José de Cavalcanti. Seria permitido o inglês, no
inferno? Não que ele pretendesse falar abertamente o inglês com o genro, não. Mas queria
fazer como {izeram sempre na terra: pensar em
inglês e'falar em brasileiro, para não despertar
a atenção e para salvar as aparencias. E de vez
em quando, regra que nunca foi quebrada, uma
frase, uma locução rápida em inglês que lembrasse aos dois a comunhão, a cornmon wealth
dos seus sentimentos.

Quando 1á chegou, mal the deram tempo de
saudar brevemente os demonios, como manda a
bôa educação, pois logo dois deles o segurârâm
e o levaram para a sala dos individuos paulificantes, dos maniacos e dos pedantes. Dentro de

(Portugol)

enormes caldeirões cheios de lava em abulição,
só com âs caras de fóra, todos esses condenados
ás penas eternas sentenciavam, repetiam-se e

até silenciavam um silencio todo feito de suficiencia, o que ainda era peior,
Apesar da fumarada, o sr. Arnero Rangel
Siqueira conseguiu divisar o sr. José de .Cavalcanti; tentou meter-se no caldeirão em que estava o outro, mas náo foi possivel: teve de contentar-se com o caldeirão vizinho. Felizmente
poude conservar a roupa e o colarinho alto, pois

não ficaria bem mostrar o tiribilibim ao genro.
Não poude entrar no caldeirão, contudo, sem

protestos:

maróla! Olha a onda!
- Depois de instalado,
apesar do ealorão,
dirigiu-se
ao sr. José de Cavalcanti como si se
Devagar! Não faça

tivessem separado na vespera:
O ambiente não me parece muito salu-

bre. -E ao sr..?
Com efeito, não é dos mais healthy.

- Na verdade. Em Hammock Hills... prosr. Amaro Rangel Siqueira, compene-

- o
seguiu

tradamente.

Tambem em Eleridge. . . atestou grave- o sr. José de Cavalcanti.
rnente
E é assim que 1á conversam até hoje estes
dois homens educ4dos nâ Inglaterra.

Rossine Comorgo Guornier
ABELARDO ROMERO
(Especicl pcro ESFERÃ)

Entre os novos poeÍas surgridos no BrqGuq.rnieri
como um dos rnelhores, senão mesrno o methor. Mos qcontece gue êsse jovem poeÍo;
que toi e continúq. sendo tã.o bem recebido
ern Íodos os cqntos do poís, Íoi e continúa
sendo tqmbem muito mo.l compreendido.
Bossine Comargo Guarnieri não tem
sido Íeliz com os críticos. Muito eloqio, muito endeuscmento e até o.lguma injuria, mos
nenhumq compreensôo. A começar pelo sr.
Mqrio de .A.ndrode, que Í.ozendo o preÍccio
do "Porto Inseguro" nôo disse nqdo q respeito do poeÍa de "Escutq, Santos Dumont",
Íodos os ouÍros têm Íeito mqÍs ou menos cr
mesmq coiso. Quonto qos outros, vá 1á. Mos
guonto oo Sr. Mqrio de Andrcde, nôo, e isso
porgue nõo conheço outro homem de Jetrqs
cdpqz de Íozer o gue êIe pode Íazer com q
suq be?q e yqriqdo culturq, e, qindq mq.is,
com d suo inteligêncio proÍundqmente creqdoro e co mesmo tempo onolítico.. O outor
de "Mq.cunqimq." podio ter dito tudo e nôo
disse nadq. Depois dele rnuiÍos. outuos Í,qlqrqm dq poesic de .Rossine Comorqo Guqrnieri. E nenhumq polovro de cornpreensõo.
Os eíogios sõo Íão dispcroÍodos e inconsisíentes como qs cs.Lúnio.s do Sr. Oswold de
Ãndrode contrrr o jovem poe{c de "Porto lnseguro". O pior qgorq seriq se eu procurcsse qumentor com estqs Iinhss o número dos
gue nõo entenderq.m o poesio de .Rossine Cqmqrgo Guqrnieú. Mos seriq perdoavel porque não sou crítico, como o sr. Morio de A,ndrode, nem qo menos um brilhonte regrisÍrcdor de livros como o sr. Agripino Griecco.
.Apesor disso, porem, esÍou certo de gue o
quÍor de "Porto lnsequro" trouxe olgo de
novo po-rq. q nosss poesio. À Poesiq enÍre
nós tinho tido umq, porção de Íendenciqs,
obedecendo orq c esÍe oro áquele ideol estético, desde o etereo ideol de Plotão oo ideo.I
mqteriqlistq. de Pinkevitclu, e pcsscndo por
Heqel, Kant, Bergson, Croce, etc. ,4Iém áas
tendencios de ordem estétÍcq é preciso não
esguecer qs de ordem sociqJ, e umq coisq depende dq outra.
.Bossine Comargo Guqrnieri não quiz
mois q orte pela orte porque o seu ÍdeaÍ é
tazer poesio pqrq o msior número possivel
de homens, no Brosil e no resÍo do mando. A
suo poesio não é de Cotoquazet nem de S.'
Pqulo, nern siguer do Brosil, E' umrr poesic

sil cpontomos Bossine Comoígo

de urn ponto do terra para o resto do rnundo! EIq não tem ilonteirqs senõo crs dc íinquq, e os motiyos sõo os mqis humdnos e gercis. Quando êIe trotc, por exemplo, de Sontos Dumont, Ínteressq cr todos os homens gue
sentern ou gue sofuem. Poesia essencicl, poe-

sia gue não é urno simples guesÍôo de torma. Poesiq essencicl,e, dpescr disso, do
povo. A.í est<í umq gronde vfutude do poeÍo

de "Porto lnsequro"
trm poeÍa gue seguiu
pelo insfinÍo o conselho
de Whitmqn, em
"leoves oÍ Grass": "sing me the Universql".
Ah, sim! Ã poesio nôo pode deixor de ser
proÍundomente humanc:, e exte4scmente uniyersqJ. Bossine Comargo Guàrniefi é um
poeto .brcrsileiro que veio cq,ntqÍ o UniversaJ. Pqrq êle só existe o universql. Po.ro, êle,
Íelismente, nôo exisÍe mqis modct ern poesic.
Nôo existe mais agueJe gosto sêco de poesic
em conserva dos poemqs de Sontq Ritcr Durão, nem a grondeza orrogante dos condoreiros, nem o tubercuJosismo dos romanticos, nem os polcvros cruzodos do sr'mboJismo, nem q. belezq dispersa do ÍuturÍsrno.
Ã poesio de Bossine Camorgo Guornieri
é tão leqítima gue nã.o preciso do qrrimo dqs
imogens po'ro convencer. A poesic de hoje
é aquilo, procurondo tocor q Íjbro sensiveJ
de Íodos os homens gue sofrem nqs cinco
partes do mundo. Psssou q epocq do imogismo espesso. .À poesic nôo pode deixqr
de Íer imagens, como nós nõo podernos ondqr na ruo despídos. Mqs nã.o ho necessidqde de Íantos vestidos, uns por cimq dos ouÍios e Íodos ê/es coloridos. O essenciql nôo
á a imagem, mqs q proprio poesic, o grcÍnoe sôpro de humq.nidqde que hq nq bôc,, no
verdqdeirq poesÍo. O melhor insÍonte do nossa poesic, isto é, do poesio modernq, poesia
sem rimq e portonto páu poro decorqr, será
no dio em gue eIq, sem deixu de ser .belq,
for sentida pelo povo e os poemqs Íiverern a
divulgaçõo dos sombas do morro, univetsq/isondo-se dia o dio.
.Bossine Comorgo Guqrniefi nôo guer só
o elogio, porque não é pelo elogio que êIe
escreve os seus poemcs. Ele quer ser compreendido. EIe quer gue o "Porto lnseguro"
não venhq q ser um livro pora um cefio númerc de.IeiÍores, mos pcro todos os hornens,
nqcionqis e estrongeiros, JeÍrodos e anal-

ÍcbeÍos.

A mqior olegria

desse jovern poeta Íoi

.-w1:=::-z:::.1:-.{

-

Legenda Biblica
(Especial para ESI'ERA)

vem no História ScArcdc
Quando /esus ncscett
Nôo sei se no Evcrngelho de Sõo /oõo
A terrq Ílomejou numcÍ esÍrcnho q,Tvorqdq,
Rebentarom rosqis de estrelqs pelo chõo.
E em louvor ao Senhor, oté os penedics,
Ouriçodas á, colerq, do mqr,
Abrirom poÍo os céus ÍIores de esmumqs Íriqs,
s
De'um ineÍavel resplendor luncrr!
E eis gue umq multidôo de anjos, em bqndo',

Desceu do espaço pcBcÍ ver Iesus,
Sob um luqr olvo de osqs, espoJhando
Um cqnto cToro como q luz!

"Glorio q Deus nqs cíturqs e nq terrq,
pqz c.os homens de boc vontqde".
Tudo, então, se Íez bom. Mesmo cs Íeros, algumos,
Iocqdqs pelos hÍnos do S_enhor,
Entre ovelhcs de Iõ e cves de plurnos,
Adormecerqm sern Íqncor.

Mos ninquem mcris se .lembra desse cqnto,'
Essc história passou.
Houve o troiçdo de /udos...
Em seguido, o modeiro... os Írevos mudqs...
E q,cqbou.
Hoje, o gladio cro q Terro paro o pronto,
-

Mqtando qs seórqs gue /esus semeoul
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Íer sido cornpreendÍdo num dos seus peguenos poemos por um humilde operorio de Sõo
Paulo, Poro. que mq.ior recompenso?

Ã poesia de Eossine Camorqo Guatnie-

ri corue poirs, d

d.lmcr,

do potro sem os dqs-

rrios inÍencion<ris, sem os. drencgens desho-

nestos gue outros poetcs têm Íeito pcro chegor o certcs ccrrncdcs do povo.
Ã poesio de Bossine Comargo Guarnieri desoguq como umrl. correntezo de luz
no coroção cqudqJoso de todos os homens.
E' o Poesia Co Povo.

De "AS

SETE

PARTIDAS DO MUNDO"

FERNÁNDO N A I,A ORA
Florinda está á'janela. A mãe passou, com
um embrulho de roupa, 1á por trás, no buraco
escuro que é a sala que olha para a rua: sala
de mesa, sala de costura, cosinha. E também
oratório: Santo António, resguardado na redoma de vi.dro, muito rosado, olhos puros, aponta
o céu aos homens, e ampâra no braço o mênino
Jesus irrequieto, acariciando-lhe o queixo sem
barba. Imagem que dá gôsto vê-la. Um solitário alto, retorcido, amortalha dois cravos: homenagem da mãe de Florinda á proteção divina do santo patrício. Uma sala que tem de valer por muitas porque mora Iá gente pobre: gente pobre não pode olhar a higiene, a necessidade de confôrto. Talvez Santo António, um dia,
faça o milagre. TamLém João eueiroz tem só
de seu o quarto que mira a rua de altos e baixos e a janela de Florinda. Um quarto que tem
a sua cama, a sua mesinha de cabeceira, onde
uma jarra rachada ao meio lembra os cuidados
da mãe.
Respeitarn a mãe de João eueiroz: de outro modo o Jaime ou o Pedrinho já teriam feito em cacos "aquela bodega". Um quarto que
tem uma mesa de estudo de madeira de pinho
que o Pedrinho vai riscando com a navalha, to,dos os dias, com perseverança, enquanto João
Iê a sebenta para as aulas e as mãos venenosas
do amigo roem a leitúra. Porém, João eueiroz
terá um dia uma casa sua, com janelas largas,
cadeiras confortaveis: não é sem motivo que a
criada e os carregaCores da estaÇão lhe chamam
senhor doutor. Sim: será um dia dr. O irmão da
Florinda já não poderá ter essa esperança. Terá
outra casa semelhante á dos pais, um buraco
negro sem luz nem ar. Os seus filhos passearão
semi-nús, barrigas inchadas, por ruas como esta.
Os filhos de João Queiroz terão .tatos limpos e
jardins. A Florinda tem aquela sala onde consome os olhos grandes na costura, e um quarto
separado ao. meio por tabique de madeira. Um
dia, talvez Santo António faça o milagre.
Triste, a Florinda. Está á janela. Naturalmente espera a peixeira, ou descança os olhos
do bordado. A mãe não tardará a chamá-la:
'(- f6ps tento nas horas, raparigal C teu pai
se aí chega e não tem almôço...". Agora F1orinda talvez não pense nisso. O pai é velho já,
trabalha na fábrica, come todos os dias á mesma hora, deita.se tcdos os dias á mesrna hora.
Ao domingo toma-lhe um pouco da pinga. Todos os dias iguais. Apenas aos domingos
umas horas de sociedade, na taberna. O pai de
Florinda já nada espera da vida. Morrerâ qual-

quer dia, num dia em que, possivelmente, não
logrará fôrças para o caminho da fábrica; não
acreditará ainda que chegou a hora, lembra-se,
pesadelo constante, que a familia precisa do
seu suor.

Mas a morte é, como a vida, de imprevistos.
inútil do ãpito angustioso da fábrica.

Chamado

Entêrro. A gente da rua acompanhará o cai-

xão, porque êle sempre gosou de boa fama, a
mulher não disputa com as visinhas. A senhora
do capitão virá vê-lo nos últimos momentos, velas acesas derretendo-se no silêncio pesado das
horas, o corpo rígido expôsto aos olhares dos
que gostam de ver a figura da morte, a familia
de joelhos sofucando os soluços: será uma honra a visita da senhora do capitão Já nada espera
da vida, o velho: todos os iguais serão iguais,
exceplo o dia da morte. A Florinda é adolescente, triste, sempre vestida de luto. Está ainda na madrugada da sua vida: espera. Os seus
dias, por enquanto, também chegam e fogem
sem uma nota discordante quebrando a sua monotonia. Mas a vida, para ela, ainda é menina,
hão-de vir muitas manhãs, muitos crepúsculos,
noites de muitos sonhos. Agora está á janela,
olha o fim da rua, a nesga de montes que irão
morrer na serra da Lousã. O seu olhar fica-se
na janela de João Queiroz, que se levantou tarde e abotoa o botão cimeiro do pijama. Olha;
pensa nêle, com certeza. "Pensa coisas malucas"

diria a mãe se conseguisse ler as páginas dos
seus olhos ondg se escreveram as suas esperanças. A Celeste a essa hora não pensa nêle. Ou
se pensa é ainda por troça, gosa ainda por sabêlo amachucado de dor. Deve sacudir tapetes á
janela: amanhã será uma boa dona de casa do
outro. Tocará piano correndo as teclas do princípio ao fim, tornando ao princípio, salteando
levianamente aqui e acolá, e assim horas seguidas..." A dar cabo dos ouvidos a quem tiver a
desgraça de ouvir"
anota João Queiroz. "- E,
a fazer exercício!" - desculpar-se-á ela, sem o
- amendoa, embaçada, se o
sorriso e os olhos em
outro tiver para ela a mesma censura. Que mal
que toca piano, a Celeste! Uma mulher assim
faz perder a cabeça ao mais paciente.
A Celeste não é feia. Mas tudo cârlsâ, cârrsa. Os seus olhos, os seus l,ábios. tudo murchará: Tudo enfada e morre com o .tempo. Ficará
o piano, a sua estupidez. Estúpida, a Celeste?
Sim!: se o náo fosse ter-se-ia conduzido de tal
maneira para com êle, êle
João eueiroz? A
- e o almôço,
Florinda esqueceu o bordado
pela
certa. Está ainda á janela: os seus olhares fo-
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de Queiro z e o século XtX"

O livro número um de Vianna Moog pode
ser encarado sob cs mais diversos aspéctos: esti1o, biograÍia, estudo literário, estudo sociológico.

Para os estudantes brasileiros
é preciso
- interessanacentuar b.em istc
êIe oferece um

te

estudo

e uma -expressiva

{emonstração do
que é espirito universitário, e do que póde êle
realizar.
Muito embora a obra seja sobretudo um estuclo de movimento realista do século }(IX,
e apenas incidentemente situe Eça de Queiroz
na Universidade de Coimbra
em tôdas as
- se pode 1êr
suas páginas, do princípio ao fim,
uma inequivoca afirmação da enorme influência
e das incontáveis consequências de um sólido e
bem compieendido espírito de solidariedade, de

uma união intelectual intensa entre os alunos
de uma universidade
Pelo que se deduz da importancia que Vian-

na Moog dá as relações de Eça com Antéro de
Quental, Ramalho Ortigão, Carlos Meyer, e,
além disso, da enorme influência que tewe sotrre o seu espirito a "questão coimbrã"
uma
luta puramente universitária
Eça de -Queiroz
deve a sua personalidade literária
á Universidade.

Conforme salienta Vianna Moog, o autor
de "Os Maias" não nasceu escritor. Durante a
sua passagem pela Universidade não há um
fáto donde se possa deduzir a glória que o cereou mais tarde.

gem das serras para João Queiroz, de João
Queiroz para as serras" "Gostará ela de mim?
E por que não? Lá por a Celeste. . . " Palermice! Que lhe pode interessar a Florinda? Siml:
que the pode interessar a êle, futuro dr., uma
pobre rapariga, crescida num buraco, qducada
num buraco, como uma planta minguada num
vaso ao abandono? Olhos grandes e sonhadores.
Pisados: olhos de quem sofre, de quem se fica
até tarde, altas horas, a luz delida do candie-

ro amarelecendo de morte a cortina de pano
crú. Trabalho até noite adiante, enquanto os
outros se divertem ou dormem. Em frente, na
cómoda, o rosto rosado, sem significação, do San-

to, pincelado de penumbra pela luz moribunda
do. candieiro. A Florinda também espera um
.milagre. E' pobre. A Celeste trabalha, cuida da
casa, por gôsto. Mas dá praser vê-la asdim cuidadosa. Pinta-se pouco. E empresta uma graça
inimitável a todos os seus gestos, os mais insigniÍieantes. E' uma rapariga educada, pâra â
posição de João Queiroz. E' bonita, lá isso nin, guém o pode negar. Toca mal piano, mas êsse

CLOVIS G. COSTA

Eça de Qüeiroz se limita, durante a sua
vida acadêmica, a contt:mplar o ambiente universitario que o cercava, só participando dessa
vida agitada e intensa como espectador, ou
quanCo rr,uito, como "soli.dário".

Não se vê o panfletário das "Farpas" diriginclc u;:a racvimento, provocando uma mani{estação, ou, rnesmc, redigirLdo um manifesto ou
um prot:stc. Não. Eça apenas contempla a vida
universitária e colhe os ensinamentos que ela
oÍerece.

Os constantes movimentos de classe. bem
a convivência com colegas inteligentes e,
mesmo, já famosos, váo deiipertando seu espírito para o mundo das letra:r e das ciências. As
como

questões religiosas, filosóficas, artísticas

e

lité-

rárias, constantemente discutidas em. sua frente vão lhe prendendo a atenção. As contínuas
lutas com os lentes e com os governos, vão the
ensinando'a conhecer e cotnbater os homens.
Terminado

o curso, aquelas

amizades formadas

e consolidadas pelo espírito de classe persistem.
Antéro de Quental, Eça de Queiroz, Teofilo Braga, Carlos Meyer, continuaram insr:paráveis. E
a vida universitária contirruou fóra da universidade. E foi aí, nessa vida interrsa que se
Íormou a personalidade literária de José Maria
Eça de Queiroz. E é a essa intensa vida acadêmica, a êsse vibrante espírito universitário que
Eça de Queiroz deve tôda a glória que o cerca.
(Rio Grande tlo Sul).

contra tornar-se-á secundário desde que aIguém tenha a coragem de a aconselhar a pô-lo
de parte. Ou poderá aprender ainda, talvez chegue a tocar maravilhosamente. E, então, o lar

de João Queiroz será um paraiso! Ele, sentado
num maple a ouvir Beethoven! A Florinda não
sabe tocar, nem mal tão pouco. Deve conhecer
um piano, apenas por vê-lo quando passa na
Sé Ve1ha, á ilharga da loja de antiguidades. Há
1á pianos e caixas de música aos pares, cobertas de teias de aranha e pó. Uma loja que faz
lembrar romances de mistério. A Celeste, sim:
uma mulher ideal. Ah! mas a-Celeste já não
lhe pertence. Há um outro, há um outro! Joáo
nãc ouvirá Beethoven interpretado pelas suas
rnãos, não ouvirá mais

o seu clássico: "olá!" Ela

morreu para êle. Irremediavelmente. Para que
vale tornar a repetir o seu nome?
Mas João Queiroz gosta ainda dela, não perdoa o sucedido. Deus não lhe ouviu a pureza do

seu desejo! Para quê o Santo António na redoma da sala da Florinda?
(Portugal). (Inéitito Trecho de romance)

-

Entõo

fiscolizem os Morios
(Especial para ESFEBA)

Estõo Íalondo em divorcio, Ícrlqndo em divorcio. como é umq converso e importqnte, BotqÍogo nos desculpe, desculpe-nos, o Flqmengo Footboll

Club.

do, e

Â.goro queremos polestror sobre o melhor meio de crnqr, de ser qmq.
nunco pênsqr nc troiçõo delo.

{3

. _Cidcdõos que vivem com o penscmento constipcdo, metido em pic de
águo bento, Íolqm horrores do divorcio. Muitos deles não são cqsqdos, ê nem
se ccsqrõo nuncc... Isso nõo impede que receitem remedios inÍaliveis pcrc
os mqles conjugois. de que nuncct soÍrerqm. os remedios lembrqdos
a pc- porcie,nciq e q cordurcr
são píedosos mqs ás vezes se tornom ridiculos,
- nõo se curqm com remedios do céu. E entôo Jãôo
que os moles do mundo
motq Mqrio, que the enÍeitou q Íronte porque Jpôo nôo sobicr qmqr como um
terceiro sobio.
os remedios sõo receitqdos dentro de umas cqsqs enormes, onde nõo
hc o problemq dq despenscr vqsiq. Por umq dessqs cqsos pqssou o cqsql Mqric - Joõo. E Mcdoleno tqmbem pcssou por oli, com cr grinaldc de virgem,
e respondeu que ccsqvq sim com ]osé Poulo, e hoje soÍre de equimoses permqnentes dos violentqs mqssqgens do seu cqvqlheiro. Mqdqlenq se qrrenendeu desse cqsqmento e crgorcr se lembrq de outro José que lhe derrrrmovc olhqres, que encheriqm de mel o cqminho de suq vido.
Ãgora Modolenc está presa pelos "scgrqdos e indissoluveis lcrços do
himeneu", e nõo tem q corqgem suicidq de Mcrio porc Íozer uma coisq Íeiq
contrcr o bom nome do honrqdo homem que the dá poncodas. Umq outrc
coisq Íeiq é o que elc poderio Íczer: pedir q Deus que ]osé Pqulo morresse.
Mas é um gesto que não está nos sentimentos dc cnrependidc. Jt dor dqs
equimoses nôo envenenou, ctpezctr de tudo, o doce coraçõo de Mcdalenc.
Cruz-crédo! cjoelhor-se poro pedir q morte dos outros? Cruz-crédol e Mqdclenq nôo quer mondor ]osé Pculo pqrq o inÍerno; só quer elc propricr sqír de
inÍerno em que entrou. Mqs o lqr, o doce lcr de Mqdolenc, é irremediqvel e
tem crquelo inscriçõo quê o capêta botou nq entrqdcr dc cqsq dele: "Deixci
todqs qs esperqnçqs, ó vós que entrcis!".
Fechodo qssim o seu cqminho dr: Íelicidode, Moria a desgrcçcdc se
não tivesse morrido se uniriq a Mqdqlenq a inÍeliz que oindc soÍre, e Íundcriqm um sindicqto pqrq se baterem pelo divorcio. o sindicqto abriricr com
ums sessão em homenqgem á memoriq de todos qs Mqriqs sacriÍicados pelo
"qmor" que mctc. Nq sessão seguinte, estudqriq qs reivindicações de Mcdqlenq e crs rqzões cpresentcdos pelos maridos dqs Mcxriqs.
No outro diq, hqveriq umq conÍusq pqsseotq com os seguintes cartqzes:

"Divorcio parc Mqdcrlenq".
"Proteçõo qos mqridos".
"Fiscaliscçõo dqs Mcrics".
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A solução do Problema do Ferro"
Um livro poro o momento
NILO DA SILVEIRA WERNECK
(Especiatr para ESFERA)

A

evidencia eloquente dos fatos vem fa-

zendo com que, postos de margem falsos e milena,res prejuizos, seja reconhecida, afinal e até
mesmo pelos elementos mais conservadores, a
preponderancia dos fatores economicos no de-

senvolvimento da História.

O atrito, por exemplo, entre as noveis cone o dogmatismo ferrenho da "ciência

cepções

oficial", eulminando na separação, pode-se dizer, revolucionária, de poderes entre o Estado
e a Igreja, compeliu a segunda a transformars.* de feudalista e esc:'avocrata em campeã de
um socialismo de úItima hora. Aí estão, para
documentá-Io á saciedade, as enciclicas "Rerum
Novarum" e "Quadragesimo Ano", desesperadastentativas do lJltrarrrontanismo para ajustarse á evolueão.
A penetraçáo acelerada e contínua do conhecimento cientifico na esféra tenebrosa do "incognoscivel" vem proporcionando vôos progressivamente mais largos, já não queremos dizer ás
élites, que, a despeito de todos os obices e de
todas as opressões; sernpre e sempre os conseguiram executar, mas até mesmo ao proprio raciocínio das grandes massas.
De sorte que o conformismo se vai tornando cousa rara. A curiosidade,.a ansia dg solver
problemas, o desejo de tornar a existencia cada
vez mais consentanea com a Dignidade Humana, outróra recalcados pelo temor de se ferirem
os sacratissirnos canones, vão deixando, finalmente, de constituir pecados, para generalisarse na razão direta do afundamento de obsoletas
teorías que consideram o globo terrestre táo sómente como "um grande vale de lagrimas".

E dignificante labôr exercitam, por

certo,

quantos, no mais das vezes a poder de crudos
sacrificios, colocam destemerosamente sua pa'la.vra mais esclarecida ao serviço das grandes
causas, cômo sóem ser aquelas do Povo, já orientando-lhe a. opinião, já ofertando soluções ás
camadas dirigentes.
A' coórte de tais denodados paladinos do
bem-estar coletivo acaba de vir incorporar-se

(e dizemo-Io sem favor algum) o Snr. Durval
Bastos de Menezes.
"A solução do problema do fer:o", sobre alt--nente oportuno nesta hora em q,Je o Governo
parece disposto a resolver a questão, é livro para ser lido por todos aqueles que, de uma vez
por todas, íos desejem vêr libertcs dos jamais
satisfeitos tentaculos do capital-financeiro-imperialista.

Abordando com segurança, a mais absoluta, o já famoso caso da siderurgía nacional, ferindo de frente e fundo o magno problema, conclue o Sr. Bastos de Menezes com urn processo "nitidamente brasileiro", consistente na "redução dos minérios por meio de gazes provenientes de qualquer combustivel gazêi.ticavel,
carvão mineral, carvão de lenha, turfa, chisto,
linhito, oleo, petroleo, etc., produzindo-se um
férro em estado virtualmente isento de impurezas"

.

Mentalidade perfeitamente "em dia", não
se adstringe, todar'ía, o autor unicamente ao
problema em si.

Usando, muito ao contrario, de linguagem
e sempre vibrante, estribando-se, aquí,
na opinião de autoridades incontestes, para basear-se, acolá, nos frutos da propira observação,
demora ele no estudo dos "obstdculos" que teem
entravado a nossa independencia economica e

fluente

põe-lhes, desassombrado, a calva á mostra.
Estigmatisa, em capitulo magistral, o espansionismo descarado de algumas potencias, âs
quais empresta, com grande propriedade, o qualificativo de "nações de prêsa": "A politica dos
atuais Estados insatisfeitos, desejosos de um lugar ao sol, nada respeita. Em nome da civilisaçáo, em nome do combate ao estremismo, em
nome da cooperaçáo amisúosa, em nome da unidade racial, em nome de não sei quantos íufemismos com que se mascarâm certas nações ávidas de materias primas, rompem-se tratados,
anulam-se convençóes, invadem-se alheios dominios e subjugam-se povos inermes".
Fazendo, por assim dizer, um sintetico historico da industria siderurgica, demonstra-nos o
sr. Bastos de Menezes que, "logo após o Congresso de Estocólmo", verdadeira armadilha,
na. qual estultamente fomos nos meter, por isso

que, como o sustentou Clodomiro de Oliveira,
foi aquele conclave promovido com o fito esclusivo de que os paises componentes fornecessem
dados relativos aos seus minérios de férro, desde então iniciou-se "a caçada que os industriaes
da Europa e dos Estados Unidos passaram a fazer das mais importantes jazídas em Minas Gerais, guiados pela comunicação dos eminentes
geologos, representantes

do Brasil,

apresentada

ao Congresso"!!!
Sem se deixar impressionar, absolutamente,
pela trama sibilina das "informações falsas e
capciosas, transmitidas lrela imprensa a soldo
dos interessados" e lutando, de outro lado, com

O Dono dq Terrq
INÉDITO

Qucndo o homem volveu do coroçõo dq terrq
Ão depois de Ió estcr o vido inteirq,
Todq o vida, q buscor um pão gue Íosse seu,
Viu á beiro dc mino um menino pensando,
Pensqndo cssim, como olguem que de si proprio se esqueceu...

Meu menino, lhe âisse o homem com meiguice,
-Nõo me podes dizer q quem pertence o soJ?

O menino Jevou qs visÍos poro longe,

Pqro bem longe, paro alem dcr serrc,
E o seu rosto sorriu sob q luz do o;rrebol:

Eu não sei, nôo senhor... mos, o mqmãe me disse
no céu parc nós todos...
Pqrq o gue sofre ogui... pqra o gue vive qlem.,.

-Que o sol nosce
E

-Elo

a terrq, meu bemzinho, q quem pertence
será de todos nós tcmbern?. . .

a

terra?

O menino gue estcvo oindc ho pouco pensondo,
Arregalou de susÍo uns oJhos muito qrandes,
Muito belos e qzuis,
Grqndes, belos e qzuis como os cóus impossiveis,
Fez um sinql dq cruz,
E levondo o dedinho qo seu lobio inocente,
Boixinho, disse ossim, com umcr expressão de dfu,
Como quem já conhece qs rniserios do vidq:

-

E' do dono dq minq, meu senhor. . .

Judas lsgorogoüô
Dos poemcs "Os Que Vêm de tonge", pcra

1940.

S. Pculo.

a "escassez de melhor bibliografía, eis que tudo
quanto possa fazer 1uz sobre a matéria é por
aqueles naturalmente retirado da circulação",
ainda assim o Sr. Durval l3astos de Menezes desmdscara insofismavelmente as pretensões rapinantes da Itabira Iron Ore Co, LtC., que "incánsavel, incontestavel, insaciavel, quer ter sempre e cada vez mais vantagens, no seu afan de
retirar minerio do Brasil, de impedir o desenvolvimento da siderurgía do Brasil, de cfender
a soberanía do Brasil, que, para éla, é assim
uma como Hotentocia ou Zulúlandia".

Tão magnifica impressão nos causou, em

analise última, este otimamente eserito e rllêIhor coordenado trabalho, do qual a exiguidade
de espaqo véda-nos o muito ainda a dizer, que
se nos afiguram de todo dignas de endosso as
seguintes palavras dos editores, palavras que
não trepidamos em fazer nossas: "Neste livro o
problema é encarado justamente á iuz da nossa economia, cujo fortalecimento é indicado de
maneira logica e precisa e â luz da soberanía
nacional, cuja defesa é examinada pelo prisma
do nosso preparo béüco com elementos proprios
e iiidependentes da finança internacional".
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O morro estqvq quieto, oprimido pela
chuvq. Chuvcr enjooda. Chuvo miudq.
Jesuinq, junto dcl porto, remendqvq o
colchq de retclhos. Olhcvcl o vqsio do terreiro quando levqntovq os olhos do trcboIho.
"4, ógua pingcva ncs goteiros, bqtiq no
zinco do telhcdo. De Íórc vinhq um cr gelado, desses que se propqgqm e se Íixqm nos

qmbientes de pobrezo. O chõo, obcÍado e
exposto, comunicovq umcr humidqde soccrda pelos pés descalços. Não Ícziq Írio. O
vento cortqvq os ossos ctrqvessqndo
qs Íendcs obertqs no pcnede de sopopos.
Sult<ro nõo sentiq Írio, nem humidode.
Esticqdo, no portcl, lcrgcva um olhor de
bieho poro o cqminho molhcdo. Tremiq qs
orelhqs, de quando em vez. Movio o rcbo
comprido" Montinhc um qr sereno de cqchorro bom. Amigo.
Um gronde vqsio erq o. rqzáo do silencio. Mesmo Mircrmqr tinhq sqido com q velho pro visitqr q mqdrinhq.
Jesuinq pensqvcr na Íilhc. . . Por bem
dizer, nõo tinha pai. Ero sempre o sêu pesqdelo. tevcxdq, como ninguem, pcrecio metidc com o demonio. Venturq e q velhq não
c suportcvom. Todo dio scíc brigo por ccusq do meninq. Sá Jocnc, de ruim, instigcva
o Íilho. Nôo podia se qcostumqr com Jesuinq e q pequenq dentro de cqsq. Nõo se conÍormqvq com oquelq mulher mqndqndo no
seu logor.
O peor é que cr crise qumentovq. O dinheiro cqdq vez mqis curto.-Tudo cqro no
crmqzem. A velhc, desperdiçadc, gcstcvo
de mqis. Não erc possivel Íqzer ncrdq. Estqvq nq cqsq do Íilho. O remédio erq oturc.r.
Precisqvq pqssqr o dic Íóro, no trcbqlho.
Podic Íqzer mois economic, cpertondo um
pouco. Que complicoçõo, a vida !
Porque serio que estqvq sêmpre com
coisqs na cabeça, c giror. .. Coisos que nõo
qdecnrtqm... Já se qrreliqvq tqnto com o
diobo dc guric ! E sentio que elc estqvq Íqzendo Íqltq.
Ã chuvc bctio.
Tinhc obrigoção de querer á Íilhc. ..
Não erq mõe delc? Os outros... nqturql
que nõo gostqssem. Nõo soÍreram pra elc
nqscer ! Davc roivs ver q velhq xingar c
meninq. Doíq qté. Nõo podic suportcr mcis

umc boco. O dinheiro Íoltqvc...

Ti-

nhq rozão. E oindq penscvqm em greves...

Venturq com. tqnto gênio ! Podia perder o
emprego. Os pctrões são umqs pestes. Nadqm no dinheiro e não querem'sober dq
misériq dos outros. Um dia hão de ver ! Seu
Inácio dizio sempre:
Um dicr, Comodre, q cqscr cái.
' - Quem sobe mesmo !
-Precisqvq dizer umqs verdqdes prc Sú
Iocnq. Venturcx tinho obrigoçõo com q mõe.
Que é que ela querio mqis ? Coscr e comida. Muitcs vezes gcstovc o dinheiro do ccxscr
e q comidq nôo chegovq. Ãrrumqvc dinheiro pqrq o bicho e nuncq dcrvq. Ela que
erq mulher de Ventura que trabalhqsse pctrcr
se vestir !
Os penscmentos vinhqm misturqndo
qbsurdos com reqlidqdes, coiscs sériqs com
bol:cgens. ..
E o seu Ãntonio dc Quitondc tinhcr
dito:
você é umq mulqtq bonitq e
- Jesuinq,
simpóticc.
Precisa de homem mqis ccrinhoso. Trcrz q pequend que eu tomo conta e
mqndo pro colégio...
Bem que Seu Ãntonio porecia um bom
sujeito. Olhqvo tonto e com tqntq insistêncio quando elo pc ssavo. Morqvq sosinho.
Podiq se livrqr dqs brutolidades do Venturo. " , O medo é que nõo deixqvc qcqlentqr
um desejo de vido melhor. Já diziam que
elo nõo prestüvq. No outro dio Sá Joqncr
ouviu do vqrredor que rnoro nq subidq:
Quol Donq Joqno, está tudo virqdo.
- senhora
Âté c
obrigcdo q ter dentro d.e cqsq
umc 'mulher que qndou com outros. Ninguem sobe quem é o pci dc negrinha !
Que necessidcde tinhc q bruxq de contcxr isso co Íilho ? - Todo mundo gosto de Íolcrr mql dos outros. Nunco se pode cdvÍnhqr q sqÍqdezq dos homens. Gostovq tqnto do Firmino ! Era tõo olinhado e conversqvq tôo direito ! Dizio sempre que cqsctvcr
com elcr qntes dc Íilhc nqscer !
Ãs histórios nôo scriqm da cobeçcr de
Jesuinq. Orq lembrqvq crs encrenccs com o
componheiro, qs mexidcs dc visinhqnçq; orcr
reviviq todo o seu posscdo e qs suqs qvênturqs inÍelizes.
Sultõo estqvq qli e erq o mesmo que
nqdq. Os bichos sõo cmigos, elq scbict.
Quqndo Mironga cponhcvo, Sultõo lotio
oÍlito, gcrnia e corricr lcdeirc qbqixo. Fugic
dos gritos. Quando voltqvq, vinhq medroso,
de rqbo entre qs pernqs se esÍregcndo e se

Com entando

lirros

"rr4 trfiüi,ú,iM"
DIAS DA COSrÁ
Se existe no mundo alguma coisa que tenha
acompanhado fielmente o homem na terra, des_
de o inicio das idades, essa coisa é a poesia. In_
definida mâs semure presente, tem resistido a
todos os choques, triunfando de todas as misti_
fieações, cantando todas as vitorias, lamentando
todas as grandes tragédias, anunciando todas as
auróras. Asfixiada em carceres de silabas conta_

das aritmeticamente, desfigurada em artificia_
lismos hediondos de forma, acorrentada á mo_
notonia de sons repetidos a tempos de metrono_
mo, mesmo assim a poesia conseguiu reagir e
salvar-se. Utilisada a serviço de causas indefen_
sáveis, alugada a Mecenas inescrupulosos ou en_
tregue á tarefa ingloria de endeuzar tiranos de
variás épocas, maculada para servir de elemen_
to a canticos de morte, depois de ter sido a maior

glorificadora das coisas puras da vida, panteista,
satanica, choramingas, louvaminheira ou épica,
servindo tanto para cantar os olhos amendoados
de uma dama quanto para dizer dos feitos heroi_
cos de uma raça, sublime muitas vezes e muitas

rêzes abjéta, endeuzada ou prostituida, a poe_
sia, nem por um instante siquer, deixou de ser
a companheira do homem na sua caminhada
pela vida, subindo quando ele subia, enlamean_
do-se quando ele se enlameava. Todos os gran_
des movimentos sociais a utilisaram, todos os
movimentos religiosos a ela tiveram de recorrer
para vingar. Isso porque a poesia está de tal

modo ligada a todos os atos humanos que se tor_
nou umâ parte mesma de seu ser, esteja ele iso_
lado como individuo ou reunido com outros ho_
rnens em sociedade. Ninguem jamais escapou to_
talmente á fascinaÇão da poesia. Os vencedores
procuram encontra-la nas suas vitorias, os ven_
cidos nela encontram um lenitivo para as suas
derrotas, os opressores tentam com ela mascarar
a propria crueldade e os oprimidos encontram

na sua convivencia uma fuga momentanea da
realidade esmagadora. Ligada tão estreitamente

encolhendo. Lqmbiq os pés dq meninc qindq em prqnios.
Tudo parado !
Parq qÍostar c solidôo lembrqvq-se sem_
pre de Seu Inácio que nõo podio ver ninguem com qr mqcqmbuzio e longinquo. In_
lerrompia sempre:

á vida a p&iir, como o homem, foi gradativa-

mente fugindo á natureza,

se

artificializando,

Objetiva e ingenua com os homens primarios,
bucolica com os pastores, arrogante e interjetiva
com os guerreiros, profetica com os enviados,

cetica e cinica com os humanistas, subjetiva com
seres anormais, saturados de cultura e totalmen_
te afastados das fontes puras da vida, foi â poe_
sia cada vez mais se distanciando da pureza ini_

cial para se transfolmar numa especulação ce_
rebral que nada significava reaimente. Depois
chegou para o mundo essa hora tragica que é a
de hoje.
A humanidade, com olhos atonitos, viu rui_
rem todos os seus edificios sem alicerces. E a
confusão reinou por um instante entre os ho_

mens. Mas, dentro em pouco os caminhos se de_

finiram. E a poesia, sempre fiel, se definiu com
os homens. Ela que acabava de quebrar as alge_
mas da metrica e da rima aceitou sem resisten_

cia novas e grandes limitações. Havia um mundo
em agonia. Havia um outro mundo nascendo. En_
tâo alguma coisa ficou comum ás duas novas for_
mas de poesia que nasceram contrárias: o mes_
sianismo. Numa o messianismo da volta ao pas_

sado, tornando-se assim, desde logo, reaciona_

ria. Noutra a promessa de um mundo melhor,.
mâs um mundo do futuro, sem nenhuma utili_
zação dos idolos decrepitos do passado. Ambas

a tragedia desse crepusculo doloro_
so que estamos vivendo. Uma praga po_
rem a resignação, o conformismo, insinuanconstatam

do que o sofrimento é o melhor caminho para a
redenção, alem da vida terrena. A outra, aT)ezat
de ver a escuridão do presente, é otimista, irre_
quieta e sadia, acreditando no homem para afir_
mar a sua capacidade de ser totalmente feliz,

cumprindo assim nobremente a sua tarefa de
viver plenamente a vida. Assim, a poesia da
morte e a poesia da vida defrontaram_se enfim
na mesma encruzilhada.

Comsdre Iesuinc ! quem penso não
cqsq. Deixo c bezerrq morrer sozinha !. . .
- Como o compqdre sqbiq de tudo !.
Ãdvinhova, lendo nos olhos. ..

(Irecho de romqnce)

o
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Iíq rumores surdos nos bqsÍidores do mundo
Eu auvi, irmôos, eu ouyi.
E' preciso orco'.bar com os rumores do mundo
E' preciso dizer
E' preciso Íolor
E' preciso gritor
,{s crionços estõo mofiendo, irmõos
Não se pode esconder

Nôo se deye esconder
E' preciso qritor
E' preciso Íolor

E' preciso

dizen

A,UGUSTO DE ALMEIDA
Poucos poetas entre nós possuem a capacidade de adaptação do Sr. Jorge de Lima. Foi
parnasiano com o parnasianismo triunfante no
Brasil ,escrevendo sonetos perfeitos que foram
declamados em salões e erÀ festivais elegantes.
Com o modernismo foi modernista dos mais destacados. Com o verde-amarelismo foi verdeamarelo tão bom quanto qualquer outro do mesmo rnovimento. Escreveu Negras Fulôs deliciosas e merecidamente celebradas. Teve, na hora
precisa, o seu momento supra-realista e, tentando fazer romance desse genero escreveu belos poemas em prosa quê o salvaram do fracasso total da tentativa. Publicou um romance regionalista que Ihe forneceu novas oportunidades de escrever ainda belos poemas sobre a terra bruta. Antes tinha havido já "Tempo e Eternidade", aventura poetica realizada em compa-

nhia do Sr. Murilo Mendes. Agora "A Tunica
Inconsutil" mais uma vez reafirma as possibilidades poeticas de seu autor.

Sem pretender siquer interpretar o sentido
particular de cada poema e o" sentido geral do
volume, tarefa a que já se dedicou, com alguma
bôa fé, o Sr. José Lins do Rêgo, contento-me
em registrar aqui a beleza do novo trabalho de
Jorge de Lima, pensando que, abstraida a sua
finalidade ideologica, "A Tunica Inconsutil" é,
sem nenhuma duvida um grande livro. Nesses
versos

o poeta está sempre presente,

mesmo

quando ele se policia para não perder a sua direção dgutrinaria. O sentido biblico desses versos, os seus motivos cristãos attavez da sensibi-

lidade do autor, adquirem uma nova força, onde
efeitos dos mais belos são alcançados. As vezes

FILHO

o autor não vacila em fazer concessões para muitos julgadas perigosas e em muitos poemas existe mesmo um certo paganismo mascarado de intenções beatificas. Talvez a.culpa dessas concessões não caiba inteiramente ao poeta. O credo
por ele adotado, para subsistir, não tem vacilado ern'fazer concessões muito mais graves, mes-

mo fóra do terreno da estetica.
Mas, seja como fôr, quem ler honestamente
poemas como "Escolha", "Dorme ! Dorme !",
"Vós precisais dormir", "O grande desastre. aereo de ontem" e todos os poemas sobre o mar,
reafirmará a convicção de que, hoje como ontem, o Sr. Jorge de Lima continua sendo um dos
maiores poetas que possuimos. Contraditorio na
sua desconcertante evolução, mistico ás vezes,
ás vezes pagão, mas captando sempre com estraordinaria delicadeza momentos maravilhosos
de beleza pura e possuindo como poucos a capacidade de transmiti-los fielmente, apezar de
tudo e contra tudo a poesia o tem acompanhado
em todos os seus movimentos, desses movimentos que teem se tornado muitas vezes semelhantes a acobracias perigosas de equilibrista, tal a
iminencia de uma quêda desastrosa que permanentemente os ameaça.

Até agora o poeta tem conseguido evitar
uma precipitação no vazio. Evita-la-á sempre ?
A resposta cabe á vida e a vida de hoje. é facinantemente vertiginosa. Mas como a poesia é
eterna talvez o sr, Jorge de Lima se sinta sinceramente confiante do seu futuro literario. Decerto tambem muita gente estará, nesse ponto,
inteiramente de acordo com ele.

:1::.-rÉãÍtr{:

Morti m-Pescodor
ED'SON CARNE'RO
(Especial Para ESFERA)
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Em estudo qnterior (1), iá rne reÍeri cr
umo estrqnhq divindcde dcs agucs - o
pqssqro Mortim-Pescqdor.
.A êle estcriq aÍetq a Íunção de levq-elrç2, de correio entre os mortcris e os ôrixás
do mcn. Chqmcrm-no os negros McrtimBongoló, Mortim-ki-mbondc, Mcrujo' Constitúe êle um cqso único nqs religiões negro-Íetichistqs do Brcsil, pois entro, oqui,
concreto,mente, um elemento novo - a divinizoção dos qnimois'
Mortim-Pescqdor nõo tem qindo, entretonto, os proporções de um ôrixá. Não pcsso de um êie, isto é, de um scrntomenino,
umq especie de onjo-da-gucrrdo' Mos um
onjo-do-guordq muito esPeciol:

Este êre só cporece, cliás, nos ccrndomblés, crÍro-bcrntus, e em especiql nos mois
deorqdqdos destes ccndomblés ' Os cqndoírbtes gêge-nogôs não o conhecem' co'
os outros ôrixás cabomo não

"ãrhu""*

clos.

Nestes ccndomblés qÍro-bqntus, Morujo tem crindq c Íunçôo de timoneiro, de guic
âos embcrcações oté um porto sequro ' Foi
sob este oÁpecto que Mortim-Pescqdor
ocornponhou ã proeissõo mqritimcr orgonizada por Sabino pcra levar um presente à
Roinhà do Mor, no Monteserrcte, em Setembro de 1938:
Mq.rinheiro,
aguento o leme,

não deixo

Mqrtim-Pescqdor,

gue esÍá Í.o.zendo?
Tou no Pofia dq vendq,
. -Íou bebendo...

'

bqrco vírá.

Segundo os ccnticos então - re-colhidos
po,
*iir, Mcruio tericr vindo de Portugcrl,
'hipótu".
o

.

o

nõo muito improvuv-el, conhecido
-passcdo
de novegodores dq gente lusi-

Ãs pessôos possuídcs por Mcrtim-Pes- tqncr:
codor apresentcm evidentes sinqis de olucincrçôo âlcoolicc, Íqzendo incríveis dicbruSou Moruio,
ros. Sqbe-se, mesmo, que Mcrtim-Pescqdor
que venho de Lisbôc,
possúe c Íithcr-de-scnto porque, logo em se
navegando peJos onda do má,
guida à sua chegadc, estq Íoz o sinql cqrcEu venho PeIo mosÍro do meio,
pra trazet umo Pombo reá.
cteristico de beber, com o polegar direito'
e elq bebe, bebe oté
Trszem-lhe cachoço
Note-se, entretqnto, que o Ícto de Mcrnão poder mais.
vir de Lisbôcr, ou de servir de
do
tim-Pescqdor
Ã.Íirmq-se que umo Íilhcr-de-scnto
nõo implica no
embqrcações,
dqs
mestre
Bote-Folhc,
no
Bernqrdino,
de
condomblé
quando possuído por Martim-Pescqdor, des- crbqndono da cachoço. Náo é possivel imcpeja umã gorroÍc de ccrchaço no ouvido ' ' ' gináilo q nõo ser pedindo ccchoçc, cqindo
porto dcr vendq, no bôio dos
Em ltopocn, colhi o seguinte cqntico áe bebedo. Noquclquer
em
sqveiros,
Pqrte...
qnteriores:
que conÍirmq cs pclcvrcs
Mqrtim-Pescqdor, mensogeiro dos deu'
ses, cctnsq-se muito no desempenho das
Mcrtim-Pescqdot,
suqs tcrréÍqs. Orq, o álcool restcrurcr qs enerque vido é cr suol
gicrs perdidcrs. E, ao tempo em que êIe-deve
Tomq.ndo cachcço
Ér nàscido, possivelmente em seguida à
e caindo nq ruq. . '
gronde éro - lusitqnq das ncrvegcrções,
dos nqutos.. '
Ã cachaçc é hereditqrio no Íomílic, o álcool ero inseporqvel
possibilitc umc
nacionql
Mercurio
Este
ccrndo
cqntico
por
este
póde
ver
como se
comPlexos.
de
libertoçõo
lcrga
domblé dã Sabinq, nqs Quintqs do Bqrrq:
Meu pai é cqchqceiro,
minhq. mãe é beberrono...

(1) NEGROS B^AMUS, Pg. 83.
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A poesia de Adalgisa N"ry
Alvqro Lins
(Especial para ESFERA)

A poesia habita, no Brasil, o corpo, os
nervos e a alma de uma mulher: Adalgisa
Nery. O' fato parece simples mas é extraoidinário. Não se trata de poetisa ou cle poesia feminina
coisas odiosas ou pueris. As poetisas, no Brasil,
tornaram-se pavorosas, não porque Íossem mulheres, mas porque a poesia não
estava com eIas. E parece que vem dessa circunstancia tudo o que ha de antipatico na pala.vrV "poetisa".

Adalgisa.

E

A

poesia está agora em

neste fato inédito está tãmbem a
primeira grande significação dos seus ,,poe-

mas".

O

sentido de liberdade é

o primeiro dom
de Adalgisa Nery. Livre de escàhs, livre de
preconceitos, livre de tudo.
("Serei a Universidade de mim mesma,,)

nos serls poemas só existem a figura de Adal_
gisa e'a figura invisivel da Foesla.
E vem dai a prneza e a uniclade da sua
creação poetica através das palavras que têm
sempre um sentido além da sua expressão vo_
cabular, em sentido que as ultrapãssa. por
isso ninguem lerá nem entenderã Adalgisa
senão em momentos especiais. Fóra de um

momento psicologico, que se poderá chamar
"estado poetico,,, muitos dos sãus poemas permanecerão ininteligiveis e sem a vida proiu._
da e complexa que eles têm. porque a poesia
de Adalgisa não pode ser contidà toda nem
nas palavras nem em quaisquer outÍas fórmas
de expressão, nem mesmo na musica. Ha sem-

pre nos seus poemas qualquer coisa que trans_
cende todos os limites.

. O sofrimento, a tristeza, a sensação de

aniquilamento que, ás vezes, dá aos .".rr.po"_
mas um tom de tragédia, resultam, talvez, des_
se choque entre a liberdade e os limites do
mundo, entre o seu desejo de penetrar a origem e o fim dos seres e das cóisas e os mistérios que a cercam e a angustiam, entre a sua
ansia de vencer todas as ironteiras á a exis-

tencia de fronteiras por toda parte.

Ea

sua

poesia é quasi torla um longo e poderoso monologo de ,quem se debate com os limites,

as

fronteiras e os mistérios universais.
Por isso é tantas vezes misteriosa, her_
mética, densa, apocalitica e profética. Tudo o
que é raro e dificil na poesia de uma mulher.
E para exprimir tantoJ sentimentos acima do

e da propria existencia Adalgisa
as
palavras
como méras contingencias.
lp
Palavras.que não podem ..*pr" i.r--rffiiri.u_
quotidiano.

ção usual.

âs "mots en 1iberté,, no conflito ena linguagem, de que falou
11:^^, fllarttaln.
P":.:i".e
Jacques
São

.Para exprimir pensamentos e sentimentos

tao llvres só mesmo a poesia. porque
as idéas
do Poeta nf,o exprimem, apenas o mundo,
mas
poclem crlar um outro mundo, uma
outra rea_
lidade, possivel fóra de tempo ; d;*;;.ç".
Sob este_aspecto é que a poesià será muiio-mais

do que hteratura.
,.. .Fórçu o plano ontológico ou o plano me_
táfisico
como é o casJde Adalgisa ú..y.
- "poema
Para mim_o
essencialista,, E,-po.';rro,
o ql" melhor representa u .uu p"rronalidade
'" poetica. iE' um verdadeiro ret.
IJm retrato dos sentimentos poéticos de
Adalgisa Nery que são pessoais e'universais,
ao mesmo tempo. Pessoais porque estão nela
e são partes de sua criação àrtistica, tão livre
e tão independente. IJniversais poÍque ela se
integra com o mundo e com o seu sofrimento.
Raramente os seus sentimentos são sentimentos

fisicos. IrIão são tambem os banais sentimentos
do quotidiano. Eles têm raizes profundas no
ser universal e cristão. Adalgisa Nery con_
tém e interpreta todo o sentimento do âundo
fazendo-se hun-rilde e desgraçada para inter_
pretar os desgraçados e os humildês. (,,er".,E pasiei a
ro ser cla ala dos derrotados,,

carregar

A

a tristeza das gerações,r).

sua visão cristã do mundo é que lhe
dá a expressão da verdadeira caridade e que
é-o motivo mais poderoso da poesia de Adal_
gisa Nery.

.
.

" Queri,a ter utn grande corpo
Para que tod,a a anqusti,a
Espalkad.a na garganta dos hornens. .
Eu recoll,tesse e lnext ser ficasse
Coruprh,nid,o na parede d,o uni,aerso,,.

Em "Parabola" a sua poesia se transfigura e se eleva a um plano de maxima com_

preensão humana:

" Disse ao cégo que não haaio beleza
E ao surclo qwe só haüa gri.tos".

Fim de Linhq
mlonuÃes
FrRMrNo

(Espeeial para ESFERA

Salú tinha 28 anos. Era feia. De uma
iura embaqacla e sem graça. Quiéta e tímida
c,,:ro si tivesse n.redo que sru físico ingrato
f:zesse mai aos outÍos.
Eu, entretanto, achava que Salír tinha os
' .,,liri-rs grancles
e dcces e as mãos brancas, longa-. e bonitas. E via nos gestos ientos e ex::essivos c1e suas mãos uma grande ternura
:'.:e aos potlcos ia secando por não ter para
,luen] a dar. '\inguem queria Saiú. Os rapazes não a procuÍavarn. E1a vivia sósinira com
=ru pai, üm bruto, que não comprêendia a ancia e a angustia claquela mulher sem homem.
Quando era mais moça Salú fôra a alzuns bailes. NIas sentira que ficaria sempre
r.o-r cantos. Sósinha. 'E deixou c1e ir aos bailes.
Satú,, porénr, tinl-ra tambem sua ilusão.
II
-",.ir^.o uma grancle ilusão. E sentia-se feliz.
I:.'a c1-rtanclo o tretl parava, na estaqãozinha,
cr-eio c1e gente. Salú, então, chegava á varan+ia cle sua casâ e ficava esperando a hora da
particla. Então vivia sria ilusão. Os homens
ie

cesconhecidos, risonhos, davam-ll-re adeus, que
eia respondia abanando as mãos longas e branc-as. Os que vinham do Rio, jogavam-lhe flô:rs Que ela apanhava e guardava. E Salú sen-

:ia-.:e fciiz nestes potlcos instantes. Sentia-se
:.,-,rada e cortejacla. . Eta -sua hora. A hora de
s;a. felicidacle.

A l'rora em que,podia

clerramar

:'.ia ternura guardacla. E a espaihava profusa:nente entre aclueles clcsconhecidos que pas:alarl rapidatnetrtc. Não a conheciam por isSa'

a notavam,.
Um clia, porérn, o pai cle Salí1 teve

que

rnuclar. Foram para uma cidacle, ponto final

Cornpletamente modificado. Os rostos que via
no trem eram de gente da cidade. Eram visiniros. Eram conhecidos. Eram agressivos. E
sua mão, longa e fina, como si os milhares ãe
adeuses inuteis que havia dado, a tivessem
alongado e afinado, tÍemeu. Sua mão que se
levantara para o adeus costumeiro, parou de
subito no aito. E sem íinalizar o gesto, foi
cainclo, caindo, como flôr murchando. Como
si agonizasse. Lentamente. Dolorosamente.
E se juntou a outra eatre os seios, procurando
a companheira. Apertaram-se num anceio'angustioso. Mas seus olhos ficaram secos. Fixos .nos rostos conhecidos e agressivos que o
trem levava. Rostos que talvês, iriam sorrir

pâra as moças feias e desconhecidas das outras
estações;.

Salú nunca mais poude ter sua ilusão.
Agora Íicava com os olhos grandes, parados
como a olhar p'ra dentro. A olhar a inutilidade absoluta cle sua grande ternura que ficara para ninguem.
Ninguem ! Ninguem !, gritava dentro
dela,- sua alma de mulher feia, amarganclolhe
os pensamentos com tanta intensidade que
sentia gosto de fél na bôca. Olhava, entào, Dara o fim de iinha, com odio. Ferozmente. E
dizia:
Um dia tu irás para diante. Bem para diante.
Ou então irei para traz. Bem no
princípio. E terei outra vez minha ilusão.
Um dia virá. ..

xxx

'e
.:a
estrada cle Íerro. Começou então o grande
.',,irirnento de Salú. No princípio não perce.,eu nada. Na hora da partida c1o trem é que
c,:,rrenc1o â janela viu que tudo estava mudado.

Sim, Salú, a linha irá para diante. Tudo
ir-â para diante. Si eu purlesse, Sa1ú, eu a levaria já. Bem p'ra diante. Até tocar as nuvens.
Até o infinito. Eternamente para a frente. ..

Aclalgisa está presente em toda a humanidarle. Ela está vivendo em si mesma, em sua
uridade e, ao mesmo tempo, nos sofrimentos,
cas angustias, iras misérias, nos pecados e nas

"Ok! a tristeza das vid,as qwe nõ,o nasceram qwo passarain de lezte no pensanaento de

iesgraças c1e todos os sêres. Não conhe,ço
maior poder de totalizaçáo do que este da poesia de Adalgisa, de tão extrânha e tão dificil
sensibilidade. Poder que a leva até ao pensaEento dos que não nasceram:

lDews

.

Poesia, sem duvida, no seu sentido mais
perfeito e mais puro a dos "Poemas" de Adal-

gisa Nery. Diante da poesia de Adalgisa é
que compreendemos, como René Schwob que
a arte é um dos pontos em que a criatura prova que é a imagem de Deus. Nem a terra, tão
pequena, comportarià,

por si mesma, a
(Recite)

Poesia,

]UVENTUDE E
ETERNIDADE
(Especial para ESFEBII)

JORGE DOMINGUES
Nada queremos dizer das juventudes falhadas que nenhuin traço caracteristico oferecem
para a definiçáo de uma época ou de uma geração. Tampouco nos queremos referir ás juventudes invertebradas que se acomodam a tôdas as misérias e a todos os desastres do seu
tempo. Menos, ainda, queremos tocar naquelas
juventudes que, julgando-se rebeldes e inovad6ras, se servem dessas mesmas. misérias e derrotas como de bandeiras cle combate. Nenhuma
delas merece o nosso interêsse, pois que tôdas
teimam em atraiçoar a sua principal missão,
qua! será a de desentolver em si as energias
necessárias para que a colectividade não desespere dos seus dias de amanhã.
Não pretendemos, porém, iá de inicio, 1ançar um conceito de juventude, e para mais com
umas linhas tam imprecisas. Tentar fazê-lo até
poderia parecer estranho

a alguns, a êsses que

julgam que as idéas se manteem imutáveis, in-

dependentemente dos fenómenos e das circunstancias materiais que determinam a linha evolutiva da sociedade. Para êsses, insistir hoje no
desenho de um conceito de juventude será obra
tam escusada como de novo ir verificar, por
exemplo, a exactidão do principio da quéda dos
graves. Para êles, todos sabem o que é ser jovem. Contudo (e o mundo se modifica de instante a instante), não é assim, e não deixa de
ser obra util o mostrârmos sempre qual seja,
para nós, o caminho da verdade.
Estamos numa época de difinições, melhor,
numa época em que tôdos procuram esboçar
uma definição capaz de abranger sintéticamente
(simplisticamente, para alguns) os inumeros problemas do momento. Porém, mais do que definir, interessa sobretudo interpretar, e as definiçôes pecam quasi sempre por partir de uma
errada interpretação. Por isto, embora não desprezando tôdas as definições que nos sejam da-

das (e elas, falsas ou exactas, são sempre indi-

ces das interrogações que se apresentam a uma

geração), procuremos antes interpretar a missão histórica da juventude nas horas tam angustiosas do presente, para depois delinearmos
uma noção, tanto quanto possivel perfeita, de
juventude.

E' vulgar ouvir-se dizer que se deve dar 1ügar aos jovens na direção politica dos Estados.
Não sabemos se isso inieressa grandemente á
juventude, desde que ela não esteja apta a arcar com responsabilidades que excedem em muito ou em pouco, as suas possÍbilidades. E o interessante é que essa afirmação se faz, a maior
parte das vezes, naqueles Estados cuja vida decrépita, corrompida até ao máximo, singra em
equilibrio mais ou menos instável. Mas, infelizmente, a êsses Estados será dificil recorrer á
juventude se a nãc tiverem educado no sentido de uma .formação politica e social que a tornasse (mais do que esperança) a certeza inabalável de continuidade dos povos. Para êsses
Estados, a preparação da juventude é um problema quási insoluvel, pois que os d'oentes raro
transmitem saude. A mésinha seria excelente

se estivesse codimentada. Mas assim não passa
de um simples preparado inorganico e as nações continuam

na sua marcha vertiginosa

até

a decomposição final.

Para aquêles Estados que souberam organi-

zar a sua vida social em moldes progressivos
(adaptando as suas superestruturas politicas e
juridicas ás constantes transformações da base

e poucos são os que presentemeneconómica)
podemos-considerar como tais
o apêlo á

te

juventude é a via normal de renovamento
das
gerações. Mas nêsses Estados a juventude náo

é olhada angustiosamente, como remédio impossivel, pois que a obra de educação juvenil foi
parte nunca esquecida da sua ação social. Para
êsses Estados, a juventude não é entidade morta nem problema irresoluvel. E', simplesmente,
uma pedra de todo o jogo social,. e uma pedra
de importancia capital ,porquanto tem o seu
Iugar determinado e preponderante na organica
politica da nação.
Parece-nos, portanto, que o problema de caracterizar o papel histórico e construtivo da juventude está intimamente ligado áquele outro
da educação e preparação das massas juvenis

tam indissociávelmente unidos que é um erro

não os querer estudar em conjunto. Mas parecenos, também, que estamos dentro de um circulo
vicioso. Se a juventude só se póde desempenhar
cabalmente da sua missão desde que nesse sentido esteja educada pelo Estado, como poder realiza-Ia se o próprio Estado não cuidar dessa ins-

trução social ? Como se poderá manifestar a
fôrça da juventude nestas circunstancias ? E,
sôbretudo, qual o papel histórico da juventude,
qual a missão histórica da juventude ?
Uma distinção temos de fazer desde já: necessáriamente, nos Estados que tratam com afin-

co da preparação politica e socia! da juventude,
as condições de desenvolvimento desta. sáo em
absoluto diferentes daquelas em que priva a juventude dos Estados que descuidam a instrução
social das camadas juvenis. Nestes ultimos, a
juventude tem a seu cargo um trabalho de auto-preparação, de auto-valorizaçáo, que, de de-

ficiente em muitos pontos, tem, apesar disso,

a

vantagem de lhe dar uma maior consciencialização ante as graves instancias do momento,
Isto, porque a época que atravessamos é essencialmente uma época de procura, de demanda,
A sociedade tem os seus imperativos a que urge

atender. Para isso,

é

necessário compreender,

realizar, tôda uma imensa obra de assimilação e
inteligência que leve .diretamente á satisfação
dêsses imperativos, que os planifique como num
trabalho geometrico, que os relacione, que os coloque num vinculo natural de causa e efeito.

E, nêsses Estados, a juventude tem de, por si,
dissecar todos os problemas que resultam dêsses imperativos, analisá-los á luz da experiência
que vai adquirindo dia-a-dia, interpretá-Ios, resolvê-los em suma.
Poderiamos, agoÍa, começar

a

responder á

primeira das interrogações há pouco formuladas:
como se desempenhará a juventude das suas
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iarefâs primordiais, nâquêles Estados que náo
cudam convenientemente da sua educação so-

lIas, antes, queremos ainda dizer que, vo-

luntáriamente, vamos deixar de lado o estudo'do

processo de desenvolvimento da juventude nos
Estados que lhe organizam a sua educação politica e social. Propositadamente o fazemos, pois
que, embora muito tivessemos a dizer sobre isso., não poderiamos abordar o assunto em todos
os seus aspectos, o que prejudicaria a sua interpretação. Todavia, não dexaremos de afirmar
que a educação politica da juventude compete
essencialmente ao estado e que, quando isso se
rerifica, estamos , na realidade, em face de um
moderno espirito de cultura social. Temos, porém,

que fazer aqui uma observaçáo importantissima: na época que atravessamos, essa educaqão
só póde ser benéÍica, quando orientada num
sentido nitidamente progressista, isto é, só póde
ser benéfica se possuir em si idéias novas e se
conduzir em linha recta a uma obra nova (e,
no presente, idéias novas e obras novas seráo
todas aquelas que levarem a uma dignificação

da pessoa humana). Caso contrário, só serve para
arraigar, e á Íôrça, na mente da juventude, fórmulas e pensamentos opostos aos seus interesses, negândo até o próprio espirito da juventude.
Esta edúcação regressiva, digamos assim, não
é só prejudicial e nociva. E' também, e sobretudo, anti-social.

Um outro facto temos ainda que notar,

e

êste de não menor importancia: quer nas naÇões
em que a juventude tem a sua educação politica dirigida pelo Estado, quer naquelas em que

essa educação é um mero trabalho de auto-pre-

paracão, a tarefa das massas juvenis é, por substancia, uma ação construtiva. Mas, nestas, a juventude tem tambem a seu cargo um labor destrutivo, e êste de grande trancendência, pois que
é nessas nações que com mais forte insistência
se põem todos os dolorosos problemas do nosso
século, da atual civilização (e o mesmo se dará
naqueles Estados que insuflarem á juventude
uma educação perigosamente regressiva). Para
os resolver, é necessário derrocar muita idéia
feita, muito preconceito, muita podridão, muito

instituto juridico. E isso compete- em grande
parte á juventude, porquanto é ela o cadinho
onde se forma a mentalidade nova das gerações,

porquanto é ela, atualmente, o crisol de todo um
imenso mundo de concretizacões.
Dissemos atrás que o problema de caracterizar o papel histórico da juventude estava intimamente li.gado áquele outro da sua preparação politica e sócial. Colocar a situação nêste pé
e relacioná-la com a obra de auto-valorizaçáo
das massas juvenis, já referida, talvez fôsse coisa interessante de fazer-se. E tanto mais intetessante, quanto é certo que na complexidade
dos problemas e na sua interdependência se encontla mais facilmente a. explicacão de factos
que, de outra forma, nos pareceriam desconexos
e obscuros.
Frisámos, por diversas vezes já, a expressão
papel historico da juventude. E a verdade é que
nenhuma outra se nos afigura mais apropriada
para caracterizat a missão do jovem em nossos
dias. A juventude de hoje desempenha um papel
histórico de capital importancia em virtude de
ser profundamente renovadora, e isto por a sua

mentalidade e os seus interesses estarem ern
manifesta oposição com a estrutura econômica

da

sociedade.

Maranon, quando fala de El Deber de las
edades, não acentua, como seria de desejar, que
a juventude na sua rebeldia não prossegue sim-

plesmente em fim biológico. Há uma outra razão, e essa não menos proÍunda, que determina
a sua atuação social. Não é de estranhar, porém,

que um biologista a olvide, pois que é êrro comum dos bióIogos o querer que a sociedade se
mova exclusivamente por uma razão biológica,
quando afinal a realidade nos ensina que outros
elementos, de não menor importancia, determinam â propulsáo da história. Entre êstes, destaca-se o factor económico, que é o que ajuda a
superestrututar a mentalidade da juventude,
pois ela está em contáto intimo com tôdas as necessidades da sua época. Ela conhece a miséria
dos bairros escuros das grandes cidade. Anonimiza-se nas fábricas imensas em que ininterruptamente se produz- não se sabe para que nem
para quem. Trilha os campos sem fim e sentase nos mesrrios bancos dos camponezes sem tra-

balho. Enfileira nas bichas de desempregados e
sujeita-se ao regime das casernas inuteis. Oferece o seu sangue inocente para guerras que
ninguem póde aplaudir. Á. vida, para ela, tem
um ritmo bem diferente daquelas imagens literárias que rodeiam os jovens de esperanças, de
amor e de ilusões. A vida é uma paisagem bem
mais realista, e os jovens de tôdos os paises bem

o sabem.

Afirmámos que a juventude ia cimentando
as suas idéias na experiência do dia-adia. Costuma-se desdenhar da experiência dos jovens.
Mas êles,. hoje, privam com tôdos êsses factos
que apontámos. Têm o conhecimento duro da

Iuta pelo pão e pelo trabalho. E é nesta experiência que êles baseam a sua concepção de vida. O
mundo, como êIes o desejariam, devia ser, sim,
uma imensa cidade, mas uma cidade onde houvesse lugar e confôrto para tôdos. O mundo devia ser, sim, uma terra imensa, mas uma terra
que desse pão e fôgo para tôdos. O mundo devia ser, realmente, o lar da Humanidade. E é
isso que êIes não encontram, é isso que êles não
veem. Daí as suas reivindicações, a sua rebeldia.
Diz Maranon que tôdo o jovem deve ser indócil, duro, forte e tenaz, em suma: rebelde. De
acôrdo. Biologicamente deve ser assim Contudo,
mais qualquer coisa julgamos ser necessária. Não
basta ao jovem ser rebelde.
Rebeldia por rebeldia nada va1e. O jovem
tem de orientar essa rebeldia num sentido num
sentido positivo e construtivo. Tem de lhe dar
uma maneira concreta. Moldá-la praticamente,
de forma a que ela seja sempre o guia da sua
atividade. Isto, por que a rebeldia instintiva é,
muitas vezes, inconsciente. Á' rebeldia inteligente, essa póde alcancar tôdos os fins que pretenda. Porque é refletida. Porque é medida. Porque é objetiva. Porque se baseia sempre numa
iqsátisfação material que urge remediar sem
exagero nem mesquinhez, o mais exatamente
possivel. A rebeidia intelectual, proveniente em
linha recta das contradiçõeq economicas da sociedade, tende a resolver dialecticamente essas
mesmas contradições. E' claro que, tambem ha
um principio dialéctico na rebeldia instintiva dos
jovens, que os coloca em oposição com o conservantismo, também instintivo dos velhos. Mas o
caso é que os jovens podem, de igual módo, ser

r.i:,
;i:1
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os guardiães de uma determinada organica social (e isso se verifica naqueles Estados que sou!
beram captar a juventude, que a moldaram
numa educação politica que tem de estar, for-

çosamente, em conformidade com as próprias
normas politicas dêsses Estados). E, na reâlidade, embora êsses Estados possuam uma estrutura revolucionaria, o facto é que os jovens, nêles,
são conservaodres da ordem social estabelecida.
Parece-nos, pois, que temos de figurar o pro-

blema nos seguintes termos. A rebeldia
da juventude só póde ser construtiva se

se basear numa interpretação dialética dos fenórsenos sociais. E é essa a missão da juventude: colocar-se numa posição critica, a um tempo de demolidor e de arquitéto. A sua mentali-

dade, erguida de acôrdo com as necessidades da
sociedade, deve tender sempre! não só a inter-

pretar essas necessidades, eomo também a situar-se num plano mais elevado e, de um modo
preciso, a resolvê-Ias. Esta é a missão da juventude. Daí a transcendência do papel hiitórico
que ela desempenha na atual sociedade.
Em vista de tud-o isto, Iógico é que uma das
principais tarefas da juventude seJa a de se
organizar convenientemente, de forma a que a
sua .missão possa ser concretizada numa ação
prática. Nos Estados que deixam a juventude entregue ás suas próprias fôrças, essa tarefa é uma
auto-valorização, pois que as massâs juvenis tem
de se encaminhar por si sós, amparando-se, sim-

plesmente, no seu entusiasmo e no seu pl'ocesso
de análise dos fenómenos sociais. A juventude,
nêstes Estados, realiza a sua missáo até por uma
imposição material, e isto porque as contradições económicas da sociedade levam diretamente á oposição violenta das lutas politicas. Assim
se explica, também, que a juventude tome tantas vezes uma expressão agressiva, e que a sua
incompatibilidade com a organização social estabelecida, qualquer que ela seja, se manifes-

te

rudemente.
Tinhamos ainda a notar que a juventude se
integra mais facilmente na sua missão histórica
clo que qualquer outra idade. eueremos dizer: o
seu papel renovador tem um dinamismo profundo que se quadra com perfeição á sua atividade

biológica, ao seu caudal de energias em constante desenvolvimento. Há uma coordenação de

fenómenos (uma especifica laboração biológica
e uma especifica inquietação social) Ievando com
rapidez ao mesmo ponto: a formaçáo de novas
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idéias, de novos expoentes po.tlticos e históricos.
Nunca é demais insistir: a juventude, por fôrça
dessa coordenação natural,

contribue

grande-

mente para a elevação de novas estruturas economicas e politicas da sociedade, e são o seu poder de realização o seu vigor inédito, a sua ação,
o seu módo peculiar de interpretaçáo dos fenómenos sociais, que dão a vida politica das nações modernas (das nações de hoje) um movimento tam particular, uma forma tam especial,
um processo ideológico tam moderno (tam diÍerente de todos os processos ideológicos conhecidos na história).

Ainda não justificámos o titulo dêste arrazoado: juventude e eternidade. Ele deve pare-

cer até demasiadamente paradoxal (pois nada
há mais oposto a qualquer idéia metafisica que
o espirito mo.ço dos jovens), e talvez se julgue

mesmo que vâmos estaloelecer uma ligação entre
a juventude e a concepção espiritualista da eter-

nidade. Nada disso, porém. Mas o fato é que
nos seduziu.inteiramente a união dessas duas
palavras, pela relação intima que, sem querer,
estabelecemos entre elas.
Pois que melhor fôrça assegura a eternidade dos povos que a das massas juvenis ? Que
melhor sangue parâ a organica das nações ? Que
melhor garantia de continuidade ? A juventude
a juventude consciente, a juventude livre
-é a eternidade das nações, porque ela as conduz,
a formas novas, cada vez mais perfeitas, cada
vez mais elevadas. E as nações serão eternas,
porque serão sempre diferentes, porque seráo
sempre novas. A eternidade é a sucessão das
gerações. A eternidade é a contribuição de cada
geraÇão para a felicidade e para o bem estar dâ

coletividade. E' a pedra de tôdos, o grão,
o monte, a montanha, o universo. O uni-

verso das coisas. O universo das idéias. E a juventude é também tudo isso, porque ela vai sen-

do a negação do estabelecido, a construção

(Portuga1).
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do

novo, a evolução dialética do próprio mundo.
Porque a obra da juventude é a renovação da
Humanidade. Porque a missão da juventude é
interpretar para construir, derrubar para ediÍicar. Porque a juventude é a obreira eterna
da Vida.

S.

A.

RIO DE ]ANEIRO

Henriqueta Lisboa
E ITVELARIO"
Maria

Jacintha

Há criqturcs que trozem o Íotqlismo dq "Vido gue expJendes porque pcssqs,
belezo em seu destino. Como por um glo- e .gue és qmado porgue Íindors!. . .
rioso determinismo, encontrqm-se q todo Ser em ti, por ti rnesmo, aspirar-Íe, soryer-Íe
instqnte com ss coisqs belos dq vida, per- integror no. teu ser todas qs coiso lindcs,
qdvinhqr em ti o atropêlo das raços,
cebem-nos em sucrs nuqnces mc,is sutis
- subir contigo
so mesmo tempo que qs vôo cricrndo milqqos pincoros, num grito
grosomente.
dq vontqde que doma o atro,çã.o do inÍinito,
q glqis proÍundc fuonspor-me, presa do teu hqusÍo,
Henriqueta tisboc
emoção dcr poesia contemporâneq
tem, e um diq, em Írente oo sol, de súbiÍo per- de
em seus versos, q mcrcq desse destino
Ider-Íe
estesia: "Fogo-Fátuo" iniciou a jornadc de e rolqr pelo cá.os, como um pássoro
"rfiff;
belezq que elo continuq em "Ve,lário", depois de um estágio cheio de explendor em
"Enternecimento", que Íoi, indiscutivelmenE' verdode que c poetisa nos mostrq,
em "Velário", algumcs Íclir.as que pode.
te, onde otingiu c seu opogeu de poetiscr.
Essenciqlmente qrtistq, vem recolhen- riqm nõo existir, qt-^;iil.cnio sos qltoi redo, desde suq estréiq, tôdc c belezo disper- cursos-de que dispõe. Nõo é admissivel, por
so pelos coiscs e cr vem musicqndo com exemplo, "unrc princesc silenciosc de ãeumo músicq que é só suc, dentro de um dos nos lóbios", e isso muito simplesmente
porque é odioso o q.titude, qssim tomo qs
r.tmo que ê o próprio ritmo da vidq, em suq
suos
congêneres: o polovrc ciitc cro ouvido
mois perfeita expressõo de espirituolidcde
q
e
clóssicq
soídq no pontc dos pés. Não
e p.oesic.
sõo,
positivqmente, qceitáveis
nem mesNào se pode dizer que "Velário" trcgo,
mesmo partindo de Henriquetc- Lisboc.
em seu conjunto, clgumo coisc que o desÃssim, também, pqrecerürn-me de mou
tcque de serr predecessor
sentido
gôsto "os goivos nq covcr dqs olheirqs,, e o
puromente literário. Pode-se qÍirmqr, mes- "olguém
que me guordava como um cõo,,
mo, quê nõo existiris se "Enternecimento"
inegovelmente bem pouco lisongeiro pauõo tivesse existido
porque deste ó con- rq
- quem c gucndcvo. Também "voz gorsequêncio. E cmbos -se completcm, em seu geondo" nôo é
muito simpcrtico: bqstq imaencqnto e em suq singularidade
emol. ginar-se, por um segundo, um nqmorcdo
- encqn- gorgeondo, pcro eondenaçõo
durqdos, essa singuloridcde e êsse
deÍinitivc dc
to, por umc explêndidc e perÍeitcr musicqli- idéia. E há, qindc, "punhalcrdcs
no meu
dcde._ H_enriquetc tisboc á a crtistc excep- .cmor próprio", os punhos "como
dois tigres
cionql do músicc e da emoção, cujo senti- Íorejcndo songue,
expressões que pódedo agudissimo de ritmo é quclquer coisc riom ter sido evitodqs,
- pqrq grundezo
per-rigoioso
de notóvel, dentro do rnais
crité- Íeito de "Velório".
rio de hqrmoniq. Como músicq, bqstcriq
Isso tudo, porém, sõo detalhes menos
pqr<r_consqgrá-la êste início quási mágico Íelizes, só remorcáveis
dentro dqs mcris exqde "Origem":
gerodos exigêncics estéticqs e do mcis qb.
soluto critério de relqlividcde.
"Venho do mqr! Trogo ns conchq, dos ouvj
À qrte de Henriquetc Lisboc é quolquer coisc de tõo olto e tõo puro, quó o
o cqnÍo do aguo quondo alcançoo or"lÍo" mqis leve deslise ou cr mcris ténue sómbrc
e o rumorejc dos corcis, no Íundo. . .,,
desequilibra ou tolda. Coisqs que em outros poetos passoriom Íerem, nos seus verComo emoçõo tôdo suc poesia é um sos: umq idéic menos luminosq, um verso
exemplo -- culminqnte em "Hora Eterno,,, menos musical, tomqm proporções
imensqs
onde q pcetisa se eleva, desmqterializc-se,
de dissonôncia. Â,ssim qucndo lemos
Eqnscende...
"Cricnçcs no jcrdim". Porqúe mqculó-Io,
.-1..:,--
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em suq purezq poético, com êste lugar-comum: "o eterno desmanchq prozeres"? E
"Monotoniq"? Porque Íechá-lo, como o fechou? Inicicdo glorioscmente:

Esfero

melancoliq que nõo é, decerto, destino que.
se qceite sem lutq e soírendo, menos pcrssivqmente, c Íoltc "destq alegric que nõo
pôde ter".
ti, hó tempos, desta mesmq poetiso
"Monotoniq. dos dios lonqos, dos dios lon- que qgorcr recuo diqnte dc vidc real, quclquer coiso de pcrecido com isto:
"Ã, vida
Igros,
gue se prolonqam sem ressonôncic pelcs que deve ser vivida com beleza. conquistcdc
{
[estôncios com dignidode". (Se nõo Íoi estq q Írase, o
imemoráveis dqs vÍdqs mornqs sem luz nem conceito é êste mesmo). Ãdmitic, portqnlcôr. to, a poetisc, o idéicr de conguistqr q Vido.
Dio.s brumosos, ermos, inúteis... Dansq de Mqs em "Velário", há recuo. Há ccpitulo[jongos ção. Ccpituloçõo incompreensivel, inqdmisdesengonçodos... Pés que se qrrqstqm e sivel, mesmo, portindo de quem já começalque se co,nço',m rct q conquistqr q vida pelc belezcr
que
- Ão
pelos terreiros, nesÍq ccdêncic, tôdc em é q suq Íormo mqis qltq de ser vividcr,
ItorPorl' . . . contrário de "Enternecimento", em que polpito um culto grcnde e comovido pelos monõo deveriq terminqr com êste verso que, mentos humqnos, "Velário" troe um tõo prodestoqndo do conjunto, ó um enxêrto desc- Íundo desônimo, um tcl consaço de clmo,
Íinonte em suo hormoniq:,
que c gente Íica e penscr se já se nõo
crnunciq, nele, umq injustc,displicêncio pe"Estou cqnsodq da monotonia",
lo vidc por estq vidq que tem sido para
- c sucr mqis generosq Íonte de
poetisc
Suo poesio tem responsobilidades se- o
emoçõo
e poesic.
ríssimqs. Estõo enÍrentqndo "O Divino SiÊste, porem, é um comentário de ccrálencio"; Íorcrm lcrnçados com "Os Cisnes
Contqm"; vivem so'lqdo do glóric de "Cc- ter porticulor, reÍlexão que ocorre à leituminho Perdido" e destcr pletorc de ernoçõo, rc de "Velório", sem que em coisa algumc
colorido e sonoridqde que é "Eu te perdôo, o ctinjo em suq quolidade literáriq: semVidc"; soÍrem o contúgio de "Céu Distcn- pre temos os nossos motivos de belezq e
prodígio de ritmo que reproduz, es- qucrndo um crtistq nos sqtisÍqz integrolmen._ te"
te gostaricmos de vê-lo tirqr, desses motivos,
plendidomente,
o ritmo de umq romqric
-; qs hqrmoniqs que nôo soubemos tirqÍ.
vivem na visinhcrnçc penetrcnte de "Ãhge"Enternecimento" reqlizq bem o que se
litude", em que concentrqm tôdqs qs suqvidcdes, tôdos crs mcciezos, tôdcls cs músi- desejo, reÍletindo tôdqs crs nuqnces emocqs, que imprimem ct seus versos o encqn- cionqis e musiccndo todos os momentos dq
clmcr. "Velário", menos humqno, insiste em
to envolvente dos melodiqs diluidcs.
Ãtingindo G esscr "pobre venturq ideql mostrsr c emoçõo unilcterql
porque qpede poder renunciqr", Henriquetc Lisboa deu nqs de um lqdo Henriquetc -Lisboc teimou
umcr Íeiçõo inteirqmente etérecr á sucr qrte em ver q belezc dqs coisqs. Isso, porem, só
e sentem-se, em "Velúrio", cs notcs pre- à primeira vistq. Ã' segundo leiturc, tôdc
-cisqs de umc despedidc.
a inquietaçôo do clmq da poetisc se insiMos pergunto eu, doqui, à qrtistq em- nuo, ctrovez sucrs Írqses repossadas de grc-.
briogoda de misticismo: não serú, qindq, ve serenidade
e o que se vê, entüo, em
umq ilusão, êsse novo rumo espiritucl que tôdc suc indiscretq
nitidez, é openc s a re"11111 pretêsto povoltq recqlcqdq e umc grcnde queixcr, a se
ressqltq de suq poesic
rq q vidq?" Hqverá, mesmo,
em sucr qlmc, concretizqrem em veisos mqrqvilhososdesprendimento do mundo? Nõo será, oinE' o rebeldio de quem scbe que "o vidq, umo satisÍoção q êste q preocupcrçôo de dc é lindc, sempre lindc", *os nõo pode
cerrqr o velório? E, no Ícto mesrno desso continucrr c cchá-lcr lindq, "mesmo quando
despedido, nõo estqrá muito qindq de um engqnou"; é a reação dô soÍrimento que
gronde cpêgo q êste mesmo mundo? Con- nunco Íoi olegrie e do enternecimento que
Íesso que, mcrugrodo c bela impressôo cr- poderia ter sido incendio e deslumbrqmentisticq cqusqdq por "Ve1ário", é penc sentí- to. Mergulhqdq ncrs emoções serenqs, cqnlo tõo qÍqstcrdo da reclidqde dqs coisqs. tqndo-qs, sempre, com q "ironiq.mqnsq de
Em lugcr de ver o poetiso ceder, em buscq suq tristezo", Henriquetc Lisboc tem, sem o
de um silêncio e de um esquecimento que, perceber, o nostclgio dos exaltações que
positivomente, nõo sõo humqnos, eu ct pre- nuncct experimentou; no ritmo mqnso e mcrÍeririq menos resignoda c um destino de cio de seus versos há, de quondo em quqn-

lr(editaçâo do pô cif ista
(Especial para ESFERA)

Penso nos homens que o.vclÇc;m por qrupos,

á vonÍqde próprio
e em conÍJito com o pensqmento e o coroção.

deso.bedientes

Penso nqs horqs que hão de vir,
nos cruzes ,(ue váo nqscer,
.nqs vozes que vão silencÍqr.
Penso nos .broços obertos inutilmente

pora o obroço impossível !
nos lábios que coírom desqnimodos,'
nos óIhos gue perderqrn o brilho da procura,

q cqriciq tõo premeditoda,
porgue Íoi em vôo gue esperqrqm o regresso do bern qmqdo...

Penso ncs mqos que murcharam sem

H

E

q sonoridqde rebelde de um deslumbrqpressentido
e tudo quanto em
"Velário" porece resigncçõo,
renúnciq, serenidqde, tem muito dessc quietude ameqçcdoro que vem em seguidc oos dias intensos do sol que queimo e que oÍuscq e

.do,

mento

que precede os grcndes borrqscqs.
Virá, pcrcr a poetisc, depois desse sol
que deu vidq, cqlor e queimou e oÍuscou
um seu instqnte de qrtista e cujo luz vem
iluminqndo esplendidomente seus versos,
esscr borrqscq que desaltercná suc qlmq sequiosc sempre de uma belezq mqior, e gue
ihe dcrá novq seivq, numct renovaçõo Íecundo e prodigioso, e que, com suc violênciq, cr scrcudiró pora um novo mcmentc de
poesio?

Sejcm qucis Íorem, delo, qs rezões ou
qs consequênciqs, conÍesso que u deselo
porc mcior glóric de seu verso. Qualquer
coisq de Íorte, ums exptrosão, um relômpcgo, que lhe ilumine, nq encruzilhadq, o novo cqminho --o ccrminho do glória ou o
cqminho do crmor, não importc
onde suq
sutilíssimo sensibilidcde de estetq
posscr
recolher mqis um pouco dessq músico e
dêsse colorido inesgotúveis, que Íozem c
gzandezcr de sua poesia.

o

P

x

o

o

Quolquer que sejo, porem, o cqminho
escolhido, Íique elc, emborq, indecisq nessc encruzilhqdc em que se colocou com
"Velório". o enccrntcrmento de seus versos
ó quolquer Õoisq de irremediável
e ir- envolremediável é a mcgic com quê êles
vem e dominqm.
Em mctério de e,moçõo, c sensibilidcde
do poetiso é o que há de mois proÍundo e
seletivo: pequenqs impressões que pcnecem insepcnáveis, que se nos cpresentom
em bloco, que só percebemos em conjunto, são sepcnadas, cpreerididcs em tôdos
qs suqs tonolidcdes, surpreendidos em
suas quc si imperceptiveis nuqnces. Doí não
se poder deixcn de qssinqlqr, em seus versos, mqis ests cqrqcteristicq que c elevc
às alturqs dos mqiores cultores dc pcesic:
seletividcde. Nõo há confusões, nõo há
r:iisturos: o harmoniq é sempre puro, qs
emcções bem diÍerençodcs, bem cpcnhacics em suos vibroções mqis subterrôneqs.
Delo pcderiomos dizer que conseguiu o que
um 1'orrem escritor nosso pretendeu reqlizccr,
sem o logrcr sotisÍotóricmente: desceu q luz
(Especial para ESFERA)

Brincondo

de vioiot

(Especial para ESFERA)

Não sei por que diabo, o rapaz que me
conseguiu o l.iihete, na agencia Cook, em Pra-

ga, para Italia via \riena, tinl,a reservado a
quela surpreza de itinerario sem dar que desconfiar. O Íato é que, por um erro de róta, tal
como clepois êsse aviacior americano nre plagiou em larga escala, andei pelo mais bonito
dos percursos que a N{itteleuropa traçot1 por
sobre aqueles contrafortes dos Alpes nordicos
corcoveando horizontes afóra.
Vamos já saindo da ex-capital austriaca

num domingo de manhã. Antes do meio-dia,
uma série de curvas cleliciosas se desenrola, bolinanclo as encostas até o alto de Sernmering,
pra divisar Llma perspectiva onde tres casteIos atalaiando nas alturas, sem- Harnlets nem
fantasn-ras, dormindo como gatos hieraticos no
colo da paisagem. Os nomes vão quasi escapando á retenti$a: Pioggnitz, Pagerbach-Reischenau, Breteinsten. Parece até a, lingua inventada por "João Ternura"
Aqui ficam as esta4ões de verão da "gens
austriaca" que vem praticar alpinis;mo, ruksac
ás costas, alpenstock na mão, calções curtos
de couro, chapéo de peninha á tiroleza e unl
ar de quem canta "raiz des vaÇhes". Uma
mulher de papo, em I(appenhall§s, me Íaz letnbrar que a "bossa" na montanha é mesmo bem
di{erente da do morro.

Poucó rnais, atingiremos a Stiria: G atz
é a tiltima cidade importante, banhacla pelo
Mur, antes da fronteira "alemã". Fábricas tris-

.

tes, facha<1as cuspidas c1e swastikas sinistras.
Aqui e ali surge espetacla uma rosa-dos-ventos
que entortou a clireção clos pontos carcleais. . .
Ainda iremos pela bacia r1o Danubio, mesmo
depois de entrarmos por um país que não
estavca em minl.ras cogitações bisbilhotar: a
Yugoslavia.

:

Durante msis de quatro horas rolamos de
Maribor, onde outros panoramas nos acolhem,
cortaclos pelo Drave, até o vale c1o Sava, para
vermos Ljubljana, a cidade mais importante
do percurso, em plena atmosféra balkanica.

estudante
Nêsses dominios do reimenin
r- Boris, que se vê pintado nos sê1os,
' te toma fôlego, livre dos uniformes nazistas.

.

-

das braqadeiras e lapelas carimbadas por essa
cÍLlz de joell-ros que os alemães impuzerarn á
mentalidade idem dos pobres austriacos. Toma-se fôlego, digo bem, porque o feudo do sr.
Mussolini vem por perto. Só a plantação de
consoantes é que continúa r.içosa, em todos os

letreiros do caminho.

A

ponto de ter tomado

A. D. TAVARES BASTOS
nota de um nome que me pareceu ser o de uma
estação, "S ranisk" (com acentos circunflexos
de pernas pro ar nos rr e nos ss), quando não
passava da indicação do mictório. . .

Tambem eu já.tinha aprendido em Pra-

ga que é preciso desconfiar muito daqueies dis-

ticos, onde uma ou duas vogais

acanhadas

põem a cabecinha de fóra num atropêlo de seis
a oito consoantes cheias de acentos de importancia. Isso fazia a gente entrar pelas "saídas"
e sair pelas "efltradas",'rnisturar os doces com
a comida, e outras estabanações que constituiam o encanto das garçonetes nos restaurantes. A minha vizinha de mesa, escritora Yugos-

lava, num

banquete na sala Lucerna, tentára em vão dar-me a ler o seu nome em ca. ractéres cirilicos manuscritos, coisa assim de
quem escreve "Nogo" e manda pronunciar
"Nada", para bem dos olhos e ma1 dos ouvidos. Cicero Dias já havia me contado na Holanda essa novirlade que lá a lingua é tão dificil que os próprios holandezes não se entenclem
direito. Essa reflexão me assaltou por vezes,
quanrlo os "chauÍfeurs" roclavam comigo por
todos os cantos da capital tchéca, sem acerta-.
rem com os endereqos constantes dos próprios
mapas cla ciciade.
I{as agora tenl-ro cliante do nalz o vale
da Borovnica, com um viaduto de respeito, por

o tremzinl-ro vai trepando até atingir a
ultima estação yugoslava, Rakek, enfincada
nos Alpes dolomitas. Vai tão devagar, como
quem teme o ciesmotonamento dessas velhas
onde

arcadas.

O vagon

está quasi vasio. Nem mesmo

aquele casal anglo-balkanico, uma londrina loira e um turco moreno-terra-cota, que davam á
viagem um pouco de lirismo idilico, seguem por

estes lados. Desceram em caminho, rumo de
Stambul, via aZgreb.,Enquanto me perco aqui
por êsses confins da Carniola, lá iráo eles seguindo pela Croacia cató1ica, depois, pela Slavonia e pela Senia ortodoxas. Isso que jéunáo
era mais Austria, cujos antigos dominios se estendiam até a Bosnia-Herzgovna, 1á pela Dalmacia, escapou de fazer parte hoje da. G,rande
Alemanha e ficar tudo gamado de swasticas
malassomb,radas. {E era com um certo ar bem
paternal, que um viajante yugoslavo me havia
Nós temos um rei. . .
dito pouco antes'
- por agora, antes de dar
Em todo o caso,
co11l os costados em Fostumia, essas alturas são
ainda como um parapeito sôbre os Balkans.
Olha-se enternecido para êstes ultimos agentes
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da- Alfandega de Rakek. lPelo buraco praticavel na montanha, vamos ganhar a frontêira ita-

liana, de que os primeiros "camicci neri,, nos
espiam, Íuzil ao ombro, na exibição habitual
dos atacados da epidemia mavorticá que assola
a peninsula, relegada á categoria cie uma das
botas do ditador das ditas. O trem é depois
invadido por uma teoria de reis vitor-emanueles mancos, rnarca branca de-neve, parecendo
aqueia repetição do pato Donald na magica clo
canlondongo Mickey. Os quepis muitõ grandes, cheios de iistas cloiradaÀ, ôsses cabeçai-cleprégo são até muito quietinhos. O,s clistíntivos
nas lapelas dos passageiros que embarcam co_
meçam a colorir o ambiente. Gestos florescenr

prodigos, procurando convencer ante a incapacidade das palavras, nas conversas mais ou me-

nos gritadas pelos compartimentos e corredo-

res.

De repente, no crepusculo que mpl escurece o cenario, essa luz que bruxoleia, como uma

loie-fuller dansaudo no dorso de uma montanha imprevista nos mapas clo itinerario .Tão
grande é o mar, que a gente havia esquecido
como ele era: um farol simplesmente faz o seu
gíro de miarionete na linha-do horizonte. Mais
umas curvas manhosas. O trem não quer logo
mol1-rar os pés na agua fria c1o Aclriaiico. Vai
descendb sem chegar. Trieste, muito socegada, já quasi sem sol, espera o maiandro em
baixo, que não tem mêdo do mar nem <1o ronco que ele tem. ..
(Pari,s)
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Mazdekismo eCsirismo
ABEL 5AI.Á ZAR

n--A REVoLUÇÃo oslRlAcA
Hó 2500 qnos ontes de Cristo, o Egito, depois de
possor por vários Í<rses de centrclizoçóo, de poderes,

diz Moriette. Quer dizer, pcrrq o Plebe, depois dc escrovqturq da teÍÍo, nqdo mois existe, cpó§ o moÍte:
nem. Poroizo, nem osiriÍicoçôo. Direitos políticos, re-

Esto monarquia é umc dos dutocrocios mois ÍigoÍosds
conhecildqs em histório: ela é o um tempo qutocróticcr
e teocrático. O Forqó, senhor temporol e político do'
pcís é oindo o deus Horus êntÍe os homens, Íilho de

ligiosos, e civis, que Íormom nqs sociedodes osiáticos
um todo coeÍente, só existem poro <rqueles cÍ quêm o

erc regido poÍ umo monorquio outocrático e divino'

Ã outoridqde do Foroó, ob'
soluto matericrlmente, é'o oinda espirituqlmente; Fo'
rcó é outocrotc, ê q suo outocrocic é de essenciq dÍ-

Ró, e sucessor de Osiris.

vinc. Vivo, Foraó é Horus-Rá; morto ele será Osiris no
hmenti como será Rô no reino celeste. Foroó é o
elo que ligc o céu á terro, que ligo os Deuses oos ho-

mens, que celebro os ritos, que sobe íozer c oroçáo
qos deuses, e que guordcr todos os'segredos dc "Ma'
gic". CheÍe do exército, suprêmo fuiz, proprietário
do Egito, dos seus bens e dos seus hcvetes, o Foroó
é, olém disso, o Sumo PontiÍice, e, depois de morto,

será. Íodos os previlegios, no Egito, sôo doc'

çõo reol. sáo "Imckou": tudo é "imqkou do rei"' Ã
sociedode quê giÍo em volto do Faroó, principes' clientes, cheÍes, estão o êIe ligodos pelo previlégio'
pelo "imokou".
Ãté esto dotq, isto é, 2500 ontes de Cristo, d!
reitos religiosos e direitos políticos, nõo existem se'
náo porc q gens reolengo. Ã estq gêns pertencê o
coÍte, que cercq o Foroó; os Íuncionórios q'" gouÀtnom qs províncios. etc., e todos se torngróo o entontÍqÍ, opós o suo morte, á volto dc necropole Ícraónica. .4. mosso do populoçõo, qrtiÍices, ccmpone'
ses, servos do plebe, trobolha pcrro o Foroó e poro
o gens. Nôo tem um e§tqtuto, não tem direitos poli
ticos ou religiosos. Mosscs compqctos, oos milhores'
trqbqlhqm pqrq a côrte; escultores, crÍquitêtos, ECrÍ'
ceneiros, pintores, pedreiros, entolhodores, todo um
exercito se move em toÍno do necrcpole, poÍo erguêÍ
o tumulo reol; pcstores oÍiciontes, trotom do culto dos
moÍtos: outÍos embolsqmom cs mumics; enquqnto oo
longe, nos grondes plonicies do Ni1o, queimodos de
sol, os componeses extroem dq terrc os produtos com
que se olimento q coÍte, ê com que se Íozem qs oÍe'
rendos. Nos quodros Íigurodos nos :rostobos êsto
vida do plebe é nitiCcmente Íigurcdc; e quando morre, o hcmem do plebe, nôo mumificad'o, o corpo nú'
ó enterrado ncr oreio, sem coixão, sem direitos religiosos: "qs estotuetss Íunercis, os qmulêtos, os coÍres'
que, mois torde, Íormoróo o mobiliário dos tumulos'
dllsôhrtmla

desconhecidml

o: oulorgq, isio é, os "imokou" do Íorqó. Escrovc nG lerro, o Plebe ogipcic, nodo serú depois
do morte, senáo um ccdover que náo Íoi mumÍÍicq.segundo
os idéas egipcics, sem <r
do. Oro como,
uniõo do Zet e de Kó, o vÍdo é impossivel, destc

Foroó

Íórmo, por Íoltc de mumiÍicoçáo, o eqipcio dcr plebe
é destinqdo oo oniquilcmento totol. Como é sobido,
a mumiÍicoçóo tinho como Íim peÍmitir q existencid
do olmo no olém; e qssim compreende-se o que êste
direito á mumificoçáo representqvc porcr c plebe egipcicr. Esto crusencio de direitos recordc quolquer coi'
sq que exisliu no velho Chino, onde só o senhor"
iinha direito o teÍ umq qlmq, e c ergueÍ-sê cro mundo divino; o simples mortql ou nôo tinhcr q qlmo,
ou, se G tinho, elo incdpsz de se elevor oo estcdo

divino, e de viver no imortolidqde.
Foi êsto o cctuso Íundamenlol do Revoluçáo Osi'
rioco; expresscs os coisos em ideios modernos (por'
que cs ideios do velho Egipto q propósito de ÃIma e
de Espírito erom muito diversos dqs modernos), cr
Plebe egipcio soÍria de náo ter direito q ter umo aI'
m<r, e desta olmo nõo ter direitos no Ã1ém.. . Entre
2360 a. c. e 2000 o' c., isto é, entre cr VIII diuastia
ê o começo dc XII cricrom-sê os condições Íqvorávêis c umc revoluçôo socicl.
Depois do reinodo de Pepi II, o poder real cúi ncr
ondrquio. Ãs ombições do clero e dc nobrezc, eÍguend.o-se em Íoce do Fcroó, geroram êste estodo de coisos. Ã. VII dinastia, segundo Mqnethon, compreende
sêtentc Íeis e duro sententa diosl -F, VIII dinqstia, se'
gundo o popirus de Turin, contou oito reis, dezosete
segundo a Tcbuc de Ãbydos, vinte e sête, {;uotorze ou
cinco, segundo os comentórios de Monethon' "Tcl
coos, diz Moret, signiÍico a decadencic irremediqvel
d<r realeza menÍitica; os têxtog de êste periodo Íorü'
Íicam qinda o impressôo quê um movimento scele*sdo
conduz o Egipto o umc revoluçáo". Os egitologos pos'
suem iá umo documentoçôo considerovel a êste respeito; mos devem-se sobretudo qo ilustre orÍentalistc
MoÍêt, os melhores elernentos colhidos o êste respeito,
ê suq inteÍpÍetcçáo: segui-lo-hemos nêsto rópidc onólise. Á taÍeÍ(I dê resto é Íácil; os documentos Íq1am
--ror umoÍormciál.eloquente.-.transmitem.- gJrqvéq das,
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sulos, táo vivsmente c Íormo de sentir e de pensor guem estobelecer um pouco de ordem, rnqs tudo coi
:c épocd, sôo por tdl Íormo o reÍlexo dq sociedcde, e de novo no cáos. "Ã outoridqde pulverisou-se, o domierprimem tõo clorqmente os ÍIuxos e reÍluxo= dos seus nio reol d.esoporeceu, os direitos civis
e religiosog pcrsproÍundos movimentos, que o simples troduçáo dolguns sorôo qo mois
Íorte, d.esencsdeorom-sê os opetites e o
destes documentos bostci pors expoÍ o questão. *
irrdivíduo arrojou_se contrc todos qs disciplinos; e estc
o prestígio do monorquic Íqroónicq soÍreu umq longcr cnorquio orrostou comsigo a Jqltc de seguÍonco,
q::edo, como dissemos, do VIII ó XII dinqstia. À cnor- a Íome, e c derrocqdc morol.
Muitqs obros lilerórics,
gaio é revelodc por decrêtos do Forqó NeÍerkqouhr, inspirodos por êstd crise, mostÍqm o plebe
êgipcio,
€ucontrodos em Koptos (Morê0.
oprimidcr, sempre esquecido, vingondo-se dqs autoriUm destes documentos (I) revela o diminuiçáo do d,qdes reconhecidos, e submergindo tudo numq
ondq
. poder Íqroónico. Um outÍô decreto (2) considerodc um de violenciqs e de ropino". (Moret, Ioc. cit.)
cos têxlos qdministrotivos mois importontes do qntigo
Fqctos corqcteÍísticos, os documentos Ícrconicos,
Império, nomeid o vizir Shmoy director do ÃIto Egi- hqbitualmente tõo testrois e prolixos, Íoltom nestc
époto, tendo sobre o suo outoridsde XXII Nomes, Uma cc. Os templos, ediÍícios particulores e reolengos, táo
stelo descoberto por Moret em tuxor, em lgl4, hoje obundontes no épocc memÍíticq e nc época tebonq,
Eo Mêtropolitdno de Novq-York, contem c nomeoçôo Íaltom tombem, e êste Íccto, que mqrco lodos
os épodo "Directol do sul", que é o proprio Íilho de Shemoy. cos pertuxbcdcs, bomo no tempo dos llycksos,
é carcrUm decreto de Koptos, descoberto pôr R. Weit, diz ctéristico. Em compensoçôo cbundqm
os documentos e
o sêguinte: "ds pessoos desto terro que violossem ou o lilercturc populcr. Durcnte séculos o revoiuçáo Íoi
doniÍicossem os olicerces, os inscrições, copelos, me- o temd do literotura e dos contos populores.
Ãlguns
sqs de oÍerendos estátuos do vizir Idi, que estõo nos deíjtes textos sáo notcveis: tois
sáo os ,,Meditcções
. sqntuórios e nos templos", sôo ameoçodos de severos dum socerdote de HeliopoliÉ": "Diologo dum Egipcio
.":jlno.: fste
revelc-nos, segundo Moret, que com o seu Espírito"; prevençóes arrm Sófio,,; ,,Ensiaq|
.
-decreto
o Vizir Idú,
tinho
odquirido suÍiciente poderio pdrc teÍ mentos d.um rei"; "Conticos do Horpistcr,,, Sõo em geestútuq nos templos, com oÍerendqs. O decreto de rcl dêscriçõas orois, c quê os letrcdos do Império
Mé.
Denzibtqni, rei desconhecido do Sul, revelc de resto dio derom Íormo literória,
ou cópios tordios dc XVIII
umo reoçáo contro Heliopolis e o monqrquio menfíticc. dinqstio (Moret).
"Tol omeoçc contrtt o proprio rei, diz Moret, enNos "Ensinomentos" atribuidos c Merikorâ. (popi
contÍo-se, de resto, ntun decrêlo dotodo do Iim Império- rus 1116 A de Petersburgo)
troduzido por Gordiner.
Médio, em umo outrs époco de perturboçôo e de in- op. xIII, t. r. p. 22, rê-se o quê se
segue:
t":.õ"1, troço lr-em ccrqcte!ísticos dum têmpo de cnqr'
'- o homem turbulento poz o cidode em desolqurc: ]/]lclrdo nqo poê um rei cr uma distoncia inultrc- ,,dem.
Creou dois porlidos nos geroções moços. O
possovel ocimq do vizir e dos scrou'"
"país do Dêltq nordeste, destruido pelos csiáticos, está
Ãs IX e X dincstias (2360 o 2160 o .c.) estabel+ "dividido em distritos. O que ercr principodo dum só
cem o tronsiçáo êntÍê o Ãntigo e Médio Imperio The- "(noumqrca?) está ogorc entle.cs môos de dez. O pos.
bono' Nestc ocasião o Egipto é um cáos político; de "tor estó ligado, (como por um jugo) ós teÍÍcs, tÍs.
noÍte q sul, tudo est& nas môos dos monorcos, princi- "bclho com umo equipe de trabolhqdores). .Ã.1ém, tropes Íeudois' O Delto coiu ncs môos dos Silios ê "pos de soldodos qlccom outrqs tropds, como Íoi dito
Àsiáticos, e Thebos ê Siont disputom entÍe si c corôo. "nos proÍecics dos Ãntigos. O Egipto combate n<r neNos tumulos deste periodo, tudo sôo cenqs dc revoltq, "cropole...
exercícios de soldodos, representoçóes dc guerro ci.
Ãs ,,Sentenços,, (papirus 1116 B, de petersburgo)
vil; pode ver-se um exemplo destds ilustÍqções no livro Íolom ossim:
de Moret, p. 254: qí se veem guerreiros negÍos qnncrt n-,
dos de lonços, de Ílechqs e de escudo, sol c drrecçã ,,r";ii,':
J"T,::::J'-X,[:H"ti.,.'if ,k. illdum cheÍe bronco' qtocqr umq Íortolezcr deÍendidq tqm' ,,guem
sôbre êle choro. E, no entonto, em que d,eu o
bem por mercenorios neçJÍos.
,,poís?
]ó o sol se vela, e não brilhcr... o vento sul,
Ãs Instruções de Merikorâ, conservodc po! um pa. "TiÍonico, oniquilo o vento Norte... Tudo o que er1;
pirus, trozem-nos, diz Moret, um éco desses tempos em "Bem está perdido, o poís reduzido ó miséria...
Erque o Íoroó, cercqdo de intrigos, dá a seu Íilho con- "guerom-se inimigos c Oriente, Ãsióticos introduziromselhos de hobilidode e de prud.encio; ele mencionq qs "se no Egipto... Feros d.o d.eserto bebem no rio do
revoltos dos noumorcss, os otqques dos osióticos, os "Egipto... Este poís estó c saque, e ninguem sobe o
derrolos dqs tropos Íqrqónicqs, peÍto dê Ãbydos. Em "que voi ccontêcer. Vejo o poís de Iulo e pencnd.o.
2130 os Hérokléopolitonos e os principes de Siout sáo "o que jámois oconteceu está ocontecendo.
Tomqm-ge
vencidos pelos ÃuteÍ de Thebas. Estes Ã,uteÍ conse- ,,drmqs pqÍq o combote, poÍquê o pcís vive
de desor(1) Chortes, op. I. Às., 196, p. l0B-ll8.
(2) Moret, Une liste de Nomes de lc Honte,
sous Iq VIII dynostie op, III 1914.

"dem. Codr o cobre Íobricom-se langos,.porc mendigor
"põo com sdngue. Ri-se com um riso doentio. Ió ninEgiypte "guem choro nos Íunerqis... Coda.qucl osscrssinc o
"contrório; e um homem moto o proprio poi... O ódio
il-. :.
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"reinc entre os gêntes dos cidodes. Ã bôcc, quondo
"Íolo, Íozem-no colot, e Íespondem com polovrqs que
"Íozem pôr um pcu na môo... Ã polovrc dos outros
"é poro o coroção como Íogo, e já ninguem suportg o
"que umc bôcc exprime... O poís está enÍezqdo. e no
"êntonto os sêus cheÍes sôo ccdc vez mois numerosos.
"O Sol desvic-se dos homens. . . MostÍo-te êste pcís
"no desgroça ê no miséria. O nome de Heliopolis jó
"nôo é um pcís, ela, a cidsdê em que nqscem todos

"os deuses!".

E' NeÍertehon, o I(heriheb, nqscido em Heliopolis,
que ossim Ío1o.
Urno tóboa do XVIII Dincsticr, publicoda por Ãlon
Gqrdinêr, em opendice á The Ãdmonitions oÍ qn Egyption Soge, p. 96, contem o texto dos "Cqdernos de
polovros", qtribuidos c Ãukhon, sccerdote de Heliopolis.

"- Comprimo meu cgroçôo poro extroir o que êIe
"contém despoicndo-me de tudo o que me tinhqm dito
"outróro... Direi estos coisas tqis como êu ca vi...
"Oh! se eu pudesse compreender o que os outÍos nôo
"compreendem oindo! '§e eu pudesse dizer essos coi"
"scs ê que o meu coroção me respondesse; ossim eu
"esclorecio por êle a minho penc, e descorregoric sô"bre êle o Íordo quê mê pêso nos costos. Eu, portcn"to, medito sôbre o que ocontece, os dconlecimentos
"que se maniÍestom qtrqvés do poís. TrcnsÍormaçóes
"se operom; hoje náo é como o qno de ontem; ccdc
"ono pesc mois pesodcmente que o outÍo. Estó o pcís
"em conÍusõo.,. O Direito Íoi posto Íoro, e o Mal está
"nc Comoro do Conselho. Combotem-se os plqnos dos
"Deuses, e os decretos sõo tronsgredidos. O poís cor"re poro q misério; o luto estó em toda c poÍtê, cho"rum cidodes e pÍovincios, Todos os homens sôo cri"minosos; o tudo o que ero respeitodo se vircm os
"costss".

\

E Ãnkhon, terminq, implorondo:

"-Vem, coroçôo mêu pgro que êu te Ícle; e pora
"que tu me respondas ós minhos pclcvrcs, Possos tu
"explícor-me o que se posso otrovés do poís".
No "Diologo dum Egipcio coÍn o seu Espírito", mil
qnos qntes de Job e do Eclesiastes, há quotro mil qnos
onles dos moderncs crises de desilusáo, um egipcio,
diologondo com o sêu Ãkhon, grita de dôr e desespero,
como nos têmpos dê hoje Pierre Ioti, sôbre o nada de
todas cs coisos, o vó poeiro de todos os ilusóes.
E o Egipcio diz oo seu Espírito:
' "-Conduz-me-poro q morte, tornc pqrq mim qgÍc"dovel o Ocidente. E' umo desgroçc morrer? Ã vidtr,
"é umq evoluçõo. Olho os órvores: elos coem. Pcssc
"pois sôbre os peccdos; ê tronquilisa o desgroçado.
"Thot me julgoró, Khonson me deÍenderó, e Ró escutoró o minho polovro.,.
E o Espírito, cético, responde:
"- Se pensas nc sepulturo, é um lucto porct o

co-

"roçáo, é o quê tÍoz os lágrimos e perturbo o homem.
"E' levor o homem do suc coscr, pqro o conduzir ó
"colincr (do deserto). Jómois subirós mois oo cé{r poÍa

"contemplor Râ, o sol dos deuses... Ãqueles que Ío"rom esculpidos em gÍonito Íosodo, oqueles porq quem
"Íorqm conslruidcs comorcs, na Piramide. e que reolt
"zcrrom obro de belezo, os constÍutoÍês que se tronsÍor"morcm em deuses
sucrs mesos de oÍerendos estáo
"vosios, tql como os dos obondoncdos, mortos sôbre c
"morgem do rio, sem sobrêviventês (porc gorontir seu
"culto). O Íluxo rouboulhes o potencic, e o sol tqm"bem; sómente os peixes dos morgens lhes Íalom. Es"cuto-me, porque é bom pcrc o homem escutar. Dei"xa-te ir seguindo o dio Íeliz, e esquece cuidqdos...

E o Egipcio responde:
"- F" quem Íalorei eu hoje? Sôo violentos os co.
"roçóes, todos se opodêÍam dos bens dos seus rimôos.
"- À quem Íolorei eu hoje? À gentilezc descporece,
"sobe c violenciq por cimq de todo o gente.
Ã
"quem Íolorei eu hoje? O homem que torno Íuriosos,
"poÍ suos mqldodes, os bons, Ícz vir todc ct gente com
"seus pecodos.
Ã quem Íolqrei eu hoje? Ió náo hó
"iustos! Ã terrc- Íoi entregue oos pecodores.
Ã
"quem Íolcrei eu hoje? O mol que vorcr o pcís- nôo
"tem Íim. Ã morte está hoje deante de mim, como
"quondo um doente curs, como gucndo se sobedcdo"ençc... .4, mortê estó hoie deonte de mim, como
"quando um homem desejc tornor c vêr q suo coso,
"depois de ter possodo muitos cnos no cativeiro".
E entáo o Espírito, convencido, Íindo por qceitor c
morte, que o reunirá cro sêu corpo, no repouso eterno,
longe dos peÍveÍsos (ÃdolÍ Ermcn, Gesprcecheiues
Iebesmuden mit seiner Secle, 1896.)

Um cóntico de descrençc melqncolicq, está grcvodo no tumulo dos reis ÃntiÍ, do Médio Império:
"Võo-se os coÍpos, outros Íicom, desde os tempos
"dos onetpossodos. Os deuses (reis deÍuntos) quê ou"tróra existiam, Íepouscrm em sucrs Pirámides, ê como
"êle os nobres, os gloriosôs, estão sepultos em seus
"tumulos. Erguercm polocios cujos Iugores nem já
"existem. Que Íizerom deles? Eu ouvi os polovros de
"Inhetep e de HardedeÍ (x), de que se citcm hoje os
"sentênços. Onde estôo ogoÍc os seus lugores? Ãs
"suos pcredes estóo destruidos, seus lugores jó nem
"existem, como sê jámois tivessem existido. Iámais
"ninguem voltdÍá do Alem, que poderá. dizer-nos o que
"isso venácr cr ser, gue nos ügam de gue eJes neces"sitqm, parcr tranquilizar nossos coroçôes oté oo mo"mento em que Íotmos, nós tambem" pcrc onde eles
"outrórq pcrtiÍom, Sê portonto clegre, segue o teu de"sejo, enquanto viveres... Foze tudo do que tiveres
""necessidade nc têÍÍd, e náo pertuÍbes teu corqçáo,
"oté que pora ti venho o dia dc lomentoçôo (Íunebre).
"O Deus de Corcçóo tronquillo (Osiris) nôo ouve lc"mentcçôo, e lóstimos o ninguern pode voler no tu"mulo! Vê, como Íqz um dia Íeliz! Vê, ninguem voltq,
"quondo poÍtiu. .. "(Mox MuIIer: Die Liebespoesie deÍ

"Ãlter Ãegypier).

Negro pessimismo, desencqntado cêticismo dê
abondono, tonto mqis singulor e desconcertqnte quonto
Íoi gronde c Ié egipcicr, como nenhumc outrc nc imor-

Outubrc,

1938

tqlidqde. DiÍse-iqrtr páginos de hoje, dos inumeÍcs
que o literoturq modernq nos oÍerece deste teor: Loti,
Dostoiêwsky, Ãnotole, e tontos outros exprimem, or
vinte e lqntos séculos de distqncia o mesmo desihrdido
cdnsclÇo.

..

Nos ".Adnonições dum velho lihósoÍo" (ÃIon II.
.Gordiner, The Ãdmonitions oÍ on Egytion Sage, l9UU)
encontrq se um desclitivo prolixo, conÍuso, com locun(ts
que Moret poz êm certo ordem, cgrupondo os trcços

Írois

cqrqcteristicos. Entrq em cônc um velho Íoróó,

tronquilo no seu pclácio, emquünto o poís, á rodo, se
.debqte na cnorquio; um ÍilosoÍo, Ipoour, velho burocroto do odministroção vêm oo polácio revelor <r verdode oo Foroó: brodo ós ormqs, contro q revoluçôo e

Íoz proÍecios, qconselhqndo reÍormos, e restduÍdndo o
Íuturo. O descritivo. diz Moret, é o veriÍicoçáo dum
estcrdo de coisds que pertêncê !á oo posscdo, no momento em que o norrodor escrêve: invasóes de estrongeiros, lutos intestinos, Í<rlto de sê'guÍqnçc, chômogo,
Íormes, epidemios, crise de notolidode, deslocomento
rde volores socidis, umo revoluçáo socicl, numo pcrlovro". "Ã suo semelhonçc com crs cenos de hole é
Ilogronte: dir-sêiom por vezes êxtrsctos de jornoís

de revistos ou de livros modernos,
Ãcobqmos de vêr o lado morql e espiÍituol dq
revoltq, vqmos ogoÍc qssistir qo seu lodo moteriql.
"- Os homens do desêÍto, êm todos os lugores,
substituem os egypcios. Chegom os Estrongeiros; nõo
"há já egypcios em poÍtê olgumc. O poís torno-se de"serto; os "nomês" são devostodos; os Àrcheiros es"trcngeiros vêem de Íorc (da Ãsic) pcra o Egypto. O
"bqrco do Àlto-Egiplo voi ó mercê do vento; qs cidqdes
''sáo destruidos, e o Ã.lto-Egipto é um deserto. I'ó nõo
"é protegido o Delto; c deÍezo do poís é umo estrqdo
"espesinhodc, Os coroqôes humqnos sóo violentos,' c
"pesie corre o pcís; hó sangue por toda o porte; só
"q morle náo Íqz chômcge. Os nobres estôo de luto,
"os plebeus exultom; todos os cidodes dizem: Vomos,
"suprimomos os poderosos entre nós... O poís estó
"em revoluçôo, giro como q rodo do oleiro. Os lodrões
"tornqm-se proprietários, e os ontigos ricos Íorom rou"bqdos. Põe-se os citodinos oo moinho de grôo; os
"que estáo vestidos de Ííno linho sõo esponcodos. Dc"mos que jámois tinhom visto o luz soem poÍo o exte"rior. O poís está cheio de Íqcciosos; e o homem que
"voi lcvror levo consigo um escudo. Em váo o Nilo
"tem o suo cheia; já se nôo lovrc, pois codo quol diz:
"Nós nõo scbemos o quê ocontêÕe pelo país... O ho"'nem mqto o seu irmõo, nato de suqs pÍoprios müec.
"Os cominhos estõo espionodos. Há gente instolqdo
"nos motogois, á espero do lqvrodor que regressc pelo
"torde, pora lhe roubor c coÍgq; cosido de pculodos,
"é morto vergonhoscmenle. Os rebonhos eÍÍom oo cccr"so. Nõo há já ninguem que os rêund. Cado homem
"conduz os onimois quê morcou com o seu nome. Tu"do que se viq ontem, desapareceu. O poís Íoi obcn.
"donodo, como um compo ceiÍodo. Ãs colheitas mor"'rem por todos os lodos, nôo há veÊtuário, especiórios,
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"oleos. À porccrio cobre c terrq; nõo há ió vestuó.
"rios broncos. Todo o gente diz: iá nóo há nadc. Os
"qrmozens estáo destruidos, seus guordos Íorom lcnçc"dos a terra. Come-se eÍvcr, ê bebe-se ógua; roubc-se
"olimento ó bôco dos suinos, sem, como ourtóro, dizer
"isso é melhor porc ti do quê pqÍcr mim", tol é a Íome.
"Foltom todos os motéÍias primos necessórios qos oÍicios. Entro-se em todos os lugores secrelos, Os Ãsiá.
"ticos trobolhqm nos oteliers do Delto. Nenhum tra"bolhodor egipcio jú trobqlha; os inimigos do poís des.
"pojom os otêliers.

"Os homens diminuem. Por todc o pdÍtê se vê o
"homem pôr em terrc o sêu irmôo. Lonçom-se os mor"tos do rio; o Nilo é um sepulcro. Ãs mulheres sõo es.
"tereis. fá ninguem íoz crionços. O deus Kwounn nõo
"modela já cr humonidode, por cousq dq situoçõo do
"pcís. Grcndes e pêquenos dizem "PreÍiro morrer" Há
"crionços que dizem: "Meu poe nuncc mê deveriq te,

"Íeito viver". Os Íilhos dos principes, sáo qrremes.
"sodos contrq os poredes. Foge-se dos cidqdes. Só
"tendos constróem os homens. Ãs portqs, os poredes,
"os coluncs, sôo incendiodos. No entqnto o palácio do

"rei subsiste qinda, e peÍmonêce sólido. *.Mos de que
"seÍve um têsoiÍo que já nóo tem rendos?
"À sublime Solo do Justiço, com seus êscritos, Íoi
"arrebatqdq, os lugores sêcrêtos divulgodos. Às Íormu"los mágicos sõo divulgodos e lornom-sê ineÍicozes (?),
"porquê iá todos os homens qs sqbem de memóriq. Os
"oÍicios públicos estão obertos; os sucs declqrqÇões
"são tirodos; ossim, os homens servos tornom-se senho"res de servos. Os Íuncionórios sáo mortos, seus êscri"tos sóo orrebotodos; inÍeliz de mim, que tristezq de
"tempos! Os escribqs do codostÍo,

e

seus escritos, Ío-

"rcm levodos. Os viveres do Egipto sáo pcro quem
"diz: "Cheguei e pequêi". Ãs leis do Solo do Justiçc
"Íorom qrremessqdos oo vestibulo. Mqrcho-se sôbre

"elo no vido público; os pobres esÍrongolhom-nos nc
"rua. O pobre oscendeu oo estodo do Divino Eneqde.
"Ã regro da Sola dos Trinta Juizes Íoi divulgodo. Ã
"grcnde SqIq do Justiça pêrtêncê o quem entro e sd"be. Os pobres vóo e vem nos Grondes cosqs" (de
"fustiço). Os Íilhos dos Grondes sôo srremessqdos á
"ruo. O FilosoÍo diz: Sim, (é verdade), e o Tolo diz:
"Nõo (nôo é verdode). Mos oquêle que nõo sabe nqdq
"(- o rei?) ocha que tudo voi bem...

À revoltq ruge jó em todo o poís, mos náo otingiu oinda d corte. O {qcto explica-se pelo orgonisoçôo
ÍqroónÍco do Egipto, onde o íqrcÍó, isolodo e divino,
rnql tinha contqcto com o poís; dê Íesto, quolquer m&
noticic ero êm gêrcl retribuldq com o pênc de morte...
Mos cr ondo cresce, qproximo-se do côrte, invade os
polócios:

"- Vê tu pois: coisos ocontecem que jómois suce"dercm no possddo; o rei Íoi levodo pelos pebleus.
"Ãquêles que êÍom sepultodos como o Fqlcõo Divino,
"estáo ogoro em coixóes. O que escondio o Pirámide
"está ogorc vosio, Ãlguns homens sem Íé nem lei (á
"letro:
"sem plcnos) despojarom o pcís dc Reqlezq.
-
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"Chegcrom o revoltor-se contro o Urqceus que deÍen"de Râ e pcciÍica cs Duos Terros. O segredo do país,
"cujos limites sáo desconhecidos, Íoi divulgodo, (isto é)

"o Côrte, que Íoi derrubodo

numcr

horcr... Ã serpente

"iprotectorq do Poço) Íoi retirodo do seu esconderijo.
"O segredo dos Reis do Ãlto e Boixo Egipto. estó di.
"','u1godo.

"-O Boixo-Egipto choro. O celeiro do rei pêrten"ce q todo o homem que diz Cheguei, doi-me,,. .A. cqsq
"real, inteirq, já nõo tem rendimentos. E' contuCo oo
"rêi que pertencem o trigo, o centeio, os oves, o; pêi"xes; o êle pertence o bronco vinho, os Íinqs têlcs, o
"bronze, os oleos; a êle, os estêiros e os topêtes...
"os polonquins e todos os belos prêsentes.
"- Quando o Director do Cídqde (O Vizir) se d.es"loco, já náo tem escolto. Os que Íicorom Íortes no
"poís, nado lhes dizem sôbre o condiçõo do pôvo. C<r"minho-se pqÍo o ruino. Nenhum Íuncionório estú já
"em seu lugor. E' como um rebonho qterrqdo, sem
"postor.

" -Os Glqndes teem Íome, estõo no penurio. Os
"servidores sõo ogorc servidos. Nobres domos Íogem.,,
"(sem Íilhos) prostrqm-sê, com môdo dd morte. Os che"Íes do poís Íogem, porque jó trõo teem empÍegos por

"Íolta

de.

E' um periodo de terror, como se vê. Depois é c
preciominoncio sociql do proletoriodo, descrito nestes
termos omqrgos:

"Os pobres do pcís tornorom-se ricos,

"nhor de servos. O que ercr um notcvel Íoz crgorc êle
"mesmo os recodos. O que levovo os mensogens dos
"outros, tem ogoÍa mensogeiÍOs o sêu serviço.

"Ãs domos que estcvom nos leitos de seus mori"dos, que se deitem ogoro em peles (por terro?),..
"SoÍrem como se Íossem serpentes... Ãs escrovos sôo
"senhorqs da suo boco, e qucndo suas senhorqs Íql"tom, é peneoso supcrta-Io, pqÍo os sêrvidores. O ouro,
"o lopis, q proto, o molochite, os cornqlinqs, o bronze,
"o mormore..., ornqm ogorq o colo dos.escrovos, O
"luxo corre o poís, mos qs donos de ccsq dizem: Ãh!
"sê tivessemos olgumo coiso porc comeÍ". Às d.amqs...
"Seus corpos soÍrem. por ccuscr de suqs velhos rou"pos... Seus coroçóes botem em ÍetiÍodo, quondo tr
"gente cs soúdo.
"Ãs nobres domos chegom c ter Íome,

"contro ogoro nobres dqmss.
"O Íilho dum homem de quclidode nõo se Íeco"nhece já errtre outros; os Íilhos do dono de cosc trons"Íormom-se em Íilhos de criqdq. Os cabelos coem dos
"cobeços de todos os homens; náo se distingue jó o
"Íilho dum homem de quclidode dcrquele que não tem
"poê.
Como se vê,

enquqnto

"os proprietários já nodo teem. O que ncdo tinho, é
"ogoro senhor de tesoiros, e é lisongecdo pelos grcn"des, Eis o que ccontece êntÍe os homens: o quê não
"podio construir umc cqsq possue. ogoro, domínios
"cingidos por paredes. Os grondes sõo empregodosde
"ormqzens. O que não tinhq umq porede $orc obrigo
"do seu sono, é cgoro propriàtário dum leito. O que
"náo podio obrigor-se á sombra, possui agoro sombrc,
"os que tinhor:r sombta, sôo ogorcr expostos oos vêntcs
"d<r tempestode. O que jómois- Íobricou umc bor-

"cc, tem ogorc ncvios; o seu onligo proprietário
"olha pcrc êle, mos jó nôo the pertênce. O que ndo
"tinhq umq junto de bois, possue ogoro rebonhos;

o

"que nõo possuio um páo, é ogorc proprietário dumo
"gronjo; mos o sêu celeiro é qbostecido com o bem
"de outrem. Àquêle que náo possuio gÍôos, ogoÍa êx"porto-os.

"Os pobres possuem riquezos, o que jámois usou
"scpotos têm ogorc coisos pÍeciosas. Os que possuiom
"vestuários, esiõo cgorc em Ícrropos,. mcs cquêle que
";ámcis tecêu porq si proprio, tem ogoÍd Íinos tecidos.
"Ãquele que ncdo sabiq dc liro, possue ogorcr umcr
"horpo; cquêle que deonte de quem ccnlou, invocq c

"deuso dcs conçóes. O calvo, que jámcis usou po"moclo, possue ogoro jdrÍos de perÍumcdo oleos. Ã
"nrulher, que náo tinho mesmo umq cqixinhc, têm dgc"rq u.-n o;máiio. Ã que olhcvo o seu rosto nq óguq,
"possue ogoro um espelho de bronze.
"O que nõo tinho sêquer um criodo, é qgorq sê"

enquqnto

"que os corniceiros se sociqm com o que eles prepc"rcvqm pcro elos; os nobres, os grond.es domqs ricos
"dáo suos Íilhos sôbre leitos (porc os prostituir?);
"oquêle que se deitovq sem mulher, por nobrezc, en-

o oluir dc

sociedode

Íoi

completo;

os descrições, emborc porciais e Íorçondo d nota, sôo
dumo nitidez completo. Nodo Íicou da velho engÍencge,m sociol, dos velhos previlégios, do orcobolço con
vencionol que sustinhc o vido sociol.
Mas há mosi; o respeito oos deuses, qos sontuários, cede tombem sob o ando revolucionário. O pôvo,
cuja ingenuidcde tinho sido engcnodo durqntê séculos
com Íicções pueris, oo penetroÍ nos recond.itos secÍetos
dos sontuórios, ê co vêÍ o seu logro, csiu num completo cepticismo, desiludido e Íurioso.

Ã onda revolucionário dtingiu os deuses, e submêrgiu-os, O segredo das Pirqmides Íoi violodo, e os
scrcoÍogos Iorom roubodos, Íqcto êste que, dodo os
corocteristicos dos crençcs egipciqs, é oltomente signiÍicotivo.
"- Ãqueles que ediÍiccvam tumulos lonçcm-se lo"vrodores; oqueles que removom no borcq de Deus es.
"tão sob o jugo. Hoje já se nõo ncvego paro Byblos.
"Como tericmos nós porc nosscs mumios os pinheiros,
"com os produtos dos quqis sê §êpultom os puÍos, con
"os oleos dos quois se embolsomqm os grondes, qté qo
"poís dos KeÍtion (Creto?),

"Ió nõo veem. F<rltc o ouro, qs (mqteriqs primos)
"porc os trabolhos (Íunerórios) estôo exgotodcs. Como
"isso porece impoÍtqntê qgord quê os pessoos dos
"Ooosis chegom, com seus produtos! Por isso, Ionçom"se os mortos ao Nilo. Ã.quêles quê possuium 1ugnres
"puros (tumulos) Íicom expostos sobre q oreo do de"sêrto.

NOTAS
Ã pedido, deixou de Íozer pcrte do nosdo canpo
de Bedatores ô êscÍitôr José Lins do Rego. Registrcr-

mos qqui os nossos

qgrqdecfunentos

pela

volioso que prestou G estq Revisto desde
iniciol

cooperoção
Íose

a suo

gronde Quinzenqrio pcÍd os

-

MUNDO BRÃSILEIRO,

primeiros _ Eleses de

o rêvistc do momento.

Circulorá no mes de Novembro, CÃBDENÃS, um

novo ensqio de D'Ãlmeido Vitor, integrondo q
gôo de Iigurcs Conternporoneos dq ÍVozte-Editoro.

cole-

Jocnidio Sodré regeu o l0o Concerto SinÍonico
OÍiciol do Escoic Nocionol do Musico do Universidqde

do Brqsil.

Iá

orcr

mos de todos os'povos de Íormcrçõo lotinc.

.

Ã,nuncio-se poro Dezembro em ediçôo dq tivrorio
Iosé Olimpio o romdnce de Emil Forhot CÃNGEIRÃO.
À Empreso de Leituro e Publicidoile prepdÍo um
1S39

todo ora poÍ lisongeiÍos reÍerencios do imprenso,

poÍ tronscÍiçõês. Nolguns lodos salienta-sê o muito
que representq c suq existenci.o e progromo no sentido
dum lusto inter-conhecimento nõo só luso-brosileiro

está em sua 4c edicõo "Olhqi os lirios do ccm-

po" de EÍico Verissimo,

Telmo Vergnrc, o brilhonte contistc de "Cadeiros
nd ColÇddcÍ" e "9 histórios tronquilqs", estó escrevendo um romnnce: "Estrodq Perdidq".
"Cominhos Cruzodos", de Erico Verissimo, crcqbo
de ser trqduzido poro o esponhol, em Buenos-Ãires.

Pensc-se

na

orgonizoçõo, Novembro próximo, du-

mo exposiçôo em Lisboo dos trqbdlhos o oleo, corvõo, pontc seco etc. do nosso redotor o proÍ. Ãbel
Solozot, a exemplo dc que se recrlizou no começo do
ono no Porto, e que mqrcou, pelo êxito o

qcontecimento intelectucl

dc cidode nos últimos

mcdor
onos,

Roberto Nobre, dos mqis competentes criticos poÍ.
tugueses de cinemo, ortistq exímio e nosso coioborq-

dor êstó escrevendo porcÍ soíÍ este ono um livro sobre estéticq de cinemo. E' desse livro o trqbalho que insêÍimos.

Fernondo Nqmoro penso pubiicor, nos edições do

Livrsric Poriugália, de Coimbrc. o

Ío?T^cnce

de

que

publcomos um copítulo: "Ãs Sete Portidqs do Mundo".

Ãc que noticia c "Revisto de Portugcl"

Botto prepoÍo um

Ãntónio

livro sobre Fernondo Pessoo. Miguel

Íorgo, rrm romonce: "O Terceiro Dio do Crioqóo

do

Mundo".

Gcrspor Simóes prepirÍa tambem um

ro.

Em Buenos Ãires, q Editoriol Clcridod publicou

monce: "[íá oqui um Círculo Vicioso", o mesmo sucêdendo com Cosois Monteiro, que está escrevendo o seu
"Esperonços Comuns",

Et NÃCIONÃL do Mexico publicou -POEMÃ

Íemos conhecimento de que Ferreirs de Costlo,
recentementê êm PcÍÍis trotou dumd ediçõo em Froncês,

recentemente um livro de contos de Àlvoro Yunque
pcro "niíos chicos y grondes" intitulodo PONCHO.

DE

MÃIO" de Ãydcno do Couto Ferroz (originol publico{o no numero 2 de EsÍero) vertido poro o esponhol

pelo poeto Miquel Bustos
Ce,recedo, lcmbem nosso
- no próxieo númêro c
coloborodoÍ. Trcnscreveremos
versôo cqstelhcno.

"EsÍera" tem sido mogniÍiccmente acolhida em

Portugol, ocolhimento que eÍn público se tem moniÍes-

Ã

descrenço

o

cepticismo religioso olostro:

"-Ãquele que jámois motou gddo poÍc si pro"prio, ogoro motc bois. Os corniceiros intrujom (os
"deuses) com gcrnços; dóo êstes qos deuses em vez de

"bois.

Por Íim,

o ctêismo surcóstico:

'...- Ãhl se eu soubegse onde estó Deus,'certomen"
"te. entõo eu Íqr-lhe-iq umq oÍerenda!"
E' o cqtqclisma, tudo qlue, e do Íundo dos séculos

vêm olé nós gritos de rqiva e de dor, de desespero e
"desilusôo: o Egipto jú náo ri, descuidoso, como outróro:

. "- Estôo tristê os escrcvos, e os Grandes nõo
"conÍÍotêrnizqm com o pôvo Dos Íolguedos...
"... perecêu o Íiso, ninguêm iá o conhece; o cÍIi"Çôo corre

o poís, mesclado de lomúriqs. ..

"- E perecerom cs coisos, que ontem oinda toda
gente ric. O poís estó cbotido de exgotomento,
"coÍno o linho, quondo o cÍrcncou. À,h! se Íosse en-

"o

"Jim terminado com os homens! Nôo moie concepções!

do seu romcnce, "Ã Selvc""

Consto-nos que "O Diobo", o mcgníÍico semonário
português de iiteroturo, dosejoso de conlribuir mois
Íundomente porü o perieito conhecimento êntÍe portuguêses e brosileiros, tenciorrc enicior proximqmente q
publicaçôo regulor de umq pdgina dedicodo à vida
mentql brosileiro.

"Náo mois ncscimentos! Oh! que o puis cesse de grt

"torl Que nõo hojc mois

tunruitol

o

documentoçôo dc époco, é dumq
vivocidqde, dumo nitidez de expressão, quê torno vivos, otrovés dos séculos, os ocontecimentos de outróro,
sepultodos no recuo dos tempos; dir-se-io umc ÍepoÍtogem dê hoje, Íocondo a derrocqdq em Írqses impressivqs, nos seus multiplos ospectos. Ceticismo morql
e religioso, derroccrdo sociql, o ondo Íuriosa e ceçJa,
que se vingo de seculqres opressôes, submergindo toda
Como vemos,

o ordêm socicl; gritos revolto, de ogonic, de

estupe-

Íccçôo e poÍ Íim o consoço. o êxgoiomênto e o desejo

de poz.

Ã precisõo histórica dos trxtos permitiu qos

egi-

ptoiogos uma ÍeôÃstituiçác desto époco rigoroso,

ec

interpretcçáo de Moret, sôbre c revoluçôo C,siriqccÍ,
é singulormente lucido ê sugestivo.
Conhecidos pois, por êstes exemplos, d nqtuÍezc
dos documentos. onolisernos c signiÍicccõo histórica
ê sociol do osirismo'
(continúo)

Um rapaz

a

sexôgenaruo

A tttt A DEU

DE

OUE'ROZ

(Especial para ESFERA)

-

O velho solteirõo, o excêntrico Mqrcos
Ccsc:I, cproximou-se do portõo, exqminou cr
ccscr, investigou o jardim, certiÍicou-se do número e tocou.
D. Augusto, sem desvior a atençáo do
seu tricot, qdvertiu:
Bqterqm

-Ã. cricdc
tq.

-

otendeu.
perguntou-lhe D. ÃugusQuem é?

-

Um senhor idoso. que pede pcna Íclccr
- q senhorq.
com
Como se chqmq?
disse o nome...
-Nõo
E' pessoq de trqtomento?
- E', sim, senhorq. Um velho de boc
aporêncic
e bgm vestido.
Mcrnde entrqr.
Minutos
depois, D. Ãugusta entrqvo nq
sqlc de visitqs, e Mqrcos Cqscl, cortesmente se levqntcvo paro cumprimentcr-lo.
Tomei c liberdcde de lhe pedir o Ícvor -de me qtender... I
.
D. Ãugustc olhou surpreendidc o visitcnte, mqs estendeu-lhe o mõo, perguntando
nqturqlmente:
Sr. Mqrcos?. . .
- O
Sim, minhq senhorq.
sentqr.
-Vqmos
Os
dois velhos se qcomodqrcrm, um dicrnte do outro, e Mqrcos Coscl Íslou:
Emboro lhe posso pqrecer extrqvqgqnte, q minhq visitq, mesmo que q senhorq venhcr c considergr-me um estroinc.,. ou
um velho ás portcs dc ccducidade, peço Iicençq para trctcr do ossunto que me trqz
aqui. Conto com sua paciêncic e espero
que não se esqueça de que somos bqstcrnte
velhos pctrct nos cssustqrem qs novidqdes.
Nodc Íicc mql aos velhos nem ós cricnçcs
somos tidos como irresponsoveis. Portqnto,
o que eu lhe disser, dcqui por dicrnte, Íica
ontecipadcmente justiÍicado, considerqndose qindq, gue nodo direi que cr possq mogoqt nem oÍender melindres, 6 que sericr pouco lisongeiro porq q minho educaçõo.
O senhor pode
o que pretende.
- Primeirqmentedizer
preciso explicor-me,
- Íczer-lhe um pedido.
e depois
Pois não.
- Ã. senhora, que me contlece há longos

-

qnos, tqlvez se lembre de certo episódio de
minhq mocidode... O casqmento inesperodo de uma jovem, que me estqvcr prome-

tida...

D. Ãugusta ouvia impcssivel.
Depois do qcontecimento, retirei-me
dc sociedcde.
Ã desilusão e os desengcnos
me abrirqm novo cqminho nq vidc, um longo cominho que deveriq oÍastor-me pcrc
sempre doquelc que me deixarq... Ãssim,
durqnte quqrentq qnos nõo nos encontrámos. . . Iqmqis procurei conhecer os motivos que cr levqrqm oo esquecimento de promessqs Íeitqs em circunstqncics incompctiveis com o perjurio. Presumo que êsses motivos tenhqm sido poderosos... Demqis, nõo
me importcvcr conhecê-los
c perda erq irreparcvel, recebi-q, pois, -como Ícrto consumcrdo.

D. Ã.ugusto Íez um ligeiro movimento d.e
impociência.
Creio nõo ser preciso reÍerir o nome
de ninguém.
O que qconteceu teve certc notoriedqde e chqmou a ctenção do nosso mundo, parc s minhq pessoq, Os contemporôneos qindq guardcrm lembronças, hqvendo
mesmo alguns, que ctribuem q êsse qcontecimento, q vidq rnqis ou menos irregulcr que
tenho levqdo. ..

Não percebo porque me vem o sênhor- Íolqr de semelhqnte qssuntol . . . Nodo
tenho com suq vidq nem com q vido de quem
quer que sejo. Depois do Íclecimento de
meu mqrido, vivo quqse sózinhc em minhq
ccscr. Suportei pocientemente a sociedqde
durqnte quorento qnos; cumpri Íielmente os
meus deveres de espôsq, tenho q consciênciq em pqz, e julgo ter odquirido o direito de
viver pcrcr mim mesmq, o pouco dc vidc que
me restq... Retirei-me pqrq junto dcs minhqs recordações. . . Mqs o senhor nqdcr tem
com isso, crssim como nqdq tenho com os
seus negócios.

O mesmo me sucedeu. Após o crcontecirnento
c", que me reÍeri, possei q vi.rer
cportado do mundo, entregue ás recordqções, mas sem deixqr o compcnhio dos homens...
Disserqm-me,
bem me lembro, que
- tem sido um se
o senhor
homem mundcrno, dcdo

.....:
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o longas viogens e... um pouco irreveren
te com os bons costumes da sociedqde.
Tc1vez, minhc., senhorc. Os rivqis vencidos- costumcrm ccxluniqr os vencedores. Poderiom ter dito de mim coisqs piores, pois
sou tão excêntrico e independente pcra pro'
vocor invejo.. . O meu mqior inimigo tem
sido q mulher. que insiste em querer convencer-me de suq. . . Perdôo, esqueci-me de que
q senhorq nqdq tem com isso... E'certo que
wiojei durcnte muitos qnos, percorrendo paises civiliscdos, pqrq cultivqr o espírito e conhecer os homens; tudo isso, porém, só me
tomou o tempo e nõo me encheu o vqsio dcr
existêncio. . .
Tem vivido só...
- Não, senhoro, vivo com os meus velhos -componheiros: o pensqmento, o imaginoção e um culto...
.A,h! é religioso?
- ...Um culto que nqsceu doquele episódio- da mocidqde, culto íntimo e romqntico,
criqdo pelo imaginoçõo, mcrntido pelo hábito, e renovodo pelo mqníq que têm os velhos, de ressuscitqr deÍuntos.. . Um culto de
omor, guqrdqdo em silêncio... Tenho sido
muito independente e individuql pora ter
q minhq vcridcde nüo permiconÍidentes
q qlmq...
te que me vejom
Como q suo imaginação se tem con- vivq!
servado
Tudo se originou de um engano de
que -Íui vítimo há mqis de qucrenta cnos. O
engcno durou pouco, crpenqs o tempo de se
tornqr inolvidcvel . . . Creio que Íui Íeliz duronte êle, e isso ter-me-iq bcstcdo, se Íôs.
sem cumpridos qs promessss que me Íizerqm.
Mcncos Cqsql cqlou-se, D. Ãugusto interveiu:
O senhor espercr que eu digcr algumo coisa?
Mqs nôo sei o que the dizer, e nem
percebo qonde quer chegar.
Deixe-me continucr, estc é o primeirc
conÍidêncio
que Íaço nq vido.. . Reqlmente,
tudo qucrnto tenho dito, está se tornqndo conÍuso, mas prometo, doqui por dionte, ser
mcis explicito e menos reservqdo. .. Como
vinha dizendo: nós, os velhos, podemos nos
entender clqrqmente, qbordqr todos os crssuntos, sem temores nem rodeios, umct vez que
ngdq nos pode comprometer ou melindrqr.
Por êsse motivo, é nqturol que nõo nos trqtemos como desconhecidos, simplesmente
pelo Íoto de nõo nos termos encontrqdo duronte quorentq onos...
Tqlvez assim sejo, mas estqmos muito velhos,
e nõo sei porque o senhor teimq
em mqnter-se ncr mocidqde...
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Os cmos pcsscÍrcÍm por mim, deixqn:
- qpencts vestigios pessocis. Ãs minhqs
do-me

e sentimentos conservqm, crindq,
muito do ordor dq mocidode. Nunccr pude
dominqr q qlmq e impor-lhe o esquecimenq crlmq nõo mqis nos obedece, desde
to
que- tomo o gôsto de viver por si... O qmor
é umq cilcdc dc vidc, que se disÍorçc em enlêvo e lirismo, em qnseio e dúvida, em sorriso e ongústiq, em ciumes e renúnciq. pctrct se
reproduzir e se perpetucn. Ninguém escqpcr
á ciloda Íctql, e os que conseguem libertqrse de seus laços, conservqm nclmo, pcro
sempre, cicqtrizes de grcndes Íerimentos. ..
D. Ãugusto escutqvq imóvel, nem o
olhor lhe estremecic; tinhq qs môos, com os
dedos entrelaçados, qbqndonqdos no regcço.
Há longos qnos vivo acqriciqndo o
- sonho, gozando cr ilusõo de um qmor,
rnesmo
estrcrrho qmor sem objeto
necessidqde
dolmo, exercício de imcginaçõo
mqnti- mundo
do pelo espírito, como reverso do
mqteriql e torpe em que tenho de viver...
Nõo me preocupcr a existêncio de quem me
inspirou tql sentimento; jomais procurei vâ
Iq nem lhe Íalcr. Elcr, de-certo, trqnsÍormouse, o velho tempo desÍigurou-a e lhe cpugou
o olhqr, mqs isso nõo me interessq nem me
comove...
O senhor estó se estendendo cqdq vez
mqis,- e oÍincl, nõo sei por que Íui escolhidcr
pcro receber q suc primeirc conÍidêncic!
Eu nõo o escolhi. Ã. conÍidêriciq resultq- dq explicação que lhe estou dqndo. ..
E clongondo.
Nesse cqso, vou direito qo Íim. Com
- do tempo, e com cr idclde que me
o correr
vai chegcrndo, võo-se-me pouco a pouco cpagando as recordoções: já diÍicilmente me
lembro dos traços Íisionômicos dc jovem de
quem há pouco Íclámos...
Nõo me recordo ter Íolcrdo de umq
ioveml
Tqlvez não tenhqmos Íolodo, mqs
pensámos
nelq, com certezq... . Ora, esquecer cr sucr imágem, serio despovoqr o cenário onde se representc e se repete, há muitos
qnos, o suqve drqmq de um qmor, cÍ que qssisto porcr distrair-me do vidc que custc pcssqr... Esquecê-lc seria entregcn-me qo tédio, qo desônimo, e renunciqr á existêncicr
com seus encqntos e gozos. Eu nõo quero
esquecê-lo porque sou velho, e.os velhos vivem dq vidc que pdssou. .. Por isso, pcrc:
mqnter q minhq ilusõo, pctrcr consêrvcrÍ recordações, que se me crpcgqm, aqui estou,
e, com tôdc cr reverênciq, lhe venho pedir
emoções

Truqo náImo o protésto conciente

R

dos geroções passodos
Írjstes geroções

-oÍoJsdas no sqnguec:mo,rgurqdqs
do ódio, -

U

opcdrecidos,
opcdrecidas r.ros ÍronÍes, sem g\ória:
Írqídos. . . ÍroÍdcs. . . Íroidos. . .

M

O sentido humqno do Vido'
entrou num bêco sem sqídq:

o

Beethoven jo não cornove rncis
e o poetq moderno Ís.z versos de /oÍeriq.

Entristecerqm c Vido.
O Sonho moÍteu.
(ESPECIAL

As multidões porecem

seguir

PÀRÃ o proprio esguiÍe na mqrchrr. botido
ESFERA)

dcis conhões inyqsores.

Ãté os pcssarinhos Í.ugirom dos omplidões do céu
pois gue q terrq é peguenc prá.s qrondes destruições
dos trustes qrmqrnentistcrs.

A minho geroçã.o quer soír
do su.b-so/o e seguir
q mqrchq do soÍ I

ARLINDO

DEL

PICHIA
Sõo Pculo

um retrqto, que

cr

senhorc deve ter, dc moço

em quem pensqmos...
D. Ãugustc Íitou por um instqnte, o seu

excêntrico visitqnte, levqntou-se serencrmente e, com pcssos Íirmes, encqminhou-se pcrcr
o interior dq cqsq. Minutos depois, voltou
com um retrqto nqs mãos.
E'êste o que desejc?
Mcicos
Coscrl recebeu q velhq ÍotogrcÍic, e Íicou qbsorto, contemplcndo o busto
de umq jovem que nelc se reproduzi"c. Enqucnto isso, D. Ãugusta olhqvq-o qtentqmente, com o,s mõos juntcrs abqndonqdqs no regqço.
Mqrcos tornou a si, perguntcndo receio.
so:
Posso gucrdor?...
- Pode. O senhor tem sido um homem
mundono,
indiÍerente á Íqmític e oo respei.
to conjugol. Ãs mulheres, segundo tenho ou.
vido dizer, constituem c sucr preocupcçõo...

Ocupução

minha senhorc.
- A-pescrr disso,
- ccho que
se lhe pode
-- o ietrqto de umq
conÍiqr

recatcda meninc,
filhc de Íomílic respeitavel . . . seriq injustiço
desconÍiqr-se dq discreção de um homerh
que nuncq Íez conÍidências e soube ser reservcdo duronte qucrentc onos!
Suq gentilezo Íoi clém da minhq espectotiva
e pode crer que lhe serei eternqmente reconhecido, jó que de outrq mqneir<r nõo poderei deriobrigar-me de tal Íqvor.
D. Ãugustc estendeu q mão q Mqrcos
Ccsol, e despedindo-ce dizendo:
.- Como o senhor disse, por mqis de

umcr vez, que somos velhos, e qos velhos tu-

do é permitido, lembro que, se desejo retribuir-me de olgum modo, o que considerq um
Ícrvor.. . Mqnde-me tcmbém, um retrato, que
deve ter, dcr vítimc daquele engcmo, q,re ãurou tõo pouco...

Po, cima das {rontà,rôs

de

Todamêrica

(Trabalho irradiado em 72 de outubro na ínstalação do
"Circulo de lnterpenetração Panamericana'' em §. Paulo)
R

E

M

Y

o

F

Comemóra-se hoje o Dia da América. O Círculo cle Inetrpenetração Panamericana, em nome
<ie seus ideais de fraternidade continental, valendo-se das ondas sonoras da Radio Bandeirante. dirige a sua palavra de saudação e de vehemente solidariedade espiritual ás 21 Repúblicas que integram o Novo l\[undo.
A efemeride de hoje, assinalando a data oficial da incorporação de urr, Mundo Novo á história da humanidade, serve-nos de ensejo para
destacarmos alguns traços marcantes da Civilização Americana e de suas singularidades psicologicas.

O mundo geográfico de Colombo já periustrado em tempos remotos pelos Íenícios, gregos

e romarros; colonizado pelos Escandinavos durante o século XI; procurado pelos Bretões em
princípios do século XVI,
êste mundo mara- oceanos, possuindo
vilhoso servido por quatro
não
os climas de todas as partes do orbe,
o verdadeiro Novo Mundo que tanto preocupa

é
e

apaixona os homens de saber.
O qúe a todos preocupa e seduz é a especie humana nova que constituimos. Não somos
aparenter;rente um Mundo Novo. Somos real e
principalmente uma Nova Humanidade. Isto
gqraças ás virtudes imanentes de nosso povo,
dentre as quais avulta a bondade natural, instinctiva e profunda, com amplo e elevado senti-

mento ecumenicd.

Fieis á essas inconfundiveis determinantes
de bondade e de solidariedade humana, ninguem sirbiu m.eis alto do que ríós, nem foi mais
longe.

Quem, dentro deste planeta de égoismos, de
preconceitos e de injustiças, elaborou experiencia mais honestamente cristã e mais atrevida e
generosa de solidariedade universal do que nós?

Quem

foi que fez, ao vivo, fusão. mais ree mais liberal de raças e de san-

volucionár;-a
gue?

Niio só nós fizemos todos eguais perante a
Lei, o que é um dever singelo,
como fomos
fizemo-nos todos- eguais peranmuito alem,
te a humaniJade,
o que é uma cousa êxcepcional.

Quein foi que desmoralizou, irremediavelmente, em instancia derradeira, a pernosticidade raclal de Gobineau, Bukle, Chamberlain. Lapouge, Le Bon e satelites, confundindo, em definitivo, o dogmatismo sentencioso e arrogante
da sabirlcrgia de gabinete, a serviço de planos
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do a egualdade humana e metralhando os principios cristãos de fraternidade e de solidariedade univeisal, nós vamos construindo a nossa
pujante e gloriosa raça cosmica,
verdadeiro
ovo social de Colombo, no dizer de- Joaquim Nabuco, tra.nsformando o povo de um só tronco,
como principiou, em um povo de muitos troncos,
todos dando o mesmo fructo.
Keyserling, estudando-nos,
localiza no
Brasil o hcmem telurico da civilisação
do futuro. Victor l{ugo, antes dele, côm seu genio profético de vate e de sociologo, visionou-nos como
a Capitai da Civilisação do porvir.
José de Vasconcellos, em suas peregrinações de exilado, batendo-se pela unidade espi-

ritual do Ccidente e do Oriente, beluario do messo da fusáo dos povos, mercê dos laços religiosos, mararrilhou-se deante do milagroso espetaculo que the foi dado contemplar na América Latina, onde realizamos o "anhelo total da
humar,idade" de que ele tanto falava, creando
atravez de nossa original democracia biologica,.esta vitoriosa e adeantada raça cósmica que
"ha-de .afirmar uma nova éra para a humanidade", traçando melhores caminhos para a verdadeira civilisação que é filha do amor e não
do ódio, da bondade e não da violencia, da fraternidade e não do egoismo.
Oswald Spengler, estudando o cansaço dos
povos brancos, com o fantasma da Asia, em vertiginosa atividade, castigando-lhe os olhos,
deslumbrou-se'de voltar suas indagações para o
possibioriginalissimo fenomeno americano,

- solução
litando, pela assimilação integral, uma
e dificuldades hu-

humana, pâra as diferenças

manas, contornando a eventualidade prevista de
uma guerra de raças. Stefan Zweigg visitandonos recentemente, entendeu de mostrar á Europa o nosso prodigioso "melting pot", como o
caminho mais simples e mais feliz para resolver
o problema de raça. E assim termina o seu estudo sobre a nossa formação racial: "Não, a fusão racial, não desintegra; ela anima e forma".

..:

A

fisionomia interior da América, pela ori-

ginalidade de seu polimorfismo, é o que se póde
imaginar de m1.is inconfundivel. Constituimos,
por sem dúvida, uma especie humana nova, es-

tuante de sadia e exuberante virgindade.
Nabuco, estudando o quinhão da Amériea

e

na Civilizaçáo, contesta o professor Munsterberg, quando êste alega que a nossa Democracia foi importada da Europa, mercê da filosofia
do seculo XVIIL

desumanisados de preconceitos raciais, mutilan-

"Mas, a inspiração dessa filosofia, pelo que

conquistadores?

Enqua.rto outros se ulceram, estirilizados

EsÍercr
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mo idealismo de Tagore, confessando o insucesse respeita á liberdade, partiu largamente do
Novo Mundo. Nada actuou rnais sobre Jean
Jacques Rousseau que

a

impressão

do

Novo

Mundo. Os utopistas franceses daquele seculo
não tomaram muito ao descobrimento das Indias, da China e do Japão; mas o descobrimento da America foi-lhes uma impressão creadora, como foi durante tres séculos para os seus
predecessores.

Um espírito superior como Mon-

taigne, por exemplo, escrevia no seculo XVI,
acerca dos naturais da América: "Lastimo que
Platão e Lycurgo os não tenham conhecido, pois,
me parece, o que vemos por experiência nessas
nações, transcende. a todos os paineis com que â
poesia adornou a Idade de Ouro e as demais,
quer nas invenções em imaginar um tipo feliz
de homem, quer na concepção e até na aspiração da Filcsofia... Quão alongada da perfei-

ção encontraria Platão a sua República!" exclama, concluindo, o sábio moralista dos En-

saios.

úutra notavel contribuição é a egualdade
da condição social entre todas as classes. Alexis Tocqu-eville não deixou de consignar, a respeito, as suas impressões. De maneira diferente, não viu a América, o espírito de James Bryce que sintetisa suas observações nesse expressivo conceito: "níarca a América o supremo nivel, não sómente do bem estar material, senão
tambem da inteligencia e da felicidade, que as

já

atingiram".
Quando aquí, atravez do fluxo e refluxo do

raqas

fenomeno migratorio, ensaiamos o nosso gigantesco caldeamento racial, a velha Europa quiz
ver e denunciou em nossa experiencia um sinal
de abastardamento e de desintegração. Não faltaram mortalhas para envolver nosso sonho de
audaciosa solidariedade. E' que o nosso sonho
era grande e generoso demais para caber nos
moldes acanhados e egoísticos de suas Convenções e cientificasl
Enquanto os nossos indices de natalidade

crescern r'ápida, vigorosa e consÍantemente,
marchando para um padrão étnico vitorioso, o

Velho lVluncto morfinisado de preconceitos, as-

Sobra na América o que escasseia na Europa:
sentimento de soüdariedade humana.
luctas de classes; ignoramos
Não conhecemos
contendas religiosas; não nos atormentam problemas raciais.
Somos o hemisfério da

paz, da fraterni-

dade e da justiça, isto explica porque nos con.
vertemos na Pátria adotiva de todos.
Realizamos e defendemos uma Civilisação
onde o mais forte não atropela o direito dos
mais fracos. Somos mais do que uma democra-

cia política; somos uma democracia étnica. Somos eguais perante a lei e em face da vida.
A ser exáta a expressão de Renan atribuindo aos Gregos a invenção da Beleza, póde-se
dizer da América que ela inventou a verdadeira Civilisação,
sublimando a egualdade hu- fusões raciais,
mana, mercê das
suprema
-. universintese do sentimento de fraternidade
sal

.

Ao exacerbado egoismo coletivo de alguns,
erigido em "tabu"' nacionalista, esta peste do
orgulho europeu que Nietzsche diagnosticou
como a "doença que aliena as Nações das Naoponhamos o nosso exemplo de supeções",
riores -demiurgos de uma espécie humana nova
e mais feliz.
Não incorramos na loucura de Fausto: trocando a alma propria e original, por outra que,
afinal, não vale e não é a nossa alma.
Na hecatombe de 14, a América, atravez o
grande Wilson, exerceu a sua tarefa histórica
de decidir da vitória e ditar a Paz.
Agora, decorridos dois decennios, no justo
momento das mobilisações mavorticas, quando
todos haviam desesperado da salvação, donde
foi que partiu o apelo mais alto e mais prestigioso? foi daqui das tres Américas, num movimento de vibrante unanimidade, que se levantou a imprecação solene e decisiva, propiciato-

ria da Paz.

Saibamos estar á altura de nossa providencial e imensa destinação civilizadora, em-

penhando-nos por nãtr desmentir a profecia, já
duas vezes confirmada, que lá da Inglaterra, da

siste, alarmado,

Inglaterra glacial e calculista, formulou, no seculo passado, o genio político de Canning, ao
emprestar o apoio de seu País á Doutrina do
Presidente James Monroe, atalhando, de vez,

Deante do que se está vendo, compreendese, que o grande inisterio do Tempo, deve ter
sido 1á as suas razões para nos convocar pâra o
mundo quando ele já estava ficando velho.
Durante séculos olhamos para fóra. E' chegado o momento de olharmos para nós mesmos.
Apreciando e defendendo o qua nós mesmos
realizamos, montando guarda ao nosso precioso e incomparavel patrimonio político e moral.

mei á vida um Novo Mundo, para retificar
o
equilíbrio do outro".
No dia de hoje os povos americanos perfilam-se em continencia, abençoando o seu passado de lutas pelo progresso, pela paz e pela Iiberdade e renovam a sua fé inconspurcavel nos
destinos da humanidade, jurando obediencia in-.

á queda impressionante de seu
coeficiente demográfico, alarme este que se justifica em faie do descompassado desenvolvimento da raQa amarela.

certas impertinencias recolonizadoras:

"Cha-

conjuravel aos fundamentos cle sua Civil.ização.

A
nô

inquiefaçâo humana contemporãnea

moderna poesia
AA

A

portuguesa
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Tres são os aspectos fundamentais da inquietação humana contemporanea: á inquietação refisrgÊa, a inquietação estética e a inquietação
política. Eles são, afinal, o resultado de uma homérica descoberta metafísica, graças á qual o
homem dilatou o seu mundo espiritual, numa

permanente e interrogativa pesquiza. Ora, tal
inquietação surgiu no momento em que o homem deixou de saber responder ás suas preguntas. A inquietação é, pois, uma atitude inteiectual de combate á insuficiência humana; não,
porem, uma insuficiência em si.
O século desanove deu liricos de fina estirpe, rétóricos de romantica eloquência, romancistas de emoções simples e serenas. A COME,DIA HUMANA de Balsac, como, aliás, a obra
de Stendall, não acusa convulsos estremecimentos no sub-solo humano de suas personagens. De um Rastignac a um Raskolnikof vai,
porem, a distancia de um Sócrotes a Cristo.
Chateaubriand é um jardim florido em plena
primavera. Madame de Stael, apêsar das suas
CARTAS e do seu livro DE L,ALEMAGNE, foi,
como todas as mulheres do seu tempo, uma cabeleira empoada. O século desanove é, a distanciâ, uma fogueira crepitante, de vivas labare-

das; mas essa fogueira inutilisou para sempre
a possibilidade da pacífica tranquilidade humana. porque incendiou os animos com a pólvora
de falsas utopias e essas utopias sacrificaram a
r-ida de milhões de homens nos campos de batalha e aniquilaram o futuro dos sobreviventes.
O krack da Bolsa de New-York, e, tambem essa tôrpe Grande Guerra, na qual se discutiu, com o sangue de nossos pais, o valor dos
juros das emprezas plutocráticas,
fôram as
duas mais próximas origens do estado
econó:nico gravissimo que gerou, nos artistas, a grande inquietação do nosso tempo. A Rússia, nacionalisando, por vontade de Staline, a concepção social de Marx, impõe á meditação dos estúdiosos o que ela chama a arte proletariana. A
propósito deste ponto, vem-me á lembrança o
interessante caso literário do meu qüerido e talentoso Jorge Amado, cujo CACAU, cujo JUBIABA' cujo MAR MORTO e cujos CAPITÃES
DA AREIA, são, documentos de um forte e saúdavel cristianismo. A América do Norte, não
obstante a ascendência portuguesa de John dos
Passos, procura standardisar padrões literários,
esquecendo-se de que o artista é, sôbretudo, um
orgulhoso dos seus próprios passos. A Europa
divide-se: de um lado, os neo-clássicos, fieis a
uma hipotética arte pela arte de enganar me-

ninosl de outro lado, os modernos, ou seja, aqueles, que querem subordinar a arte a uma nova
.concepção de vida, a uma nova atmosfera humana, a um novo estilo intelectual. E assim, após
a experiência de Marcel Proust, romancistas
como André Gide, Jules Romains, Montherlant
e Mauriac, cada qual seguindo o seu rumo, se

afirmaram, em França, dignos do espectáculo
literário do nosso tempo: a subordinação do literário ao humano.
As romancistas inglesas modernas, seja a
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complicada Radcliffe HaIl, autora do atrevido
The well of loneliness, seja a Rosahmond
Lehman de tam poéticos materiais novelísticos,
tomaram a dianteira á doce e malograda Mansfield, a Virgínia Woolf e a tantas outras, e souberam recolher, dos lábios exangues de D. H.
Lawrence, esse grande místico da carne, o indicativo de uma litratura humana, verdadeira e
anti-romantica.

Sim, eu sei que o romantismo foi um nar-

cótico, graças ao qual os homens viveram a épo-

ca talvez mais feliz de toda a história. Mas

o

artista, porque ama as perspectivas da Verdade,
odeia o finjirlo, o errado, o disfarçado. Os artistas são os noivos da Verdade Humana e só resistem ao tempo aqueles que the são fieis.
Em Portugal, a minha geração literária, (da
qual a revista PRESENÇA traçou os objetivos
essenciais, em devido tempo) possui éasos
sÍngularmente valiosos por significarem atitudes vivas, desassombradas, originais. Fernando
Pessôa, morto há tres anos, deixou uma obra de
génio, cheia de emoção lírica e de vida intelectual, e, tambem, um grande exemplo de tenacidade creadora. Já antes deie, dois outros mortos, Mário de Sá-Carneiro e Camilo Pessanha,
(o primeiro é o autor dos fulgurantes INDÍCIOS

DE OIBO, o segundo da admiravet CLEPSIDEA), haviam experimentado, com pompa e
êxito, o valor de novos ritmos e de novos arran-

jos formais. Ora, a poesia portuguesa contemporanea descende em linha diréta da desses e,
em linha colateral, da de António Nobre e da
de Cesário Verde. Verdade seja que é só de

Baudelaire que descende a poesia moderna de
todo o mundo...
Há vivos, em Portugal, grandes poetas como José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Alberto de Serpa, Carlos Queiroz, Miguel Torga e Vitorino Nemésio; mas mais viva que eles é a sua
poesia. O permanente diáIogo com Deus, de
José Régio, gerou a insubmissão orgulhosa e
nietschziana de Miguel Torga, autor de O OUTRO LIVRO DE JOB e dos POEMAS IBE,RICOS. Tambem no Brasil, gloriosos trágicos do ürismo, tais como Jorge de Lima, Murilo Mendes
e Ivan Ribeiro, porque amam e adoram Deus,
acompanham, sob uma outra forma, a inquietação dos seus irmãos de Portugal: há, neles, uma
desassocegada e permanente vigilancia espiritual destinada á obtenção de circunstancias poéticas (não esqueçamos que Goethe chamou ao lirismo a poesia de circunstancia...) )capazes de
exprimir aos seus leitores a grande unidade que
existe entre eles, como seres humanos, e a sua
ansia sôbrenatural. Hei, de, no meu próximo livro A POESIA DE JORGE DE LIMA, estudar,
com mais demora, esta particularidade da verdadeira angústia. Em compensação, a poesia de
António Corêa de Oliveira corre como um fio
de água e é serena como a briza vespertina. A
essa poesia de trovador enternecido e apostólico,
que oscila entre um cantar-de-amigo e um haikai japonês (tal qual como a do rei português
Dom Diniz e a dos poetas, recentemente faleci-
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NEWTON
O avanço dos escritores brasileiros para
dentro de suas fronteiras linguisticas, obedece
a um simples fenomeno: a integração do Brasil
em si mesmo. Enquanto os noveiistas brasileiros
pensavam e sentianl sob a influência das escolas literarias inglesas, francesas, italianas e espanholas, olhando para fóra, é claro que nossa
literatura de imitação não podia interessar aos
imitados.

Ronald de Carvalho foi quem, primeiro tentou afastar o Brasil da influência européa, imaginando então reintegra-Io em seu continente.
Seu "indianismo" foi o primeiro grito de alarme
contra as copias literarias da Europa. No entretanto, ele iludiu-se quando julgou, que, um simples intercambio cultural entre os povos da
-o suficiente para incorÁmérica Latina seria
porar o colosso brasileiro ao continente. Era
necessario, inicialmente que o Brasil se conhecesse a si mesmo e recolhesse em suas mãos as
redéas que Euclides da Cunha, Afonso Arinos
e outros sertanistas haviam empunhado com
tanto vigor. E de algumas decadas para cá começa a surgir no Brasil uma literatura nova
voltada para dentro de seus problemas, refletin-

FREITAS
riedade as questões da terra, da raça e da nacionalidade. Gilberto Freyre, estudando os costumes, a formação social do Brasil em seu notavel trabalho "Casa Grande e Senzala", abre um

novo rumo para o romance brasileiro: ambiente. Lins do Rego, baseando-se na tese sociologica da monocultura assucareira do centro nordestino, faz uma serie de livros, pintando com
talento a vida do extremo Norte. Graciliano
Ramos, Raquel de Queiroz.descrevem o fenome-

no das secâs, com a tragedia dos homens que
vivem sob o sol causticante do sertão. Na Amazonia, Raimundo Moraies, Abguar Bastos, pintam as plaricies do rio-mar com realismo.
Em Minas Gerais, Cyro dos Anjos, Eduardo Frieiro; no Rio, Marques Rebelo, Lucio Cardoso, descrevem morros, as favelas, os tipos e
sua linguagem. Em S. Paulo, Monteiro Lobato, Mario de Andrade e finalmente no Rio Gran-

de do Sul, Dionelio Machado e Erico Verissimo.

do a vida de suas populações, abordando com se-

Apezar das diferenças regionais, todos esses
romancistas possuem um acento de brasileirismo
que os torna inconfundiveis, apresentando uma
grande unidade literaria que vem colocar o moderno romance brasileiro entre os mais cara-

dos, João Verde e Guilherme de Faria), chamei
eu o lirismo integral, visto não transpirar dela
angústia ou, simplesmente, humanidade. Fausto
Guedes Teixeira e António Botto são duas pon-

contenta-se com o dia-a-dia, sem omitir o mais
pequeno pormenor. João de Castro Osório, irmão de Osório de Oliveira, sentindo-se actor de
um drama lírico, confessa candidamente as suas

das quais se aproveitam lírites de passagem
cos do valor de Carlos
Queiroz, de Aleixo Ribei-

ro, de Francisco Buga1ho, de Branquinho. da
Fonseca, de Pedro Homem de Melo, de Azinhal
Abêlho e de outros mais.

A poésie de connaissance, essa filha ilegítima de Paul Valéry, tem em Adolfo Casais
Monteiro, (o cornplicado poeta da CONFUSÃO,

dos POEMAS DO TEMPO INCERTO e do SEMPRE E SEM FIM) o seu mais original e interesque é, tambem,
sante acontecimento. Casais
- poeta, de todas
um lúcido crítico
foge, como
as experiencias formais
e líricas: o seu caminho

é interior,

psicológico, intelectivo. Daí, o seu
grande conflicto humano entre a emoção e o
raciocinio. E' nesse conflicto, porem, que reside
o alto interesse da poesia de Adolfo Casais Monteiro. Alberto de Serpa segue-o no mesmo rumo, embora o seu canto seja mais maguado,
mais literário, mais emotivo. A poêsia de A1berto de Serpa é irrnã da de Manuel Bandeira.
Vitorino Nemésio, quer nos poemas franceses
da sua VOYELLE PROMISE, quer nos portugueses do seu derradeiro O BICHO HARMONIOSO, associa o abstracto ao cotidiano, obtendo magníficos resultados líricos. João Falco

no CANCIONEIRO SENTIdo Namora, João José Cochofel, António Ramos de Almeida e Mário Dionísio, da novissima geração, já bebem, com nobresa, do seu

miragens lúcidas

MENTAL. Políbio Gomes dos Santos, Fernan-

copo...

A poesia portuguesa é viva porque os seus
cultores têem personalidade humana, inteligen-

cia compreensiva e ampla capacidade de

ade-

são ás realidades ambientes. Por um lado, alenta-a a sedução de uma nova estética (não aristotéIica, segundo Fernando Pessôa); mas por ou-

tro lado, confrange-a a realidade de um mundo complicado, com figuras humanas, desesperadas e sem sonho, dirimindo longos e patéticos conflictos. Eis a razáo porque a emoção
poética portuguesa esqueceu o mar e a sinfo-

nia azul dos crepúsculos suaves. Prefere, conscientemente, aos motivos líricos tradicionais, a
deÀcoberta do mundo interior do Homem. Na
verdade, os artistas de todo o mundo são como
o Portugal de Quinhentos: iniciaram, âgora graças á sua inquietação, uma nova era de Desco-

bertas...

(Portugal).

6t
ú:eristicos do continente, Esse sintorna, náo é,
cô.no se pode pensar, apenas o idioma que entre nós tende a diferençar-se cada vez rrrais do
português
essa lingua que até hoje tem sidc
para a expansão liter:r-ria do
o maior obstaculo
Bl'asil mas a compreensão do problema nacio-

ral. veldadeiro, real; o problema das grandes
r:.aiorias potrres da população.
O eaboclo do norte, o bassaco do nordeste;
o malandro das cidades; o sertanejo do interior
e o gaucho dos pampas são na realidade autores e personagens centrais da moderna literatura brasileira. E lendo-se "Na planicie amazo-

nrca" de Raimundo Moraes, "Vidas Secas" de
Graciliano Ramos, "salgueiro" de Lucio Cardoso e "Os Ratos" de Dionelio Machado, a impressáo é única, homogenea. Ali está todo o Brasi1 vegetal, animal e mineral, vivo e real.
José Lins do Rego é de todos os modernos
escritores brasileiros o que melhor expressa a

tese da reaiidade social de que falamos. Sua
arte está encerrada dentro de um circulo. Seus
cinco livros refletem a sociedade saida da colonizaçáo monocultora do assucar. O artista
compreendeu que ele mesmo era um represen-

tante desta realidade e voltou-se para dentro de
si mesmo, para arrancar suas reminiscencias
mais profundas que eram, por sua vez, as remiuiscencias de toda uma camada social do Nordeste. Da auto-aualise chegou á generalização

psicologica, reflexo dos vícios sociais da economia assucareira em suas diversas etapas. Revi-

ve os habitos, os costumes patriarcais das "Casas Grandes" nas quais passou sua infancia. Re-

volve as antigas recordações dos colégios sombrios nos quais sua torturada alma de criança
soÍreu dores iÊrensas. Recorda os moleques,

servirão para compreender os aspectos gerais da

vida dos demais nordestinos.
"Menino de Engenho", "Nloleque Ricardo",
"Bangue", "Doidinho" e "Usina" toda sua vida
dentro de um ciclo: o ciclo da cana de assucar.
(Eneida traduziu
Argentina).

I)e "La Capital"
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ITEVISTA I{OVA DE,
GENTE MOÇA DO BRASIL

ePn§tt

COLABORAM
Alr.aro Moreyra, Dias da Costa,
Nlarqucs Rebelo, Joel Silveira,

Iineida, Maciei filho,

os

negrinh;s que pcvoavam os grandes canaviais,
os solare: escuros e as moendas ruidosas das
terras de s,..us antepassados.
Relembra as velhas negras que the contavam historias; as yayás que e1e viu amamen:
tar os meninos brancos. Analisa a promiscuidade entre escravos e senhores feudais; a linguagem pitoresca e variada das senzalas e penetra, atravez de si mesmo, nas consequências
funestas de toda uma educação violenta e barbara, espelho de uma sociedade edificada sobre
a exploração de um único produto: o assucar.
José Lins do Rego, viu em si mesmo o símbolo
do nordeste e interpretou importalizando-o na
Iiteratura. E todos os aspectos de sua vida lhe

Rossine

Camargo Guarnieri, Ismar Vanclerlei, Nelio Reis, Wilson Louzada, Carlos Garcia, Josué Mon-

telo, Oliveira e Franklin, D'41meicla Vitor e outros.
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Movimento lnternacional

A ALEMANHA
e o Luto pelo Mercodo
Poulo ZINGG
"O impericlismo olemão é Íruto de um copitcl monopolizodor cltomente desenvolvido, sem colonios e
sem exportcções de copitol" e desso Íormo c êstÍutuÍo
economicc do pciz, nôo dispondo iguolmente de moterios primos lem umc grcnde onologio com c êconomic
do lopôo. Nenhum dos dois possuê mcteÍios primos
no sêu têrritorio ou melhor ds mesmos sôo insuÍicientes
porc otender ós necessidodes dos gtondes porques irrdustriais.
Perdidos em consequencio dc guerrc, ss coloniqs
oÍriccnos ê oceonicos, cs minds de Íerro e de corvõo
dcr Ãlsqcio-toreno, do Sorre e do Silesiq, cr economio
olemõ, principqlmente a industrio siderurgicc entrcrom
num periodo de crise. O qdvento do nozismo, ouxiliodo pelo copitol ÍincnceiÍo veiu obrir novos possib!
lidcdes porc o Íeerguimento da industria, quer pela
liquidoçôo dos reporoçóes de guerro, quer pelc oboliçõo dos conquistos opeÍori.ds obtidos durqntê o predomnio da socicl-democrociq de Weimar. O reormc-

mênto

e o serviço militcr obrigotorio obsorverom qs

mtrssqs de sem-trobolho, emquonto o reconstruçôo dcr
potenciq militor obrigavo um desenvolvimento maior
do trobolho industriol. Hitler ocelerou o processo de
concentroçõo dcr industric e os pequenqs e medias Ía-

bricos Íorqm incorporcdos oos trustes e cqrteis, êmqucnto erom oumentodcrs qs horcs de trabqlho e os
sclorios continuqvom os mêsmos. O proprio Instituto
de Conjunturos Economicqs, reconheciq que "poro dizer cr verdqde, êxiste um certo ontqgonismo entÍe o
oumento do gráu de ocupoçáo e do produçáo de um
lodo, e os pÍoventos do trqbalho de outro, no sentido
de que, o produçáo e o gróu de ocupoçóo sáo considerovelmente moiores quê em 1932, mos os pÍovêntos
do trcbolho olconçcrom pÍêcisqmênle o mêsmo nivel de

1932. Esto diÍerenço se explicc principolmente pelo
Íáto de que, em um gronde numero de emprêsos, oindc
duronte o segundo tÍimêstre do qno de 1933 reduzirqm
os solorios e os ordenqdos".
O Reich mobilizou cr suo economio como em coso
de guerrc. Estq teve inicio paÍq a conquistq dos mc,
têdos pÍimqs e dos mercodos. Surgiu o plono quotrienql de Goering e os Íirrmos tlemõs possorcm c trqbolhqr exclusivomente pors o estrcngeiro, porque o
empobrecimento do populoçõo diminuio os possibilidodes de colocoçáo de mercodorios no proprio poís.
Ã ocupoçõo do Sorre. do Àustriq e ogoro dcr regióo
dos sudetos permitiu oos mognqtos nqzistqs <r posse de
importontês.. mincs de Íerro, de cqtváo, de lignito, ossim como dos modeiros dc Àustrio e o dominio dos

ó Espcnhc, Ilitler
declqrou: "O generol Fronco deve soir vitorioso, porque nós pÍecisomos do minerio de Íerro de Bitbáo".
E dessa Íormc, o páto anti-comunisto náo ÍepÍesentcr
nodq mcis do que umc tentctivc ousodo porc apoderor-se dos plcnicies Íicqs e dos moteriqs primcs dcr
Ucrânio soviêtico, como o reconheceu o proprio Nitti,
"Os estqdos totolitorios
escÍevê um jornolista
Íroncês
são escrovos dc lei do "crescendo", precisqm qvonçoÍ sêmpÍe, precisom novos conquistcs, sob
pena de coiÍem, esmogodos pelos proprios tropos. "E'
sobre este imperotivo, que Hitler vem desenvolvendo
a suo politico, reivindicqndo sempre olgumo coiso:
Àustrio, sudêtos, Dontzig, corredor polonês, colonios,
Sonta Cotqrinc, Ãlsacio-toreno, Tirol ou IVIemel, Si,
politicomente o Reich cge desso Íormo, desoÍiondo os
c:municcçóes do Dqnubio. Quanto

estados dêmocroticos, é preciso consideror que o economia, náo estondo nas mõos dos jovens nozistcs exoltcdos obedece c diretrizes diÍerentes. Poro conquistcr
mercodos, os mcgnctcs olemáes nêgociqm com todos,

comunistos

ou democrctqs, chinêses ou

ioponêses,

nõo Íqzem distinções, oÍerecem suos mercqdoÍiqs com
moioÍes vontogens, estqs obtidas ó custo do socriÍicio
dos consumidores olemáes, mcs conseguem vende-los
e ctróz desses entendimêntos, surge pouco cr pouco o
Íontqsmo do nozismo, escrovizondo politicomentê ds
noções.

Os economistos do Reich induguroÍom metodos inteiromente novos pqro obter resultqdos nc politica expansionisto. Os produtos olemáes invadiram oté os
merccdos dos norte-omericqnos, tendo os sucÍs exportoções oumentodo de mois de I00% pora os pqizes
ibero-omericonos. O olgodôo brosileiro comprodo com
os "morcos de compensoçôo", é revendido nc Europc
c ouÍo, com lucros consideroveis porcr os impoÍtcdorês
gêrmqnicos e sobre o vulto dessos trcnsoçóes, bqsta
dizer que os importoções do primeiro semestre de
1938 de olgodáo do Brosil, do Perú, do Egito e dos
Estados Unidos oumentarom de 160l" sobre o mêsmo

periodo do ono de 1937.

Ãpezor do conquistc de merccdos

omêriconos,

oÍdcqnos e qsiqticos, o exponsóo economico do Reich
oriêntd-se principolmente pqro os poíses do Europcr
centrol e orientol e do Ãsio menor, que constituem o
bloco integrodo da linhc eurósico Berlim-Bcgdod. O

Reich, de posse dcs industÍios oustriocos e checos,
que tinhom como mercqdos ncturcis os ontigos regióes
do imperio dos Hobsburgos e os pequênos noções bclcânicas, desejo opoderor-se iguclmente dos dntigos
mercodos e trobolho com qÍinco nesse sentido.
Instclodo em Vieno, chave do Donubio e sproveitondo-se dos trqtodos comerciois do Republiccr Ãustriqcc com os estodos vizinhos, o Reich iniciou umc
penetrcçõo economiccr, obrindo negocioçôes com c Poloni<r, q Iugoslavicr, o Bulgoric, c Rumoric, o Turquic,

a Grecia e o Hungric. Ãntes do desmembromento dcr
Checoslovoquio, o Fronço e clnglcterrc apoicdos

pelc politico de Progo resolvercm plestd! cssistencic
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A CIVILIZAÇÃO procura cercar o
A ho*"* m'rderno de toda sorte de
conforto, facilitando-lhe o quanto pos-

sivel a perpetuação da saúde até o Iimite geral da vida humana. Resulta
daí o progresso constante da medicina, que procura assegurar ao homem
o contrôle sôbre a materia mortal, de
modo a impossibilitar a desagregação
precoce e quanto muito procura, tambem,por outro lado, c'f,nservar o quanto possivel a juventude e afastar a vethice, que é a suprema inimiga da vida. A calvicie é frequente nos intelectuais, sendo raro o homem celebre
que não seja ou não tenha sido caréca.

DOS CABELOS
Um
I Queoa
Fl
dos grandes males não pela- diréta
contribuição para a diminuição da vida,
mas por ser talvez o maior inimigo da
juventude, é, sem duvida, a calvicie,
O homem caréca, emquanto ainda
moço, demonstra velhice, abatimento,
decadencia, e mesmo tem a fisionomia
doentia. Um processo sensacional da
volta do cabelo está sendo empregado
com grande exito pelo Instituto Alopecico, por um moderno processo que
F'AZ NASCER NOVOS CABELOS
EM MAIS OU MENOS OITO DIAS.
O tratamento é o mais simples e não
traz inconveniente algum para o cliente.
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Íinonceir<r qos poíses centro-euÍopeus, inclusive o
Hungric, qÍim de Íqze; Írente oo exponsionismo ger.
monico. Com o copituloçáo vergonhosc de Munich.
esse projéto perdeu o oportunidode ê emquonto erqm
ocupodos os regiões dos sudetos, o ministro Funk viojovo por Belgrodo, SoÍio e Ãnkora, negociondo com
mercodorios e ormdmentos, concedendo grondes creditôs o esses poíses, onde serôo instolodos dêpositos
porcr o vendo de produtos olemôes, creqndo boses
ForG G inÍiltroçõo nozÍstq, que se extenderó até o
Persia e ao ÃÍganistõo.
Na Hungric, o posiçáo comerciol do Ãlemonho é
dqs mqis Íortes, opezcr do inicio de umo rêsistencic
britqnico, elqborqdo no viogem de bonqueiros hungoros d Londres. No Iugoslovicr, os copitolistos olemães estão se oporerondo dcs moterios primos, como
seiom os lozidos de cntimonio de Lisam, os minos de
chromo e ouro de Serbita e Olovo e do ozoto da Servia.
Ãs Íqbricos de tecidos já estáo sob o controle do con
sorcio I. G. forben, cssim como vorios industÍios,
opezor dos cqpitois olemães náo constiluirem mqis
do que 6,7o/" dos copÍtois oplicodos no pcrís. No Rumonio, os produtos metalurgicos iêm encontrodo com.
prcdores e.os olemóes jó pioneiom o oberturo de um
conol êntÍe o Donubio e o Mqr Negro, que ligodo oo
íuturo cqnql Rheno-Dqnubio permitiró q livre nqvegqçác entre o interior do Reich e o Mor Negro, otravés

do Checoslovoquio, Hungrio, Iugoslovia, Bulgario e
Rumqnicr. Nc Bulgoria, o ministro Funk conseguiu Íir!1or um ocordo, emquqnto nc Turquio, os nqzistqs oÍe-

recêrcm propostos vantoiosqs poro a ÍortiÍiccrção dos
Derdonelos. O comêrcio com o Bulgorio otingê q
54, 3o/", com o Rumonio, 36,2oio e com c Iugoslovic,
32,4 o)o do totql do eomercio exlerior desses poíses.
Ã,gorc, si considerqrmos o provcvel uniôo economicc
com a Checoslovoquio, o Reich teró o cominho obêrto
poro o Rumoniq e q Ucrâniq, onde ele encontrcrá petÍoleo e olimentos. Ã proprio Itqlio vê o descporeoimento dos seus merccdos no Europo centrql, onde hoje
q inÍluencio Írqnco-britonico é quosi inexpressivo.

Ã exponsôo alemô, si otinge primeirqmente os
poíses centro-euÍopeus, a Russio e a Fronço, é dirigido porticulormente contro o Imperio britqnico. O
Reich desejo opodercr-se de terros Íerteis, de mgÍcodos
e de moteriqs primos, que estõo quosi todos ncs mõos
dos inglêses, E' verdade que o Ucrânio, o Rumonio,
a Àsio Menor constituem ob;etivos geÍmqnicos,. mos
estes náo se limitom ó essqs regiôes povoados, onde
e economicos lhe opõem umo
À Ãlemonhc volve os seus
porc q ÃÍricq e o Àmerico, onde grondes terri-

ontogonismos nocionqis

Íesistencic desesperodc.
olhos

tcrios poderão ser colonizodos, consiituindo mercodos
promissores pcro o Íuturo. Porq consegui-Ios, o Reich
prêciso um grcnde poder moritimo e entôo terá que
enÍrentor c Íorçc do imperiolismo britonico, que nóo

é diÍeÍente nc essêncic do olemõo, mos que se deÍenderó com unhcs e dentes, sustentondo um regime po.
Iitico-sociql de liberdades, de oito horos de trobolho e
de gorontios operorios, melhor do que o nczismo dos
"Junkers" Íeudais e dos Krupp e Thysen.

Letras

de Hispôno' América
E. Rodriguez

ESFEE.A olrece a sus iectores del
Brosil esÍa Seccion en Ic que aparecerán,
registradcs en su proprio idiomd.
- más nobles expresiones del penscmi'
Ias
ÍJispono
de
herrnonos
nuesÍros
ento de
Ãméricq.

Sintesis de la Vida Continento,l, Arti'
culo, Poema, Noticicr o Comentr:rio, estcr

Sección signiÍica. cÍttoÍosc contribuciôn ql
progreso y Ia unídad espiritual de Ios
Pueblos deI Nuevo Mund.o.
Mucho se hdbr6 qndado eÍt el cqmíno
de los esÍuerzos durqderos, eI dic en gue
Ios pueb.los de América gue hoblcn espanol y Ios gue hablan portugués enÍrer:
mutucrmenÍe

en conocimienÍo de sus vo-

. lores rnÍeiectuqles. Lq unidad de ocs:'ia
por la Culturo concretanó, con muy cÍlro
sentÍdo,

'

ricqnos

Ia identidode de ]os destinos crne'
en esÍo horo qngustiodo dei

Mundo.

..En la medido de sus

ESFERÂ secundo

posibi/;dodes,

y se enÍregd q eso Jo-

bor. Ésta Sección ÍÍene ese signiÍíccdo.

Quedcr eilcr entrego.d(l

c Íos

Írcbcjcdores

del pcnsornienÍo en Íodds las zonas

de

Hispono América.
NUEVOS LIBROS ÀMERICÃNOS

"Et

HONDERO ENTüSIÃSTÃ". ---- Poblo NERUDÃ"
tcr Editoricl "ERCILLÃ" de Santiogo de Chile oca"
bo de publicor nuevo libro de Pqbio Nerudo. En la
verdodero voz
lÍayectoÍia triunÍcl de este poetc,
de Ãmérica poro decir el Íegocijo proÍunCo y ir: de:-

estê nuevo libro "El hondero
esperodo cnsiedod,
entusiosto" ÍepÍesênto uno etopc en el conrino de
lcr pródigc reolizoción y no iustomente lcr etqp<r
octuol. Por que en eI momento qctual Nerudo es, sin
dudo, el poêto de "Espana en el Corqzón".
El inmenso dioma de Esponc, el de los despueblo en
gorÍomientos heroicos por lc libedod,
- sobre tier'su destino porc solvor destinos unánimes
ras Ílogelodos y bojo cielos de incendio; pueblo que
un dic ogrcndó el mundo tcl como hoy enscnchcr,
Írente ql odio invcsor, el ponorcmc morol de 1o es.
pecie,
enconlró tombien en el pceta chileno e]

-

cqntoÍ singulor de su Epopeyc. Mogniíica contribución omericqnc Íué esto cutndo tontcs cclloron y
cucndo tqntos se complicoron, y eir lc que palpitó
nuestÍG coÍnê estremecida, girón del mismo dromc, y
tuvo pcsmo de ssombro el ol:rc d<' Ãrnérl:o cuondo
recuperodo en nuevo ritmc rie G:sto un sentido
histórico que desde lés siglos vione...
"El hondero entusicsto", libro que oporece imediqtqmente después de oquéI, senolcr como decimos
uno etopo onÍerior. Âcoso viene é1 c estqr situado, o
1o lcrgo y lo proÍundo do la producción de Nerudo,
entre los "Veinte poemos de Ãmor y una Conción

vió

Fabregat

y los primeros Ccntos de lc
cio en lo tiêrrq".
desesperodcr"

"Residen:

"El hondero entusiostq", hondero que orrolc ho'
encendid<r piedro de los oÍans tutotal, de Ia ebriedcd pqnteis'
lo
olegric
de
multuosos.
tc, del concepto vitoi que envuelvo e inÍlamcr toda
coso; la encendidq piedrc que tombién como lc Omqt
EI Koyom hoce huir lqs estrellos, pêro en lcr noche
de Nerudo, noche qrdido "de metoleE ozules"'
Pero él mismo 1o dice. EI libro, en esta Edición
de "Ercillo" se obre con unq "Ãdvertencicr del Ãutor
en icr segundo edición de esto obrq". En esta odvertencia el poeto chileno senqlo con regociiodo leoltod
1o que pudo ser inÍluenciq de oquei otro poê'to, elocuente y coudol, Cqrlos Sábot EÍcosty, uno de los
qcentos de más purd estiÍpê lírica en la producción
uruguoyc. Dice Nerudo:
"Los poemos Íecogidos en êste libro Íormoron
portê de un ciclo de mi produción desorroliqdo hqce
yo cercc de diez onos. tc inÍluencia que ellos muesirqn del gron poetc uÍuguqyo Corlos Sobot Ercqsty
y su qcento generol de elocuercic y oltivez verbal
me hicieron substrqerlos en su gÍqn mcyorio o lc pu'
blicidod. Àhoro, pcscdo el periodo en que Ic publi'
coción de "El hondero entusicsto" me hubieÍo peÍiudicqdo intimomqnte, Ios he eniregado c: esto Editorial, como un documento vólido porcr oquellos que se
interêscn con mi poêsia. El libro original contenic un
numero mucho moyor de composiciones que, si Íal'
ton en estê cuoderno, ês por que se exirqvioron pqrc

cio los inÍinitos 1o

siempre;

Tornbién niuci:qs de los que ohi oporecen, vqn
inconclusos, con pedozos de menos, Írogmentos coidos
cl roce del tiempo, perdidos. Me hubiera gustcdo poseer todos los versos de este tiempo sepultqdo. porcr
mí prestigiodo del mismo interés que nimbc las viejos

cortos, yc que este libro no quieÍe ser, lo repito, sino eI documento de uncr juventud excesivc y crdiente.
No he olterodo ni ogregodo ni suprimido nodc
dê estos versos renacidos. He querido preseÍvox su
NERUDÃ".
outenticidcd, su verdod oividodq.

Y qsí viener,

-

hostcr nosotros estos l'versos renoci-

dos" que tienen mucho más que un vclot documen"
tqÍio

Voz de Ãmérico, Íervorosc prrsión universol por
justicicÍ, inconÍundible ocento de luchudcr y de so.
nqdor chileno, oblero luminoso en ia Íúlgidc y o ve.
ces mortirizodcr construcción del Nuevo Mundo, Pobio
Nerudo es siempre el misrio y siêmprê nuevo y siem-

Ia

pre onunciccior. El hondero êntusiostc es, en

estos

nomentos, una oiborozodq oÍirmoción con eI supremo

volor de lqs

reiterociones.

Y ounque nos seq imposible dar un acqbcdo estudio
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del Pogtq en êstos líneos que openas presumen de
noticic bibliógráÍico. insertomos oqui olgunos de los
poemqs que Nerudq qrrojó:
Hocia donde los piedros no olcqnzon y retoÍncn.
Hqciq donde los Íuegos oscuros se conÍunden.
ÀI pie de Ios murollos que el viento inmênso

'

Corriendo hocio
"POEMÃS DE

MI

labrszo.

lo muerte como un gtito hccio
lel eco.

SOTEDÃD",

por Rómulo NÁ.NO I.o-

TTERO.
,

El escÍitor uruguqyo

Rómulo Nono Lottero publi-

cG ên primcÍoso edición este nuevo

libro que ton oÍer

y que con

tqntcr emoción le.

ctuosqmente nos euvío
emos.

Nano Lottêro, escritor de yq seis libros vividos e
en proso c
Juqn Rcmón Gimênêz ol que llomc "el poetc de lc
Íinc nostolgio". Y tolvez en Ios polobros de esto dedicotoria, en lo que de ellos resbqlo y trqnspira,
cqsi diríomos perÍumo, .- êI escritor uruguoyo denuncie más nítidqmente quê en ningún otro ínsiqnte
su propio substqncio. Por que él mismo, Rómulo Na.
no Lottêro, es poetq de nostolgios Íinos, de ohondqdos
nostcigios que él reÍugió en su corqzón cr pesdr dê id
v:dq de dcción y de luchc en que tcntas veces signiÍicó su cctegoria de combatiente y de los que gozúrromos jubilosc solidqriedod. Viviomos eDtonces en êl
impulso y el ritmo de cquellos nobles lides democráticos que constituyeron durqnte tonto tiempo Iq
grcndezo y io glorio del Uruguoy y bcjo cuyo signo
intEnsos, dedico estos sus nuevos poemos

un iuebio recuperoró su destino
Y es precisorr,ente en los duros momentos que el
Uruguay sobrêllevo, cuondo Nqno Lottero surje de
sus reÍugios milogrosos poÍq expÍescrÍ su verdod. tibr':, de nohle eÉtilpe es estê y dê ohondqdo puÍezc.
Muchos de su: pógincs demuestrsn quê ên el lírico
olientc el combotiente. Àbierto el libro con un prólogo
del poeta belgcr León Kochnitzky, su têmclio sêntimentql dice estos titulos sutiles bojo les cuoles hay
proÍundo pclpitación de obro durodercr:
ITermono Arbol. Sqlmos a io domo del outomovil
gris, -- Menscje ol hermqno siempre espêrddo.
Borco en lc noche,
SinÍonic de omor en seis mujeres gloriosas...
A estc primerc psr:e det iibro sigue otro de perÍiles literorios. En estos y po! ocosiones, el crítico
tremendo crde en Io llqmq de lqs qdmoniciones porcr
hoblorle en nombre de tremendos responsobilidodes
estéticos a Poblo Neruda eI chileno y o .Ã.lÍonsino
Stcrni lcr dolorosqmente desoporecidcr de este instqn.
te. Pero donde está é1, totdlmentê él; donde Rómulo
Nqno lottero sê muestrc proÍundomente cmericcno y
dueno de 1o grocic cordiol y êl ocêno proÍético de los
grondes y los verdaderos luchodores de nuestro tiempo. es en su "Solutcción a Luis Jllberto Sonchez,,,
el escritoÍ perucno cuyc lobor hemos gloscdo en.más

de unc oportunidqd en esto mismq Sección Hispcuo
Ãmericcno de ESFERÃ, en Iq cual celebromos hoy êl
nítido triunÍo de Nono Lottero y sus Poemqs de So.
Iedad.

Gobrielo Mistrcl dijo unq vez de este escritor: ,,En
usted el corozón contiene
é1 entero".

lq llomo.

Es unq Ilomorodo

Ricordo Rojos clÍirmó o su propósito: "Se revelc
usted un Poeto por Io claridad de lc voz y la pro.
Íundidod del sentimiento .
Y Monuel Ugorte, el omericono inquieto de uncr
cruzods que odmite Íêposos pero no renuncios, dijo:
"Pocos veces tÍcê un outor o 1o superÍicie tqnta observoción nuevq o proÍundo, tonto vido ignorodo del
tronsêunte que dicriomente Io rodeq".
En este libro "Poemcs de mi Sotedod" Rómulo Ncno LotteÍo cumple y excêde qquello triplê qÍirmqción
olborozoda.
ERES TODN. DE ESPUMÃS

Eres todq de espumos delgodos y ligeros
Y te cruzon Ios besos y tê riêgan los dios.
Mi gesto, mi ansiedad cuelgcn de tu miroda.
Voso de resonsncios y de estrellos ccutivss,
Estoy consodo, todqs los hojos ccen, muerên.
Coen, mueren los pójoros. Ccen, mueren lqs vidqs.
'Consado, estoy consodo. Ven,
onhélome, víbrcme.
Oh, mi pobre ilusión, mi guirnoldo encendido!
El ansio coê, muere. Coe, muere el deseo.
Ccen, mueren lqs llomas en Ia noche inÍinitc,
Fogonozo de luces, polomo de gredos rubios,
Líbrome de estq noche que acoscr y odquila
Sumérgeme

en tu nido de vértigo y coÍicio.

Ânhélome, retiéneme.

Lo embrioguez o Io sombro Ílorido de tus ojos,
los coidcs, los triunÍos, los saltos de la fiebre.
Àmcme, ómome, ámome.

De pie te gritol Quiéreme.
Rompo mi voz gritóndote y hogo horcrios de Íuego
En Io noche prencda de estrêllos y lebreles.
Rompo mi voz y grito. Mujer, ómcrme, cnhéIame.
Mi voz orde.en los vientos, mi voz que coê y muêre.

PÃBIO NERUDÃ

PARA

Bronquite, Tosse, Resfriodo
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"Nosso" sENTrDo E PnolEÇÃo

Desdobrondo um pouco considercções qnteriores:
Portugcl, pelo permcnencic vivo dos suas gercções
mqis moços. é hoje umo pÍomissorc reolidode, Promissoro oindo, porém já com um ospêcto de certezo, com
umc coroclerísticc própria de eÍicozes .empreendimentos. Hq que o recenhecer, e islo nóo envolve lisonic
mesmo porquê o entidqde é qbstrqcta: o clomor que
hoje ocordo o poís é um clomor que, contempoÍdneo
com cs reolidodes sempre novos, surge dos mqis Íundss veios da noçõo portuguesc.
tonge, bem Ionge do compreensôo que o Íocto exigê estõo oqueles que julgom simples retórico de irÍeveÍêncio
de irreverenciq sem Íinolidode intrinsecc
os onseios do juventude portugueso de hoje, Por-que é uma coiso polpável
e tanto mcis polpável
quonio mcis de perto ocomponhodo
que, com o juventude portuguesq de ho;e váo oquelos verdodes mois
imediolqmente verdodes; que a Íorço do suc perrncrnencia, surgidc dc ogudez coótica do desencontro do
hornem com o sociol, comporto uma totol tronsÍiguÍoção dos coisàs.
Sõo geroções que
sempre o meconicc moteriolista dos ocontecimentos
condensom em si mesmcrs,
com reíerencicr cros logo proximqmente precedentes,
umc totol oposiçõo de atitudes onte os problemos dc
vido, - onte c próprio Vido. Àssim
nõo esqueço o
leitor que Íolomos sempre em êsquemo generolizodo
nc ÍÍente vci umc gercçôo que. sêm todoviq to1
implicor menos méritos de especiolidode, vive oindo
muito do oristocÍotismo literário, do horror á ginósticc oo ÍilosoÍiq cientíÍicc, dc cnteposiçõo do divino qo
humano, do pessoc á colectividode. E precisomentê,
neste como noutros pontos, ho o oposiçõo de critérios:

lidode. Sáo o-rnergulho no mcis concreto Íundo da
mois concÍeto reolidode. Ãí o nosso coso porticulcÍ:
procisomente pelo moior mergulho dos geroçóes no lun-

do do reolidade do tempo, é que o permcnencio dc
suc vido é mqis vultuosc e mois reol. Elos sáo o grilo
decisivo dc própric reolidode. .ilngustioso tonto quonto
mcs promissor, isso sim, tqnto qucnto esto
estq o é,

oé

-

tombem.

E com umc ccroclerístico, oinda,.sobre os épocos
precedentes: náo é um, nôo sôo dois, nóo sôo três c.
que gritom.
São geroções inteiros, é umc mossc compocto de
!óvens que, otingidc no sêu pÍesentê de onorquio e
de luio, pode oindo erguêr, conÍiqnle, os olhos porc
o Íuturo e poro cr vidc.
BEVISTÃ DÀ IMPRENSÃ

No "Diobo" M. Guerrq Roque denuncicr um "Escondqlo Editorial", pcrÍo que reclomo o intervençüo
do "Sr. Presidente dq Àcodemio de Ciencias de Lis.
boq" e do "Sr. presidente do Àssocioçáo dos Livreiros
de Portugol"
como entidades o que cobem
- iulgq-os otribuições, respectivomente de "zelor pelo
olimento cultursl "da noçáo. e"'pela dignidcde e prestígio dumc clcsse". O libelo é olgo extenso e nele
se ccusc a "Livrorio Civiliscção" do Porto, de "trunccr,
olteror e reduzir os obros primos do litêroturo", tqis
como "Àno Korenine", de Tolstoi, e o "Sonho", de
Zola.

os geroçóes mois moços conjugom-se poro umo inodvertidq projecçáo no Íututo: o qrte cuios contornos se
esboçom é umq orte que mergulho nos dromos dos
mcssos olucinodos, o ÍilosoÍio ê q ciência entrcm pcrrq

O orticuiistq, depois de pedir sonçóes pqro os responscveis, conclui: "co1qrmo-nos seÍio toÍnormo-nos
cúmplices dum otropelo imperdoovel".
No mesmo jornol, Íirmodos por "ti" começorom c
publicor-se olguns opontomentos em e sobre "Noviol"
umo novo línguo ouxiliqr internocionol que, nc opiniáo do divulgodor, viso o sobrepor-se ou a substituir
o "Esperonto". "A.lvoro Pontes ê Scldonha Correirc,
codo um poÍ umc vez, oporeceÍom q demonstrqr o
"ilógico" dcs preocupoções de "ti"
q quê este deu

coord.enor, disciplinondo, mentslidades, e os individuos,

respostos.

diÍundidos nqs ideiqs impessoois e impereciveis, desoq movimentoÇáo inintêÍruptcr de "todos".
.F-s querelos recentes sobre o orte "sociol" ou
"nóo-sociol", é nestê choque de crltérios que encontÍom
c suq Íonte de explosõo. Mais: todo c nossc vido se
move, por ossim dizer, em volto deste ontcgonismo de

Ãindc no "Diobo" oporeceu qgord q I.c "Corto do
Brasil" subscrito por Corlos de Locerdq. .A.trovez dela,
o outor deixa os suos impressões sobre o intercqmbio

otitudes.

No "Sol Noscente", Ãmorim de Corvalho continuq
"Respostc oo Snr. ]oáo Gospor Simóes" c propósito de tendencioso otoque quê este Íez do seu recente opúsculo" Ã.trovez do Obrq do Sr. Ãntonio Botto", como crítico oÍiciol do "Diário de Lisboo". Jlmorim de Cqrvolho, do mesmo modo que reÍuto G. Si.
môes, deixq perceler Íolto de ordem nos ideios do

pcrÍêcem ontê

O leÍtor de certo relocionou jó: nôo é umo simples
vontdde de disputo que nos stiro poro os extremismos
do discussáo. E'o próprio mqrcho dcr "nosso" humoni"
dode. E' o própria lei do vidq. Cadq idqde compoÍto
umo ideiq do mesmo modo que o inverso. Ãs idodes
e os ideios, oté como concepçõo mentol, náo representom, iú, umq evosõo do reclidode. Sõo c próprio reo.

-

iuso-brosileiro, pugnondo, oo mêsmo têmpo, por que

sejo montidc o dignidode do inteligencia e deÍendid<r
o liberdqde do penscmento.

c suc

critico.

OuÍubro, Jg3g
Lembremos que
lencio,

67

J.

Gospor Simões lem íeito si-

Àntónio Botto decide ,,Íinclmênte, quebror o
lurc_
o si próprio Íizera de nôo responder oos milhentos.otoques dirigidos a suo obro de escritor
e de
poelq" e üporêÕe no ,,Diário de Lisbôq,, com ,,Umq
Págino Breve dos Minhos Memórics,,. À. Botto vem,
ossim, com um ortigo de máguo (gue é seguido
de
mento quê

.
,
I
,

um soneto do mesmo genero) no quol dá o entender
quê o move q suq ,,snsiedade universql de justiço,,.
Em resposto q ,,Cqrto o Um Critico Estrongeiro,,,
ds Tomqz Ribeiro Coloço, opontodo no número onte_
rior, Gospor Simões vem c público no ,,Diário

de Liso'ros", com umq pequeno
nota, chqmondo ,,humoristo,,
T. Coloço, e dizendo que o ,,hilorionte págino que
"êste
lhe havio consogrodo,, erc numo Íolho no género
do "Sempre Fixe" que terio cobimento.

Ns "Seoro Novc,,, onde, com Írequencio cpqrecem
trqbqlhos subscritos pelos melhores nomês dos Ietros
poÍtuguesos, devemos solientor, o secçôo ,,Foctos
e
Documentos", o quol nos dá um ponoromo
sintético e

.
I

movimenlodo
qlobo.

dc vidq mentol,

"
+

Â,RTES PLÁSTICÃS

economicq

e sociol

do

corn o sndqmento do veráo, portugot entro num
odormecimento de Íorços, Ãssim é que, em mqtéria
de "Ãrtes Plásticos", nodd têm sido Íeito. Os jornois
ondom, poÍ isso, vozios no que concernê o tol sector.
OutÍo tqnto sucede. Os Solóes Íqzem c ,,suq,, temporodo com qs portos por obrir.
No "Diobo", Roberto Nobre, a cujc otuocão e es-

clorecidq mentolidode se deve oquele pouco, que
iá
hoie represento, como côiscr q sério, o Cinemo em portugol, dá, num qrtigo, ,,Sugestões psro umcr Estético
Dinomiccr, Ãrte, Movimento e Cínemo',, noutro cr sêguir,
verberc eêrto ollitivo opêlo em pról do Cenimo, dodo
o público no "Diário de lisboo,,. B. N. nôo só verbera
o opêlo, como elucidq e reÍuto o orticulistq. Nobre
coníiq plenomente nos possibilidodes do ,,Cinemo,..
No "Sol Noscenie". Ãlves Costq desoprovc o pro.
jecto de íilmogem de "Os Luziodos,,, oderindo o idênÍico atitude de Brun do Conto no ,,Cine_Jornol,,.
rEÃTEO

Àssir Espercnçd, que de hq umc temporodo vem
lutondo pelcr higienisoçáo do teotro em portugcl, con_

denc severqmente "Ã Velho Rabugenta,, peç<: que diz
ser "de contexturo insigniÍiconte,, em conlroposiçõo dc
gronde cctriz que o interpretou: Ãdelino Ãbronches.

O

dá indirectqmenle, numq pequenq notq,
oporecido, como c criticc cnteriormente opontodo, no
mesmo,

"Diobo", opinião sobre "Roso de .A.IÍoma.,

_

reolizoção
crítico penso

de "Artistqs Reunidos". Sqbemos que o
do peço, do mesmo modo que põe
eu dúvidc c prolongcidc uniõo _dos ,,Ãstistqs_ reoliza_
<lesÍovorovelmente

-dores.

Solvo "Guerra lunqueiro,. _ memóriqs _ de Lo_
pes de Oliveiro, "Ilusão nq Morte,,, Novelos,
de ÀÍonss
Hibeiro, em edições "Sol Noscente,,, e um ou outro,
está proticornente pcrodo o môvimento editoriol por.
tuquês.
-t
ÃPÊNDICE
CHOMÃGE

Chegodo o período do canículq, o quê sucêde peIos meqdos de todos os crnos, portugol declqrc-se em
gréve.

Póe de lodo o sqngue, q intoligcncio ,o emoçáo _
Ficq-se de braços coídos, E portugal. que tem
sêmpre um pouco de sonho e de sentimentclidode pos-

o vida.

sionol poro os momêntos de desenconlo, nestos qlturos

é o Portugol que nem olbergo têrnurc, nem rispidez,

nom grociosidode, nêm Íermentaçôo,

ProÍissionclmente é, como ge sobe, o periodo de
-.e codc quol drmc-se dcs roupos * o menos
quê possd
e de economics _ o mqis que consiga
e qbqlq poro os termcs, pdrd q pÍqio, porc o ccÍm_
po, (é ponto quê não queriomos Íocqr; ele, porém,
im_

Íérios

põe-se como umo reolidade esmogodorc: e os que
nõo
podem ir, nem pcÍrq os termos, nem por<r c proic,
nem

pqrcÍ o compo?) e por oli se obcrndonq; umcr ou
outrq
Íolho de octuolidodes debcixo do broço,,um livro de
coÍocteres lorgos e ocegríveis, + um ou dois clmonoques.

CINEMâ,

.

LIVBOS

E é tudo!
* Sucintodomente é

tudo.

Só de longe, cremo-lo Íirmemenle, pode encontrc.
sê neslc suspensõo em quê o poís se coloco, sintomq
d emenos vibrqtilidqde. porque no Íundo o poís con_
tinua o morcho seguro e oplicodo do seu crescimento
constontê. Ã nosso inqctividqde é-o só por umo cir_
cunstoncio de temperoturc momentdnes, modiÍicqds

c qual os coisos odquirem por Íunçáo próprio um
sivel rumo de cceteroçáo.

vi_

No Íincl de contos Íiqd-nos o cerlêzc de que o
culturo portuguêsc de hoje,
oqu€lq culturo que pode oinda (e sempre) vcrler como
testemunho de presenças "vivcrs" ospirc o benéiiAo oÍluxo de novos íorços
subjectivos e o de mqis eÍicozes e mois contemporoneqs ideios:

ÍilosóÍicos, morois.

Voi tomqndo
(muito ténuemente cindc, é cloro)
corpo. nos domínios dq nosso médio intelectuqlidode

(de imediota repercussáo no gerol dos gentes _
sqlvo
os 70 o/" de qnolÍcbetos que nos esmogcrm) umq deter_

minqdo copocidode de verniz êuÍopeu _ veÍniz Íil_
tÍado em gronde porle pelo que doutros continentês
nos pode

viÍ ccpoz de,

penetrondo_nos, contribuir poro

um crescimênto e porq umc mcis sólido Íormoçóo de
volores próprios.

Ã inquietoção criodora dos.geroções mois moços
tem um precedente,
prceedente gue por certo rcvets.
nos re3ultodos que vcd apresentg[do (e esse§,1esgltç

.

EsÍera
dos sóo justomentê as geroções mais moços), o nossc
copociCode de odoptoçôo oo peÍmonentê rejuvenêscimento de humqnidqde e de ideios.
Restq-nos êspercr que o poís veja chegado o sep
momento propício: Que é cinda: oguordor que umd ge

nunciodos, exqtomentê porque
ho cotólicos nqzistcs, etc.

roçáo inteiro se revele com

que, em vários centros de opiniáo, qté em certos meios

Ã IGREIÃ E Ã
e

QUESTÃO RÃCISTÃ

O podre Ãlves Correicr é umo dos mqis curiosos
esclorecidqs Íigurcs do clero português, Scbe mqn-

ter, no meio do cáos do octuolidode ,cquelc sereno
visão dos Íenómenos, oquelo lúcido compreensáo dc
legifimidode ou ilegitimidode dqs ÍoÍços sem conÍlito.
Bom representqnte do espírito cristóo pelq Íorço íntimc dos suos convicções religiosos, nôo perde o "controle" do suo octuoçôo como homem vivente no meio
dos demqis.
Ã propósito dos divergenciqs Íecentemente susci.
tados entre o cheÍe do igreio cotólico e os exclusivcmente rqcistss, melhor diremos: entÍe o Popo e c poIíticc de expurgoçôo judoiccr de Mussolini, "O Diobo"
êntrevistou-o

.

Começou Ãlves Carreiq por dizer que o verboroçôo público do popo contÍo os processos rocistos do
Íoscismo itoiono- que pqÍo uns cousou gronde desopontqmento e poro outros nôo cousou desopontsmênto
olgum
está de harmonia com os principios do religiôo cristá que verbero ê condeno os otentados contrc
os direitos dos gentes, os insensclos orremetidos do
Íorço contro o Direito e o Justiçd.
Em resposto c uma perguntc do iornolisto diz ser

de ocreditqr que poÍo o otitudê do popa tenho tido
quolquer inÍluêncic c solidoriedode político-militor dcr
ItáIic com c Ãlemonhc. "pelo perseguiçáo de que o
Igreio esló sendo ob,,'ecto no segundo doqueles poíses.
Ã Íqmoso "depuroçáo" não se tem limictdo táo somente oos judeus que, depois de hoverem empenhodo
lodos os seus esÍorços e Íortunos nesscs noções, soÍrem
os moiores perseguições e lotrocínios. Os cotóIicos soÍrem tombem umcr coto portê impoÍtonte dos costigos
que qos judeus tem sido inÍIingidos, e essê Íocto motivou em tempos a preporcçóo pelc Sonto-Sé, de um
"Syllabus" que Íoi distribuido os Universidodês e proÍessores cqtóIicos e que continhq motéria opostq crs
extrovcgoncios do rqcismo olemão, sêntitisodd nos seus
"mondomenlos".

Depois de evocqdos vórios Íiguros e vários preceitos ou qcontecimentos do mundo cotólico, ó novc
pergunto Ã. C. respondeu:
"Em vórios períodos do história dos povos e cté
recêntemente tem-se dodo divetgêncios mcis ou menos
groves entÍe o ÍomíIicr cotólicc. Recordomo-nos, c propósito, dcs Íortes desinteligêncios suscitddqs ultimomentê êntre os cotólicos Íronceses, dos otoques cerrodos contrq o cordeql Verdier, chcmodo o cordeol
"vermelho", e outros, e dos orÍêmetidds dô Íomoso
Chorles Mourros."
Àssim, qs divisões surgirão, mois ou menos pÍo-

ho cotólicos

Íoscistas,

Seguem-se outrqs consideroções, opoz o que o jornolista lembro o hipotese qventqdc do conÍlito entrc
tr ItóIio Íqscisto e o Voticcrno se ogrovoÍ a tol ponto

intelecluois sê poÍtiu do princípio de virem o êstdÍ
em cheque, num Íuturo próximo, os célebres ocordos
de Lqtrão. Esses ocordos ÍepÍesentqm octos diplomáticos pelos quois o governo itoliono e a Sonta§é puzerom Íim qo conÍlito gue os sepcrovo depois que o
primeiro, em 1871, ocupou os estodos da segundo.
Concluidqs os negocioções, que durorom um mez e que
íorom de iniciqtivc de Pio XI, ossinorqm-se os qcordos
nos seguintes e Íundqmentois termos:
Primeiro
Írotado Político em que é reconhecida.- no sud plenitude, o sobercnio do Popo sobre um minúsculo território, cessondo o heÍe do Igre)o, em compensoçôo, de
reivincoÍ o resto dos seus ontigos estodos e de considercr o perdc como umo usurpcçõo oo mesmo tempo
que reconhece Romo como copitol do Reino de ltóliq.
Segundo
Convençôo Íinqnceirq, pela quol ele
recebe como indenisoçõo pela perdcr dos ontigos ren.
dimentos têmpoÍois da Sonto-Sé, uma somo d emil m!
moedo, e de 750.000000 de liros em tíulos Ory

:::ã","

Terceiro
Concordotq Religioso concedendo o
Igreio cotólicc na Itálic, sobretudo em máterio de en-

sino, estodo civil e prestígio exterior, c posiçáo priv!
legioda de umo religiáo oÍiciol".
Diz qdionte o jornolistc que, dadc o liipótese de
Íicorem periclitontes os Íundqmentos dos ocordos estcbelecidos em Lotrôo,

já

olguem encdrou

c

possibilido.

de de Pio XI ter que lronsÍerir c suo residencic porc
os ontigos instalaçôes popois de Ãvinháo.
Ãlves Correio responde dizendo consideror Íanlosiosos todos os previsões sobre tal mqtério
e que
,ncdcr justiÍicoriq nem obrigoricr c esso tronsÍerenciq.
Seguem-se mois uns pequenos opontcmêntos, opoz
o que é reÍerido o Íocto dos bondeiras do Vqticqno náo
enÍileirorem com os do Íoscismo ncts suds grcndes moniÍestoções.

E o podre Ãlves Correic'conclui dizendo que "o
oporecimento dos insígnios do Voticono nos grondes
porodcs Íqscistcs ou nqzistos representoric umc cÍrontcr oos princípios cristóos e teric consequêncios bostontes desogrodáveis parcr o prestígio e impociolidode do
Igrejo".
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UMÀ IÃNELÃ

Oviúo Chqves
worio do Globo.-

ÃBERTÃ

Ediçôo

dc Li

Um novo livto de versos de
Ovidio Choves. E, destq vez, sosetos. O poeto é desses que se
nôo intimidom em revelor suq Íi.
delidqde às Íormas quosi obon-

.donodcrs

q

dq Poesio:

êscreve-cr

sente ou como o preÍere,
irtêirdmente emqncipodo dcs correntes quê se Íormom, Desso indecômo

pendêncic resultq umq qrte sincerc, ê6pontânêo. sem qrtiÍiciq-

lismo
expressão de lirismo e
"Umo jonelc oberde serenidade.
to" pode ser sintetisodc nesiq qÍirmqtivq: um belo livro de poesio.

-M.i.
GOMEZ, TIRÃNO DOS

.A,NDES

Thomos Rourke
Trcduçõo
-de Homilcor de Gqrcia
Ediçoo

do Livrorio do

Globo.

-

Esto biogroÍio de Juon Vicente
Gomez, que, por 28 onos, governou e tiÍdnizou q Venezuelo, mostrd com minúcia e Íidelidode o
pêÍsondlidqde do célebre cqudi.
Iho
o por de questões ligodos

- vids e à suc épocc. Em
à sucr
esplêndido trcdução de Hamilcor
de Gqrcic, "Gomez, Tircno dos
Â.ndes" vem ênriquêcer o cole-

çôo "Documentos de nosso épocc"
er de umc moneiro gerol, c série
de troduçôes que c Livrorio do

Globo vem tendo o inteligêncio
de promover. E é inestimável contribuição à biblioteco dos estudiosos de ossuntos omericqnos.

M. l.
UM DRÃM.ã, NÃ MÃI,ÁSIÃ
W. Somerset Moughom
Trodução de Teodomiro Tostes
Edição do Livrqriq do Globo. Somerset Moughom estó entre
Os escÍitores que conhecem o se§redo de prender o leitor, "Um drq-

mq nq Molásic" constitue

umq

Íesto pcro os opreciodores do gênero: desde os primeiros páginos,
há umq otmosÍerq envolvente de
interêsse e mistério, que gqronte
o prqzer com quê se ocomponho
o desenrolqr do romqnce, E é
construido dentro de um climo de
poesio
muito morcqdo e muito
- Troz, oindq, poro
pitoresco.
completáJo, seres vivos que pensom
.e sentem e que nos sôo mostrodos
por Somerset Mcughom em trcços

muito Íelizes e muito nitidos
psicologios um pouco extronhcs,

às vezes, mos sempre
ESPI^ãO

t.

- CoFr-nimore

- de Gilberto de
ôper
Trcduçôo
Mirondo
Ediçôo dq Livrqriq do
Globo.

-

s

23.o volume do Coleção Uni
verso, "O Espiáo" nos conto episódios dq Guerra dq Independêncio Ãmericqno
e está nisso,
- interêsse. pqtclvez, o seu mcior
rolelos o êsses episódios, o outor
criou tipos mois ou mênos ortiÍiciois, mos cheios de enccnto romântico poÍa certo closse de leitores. Ã esto, "O Espiõo" ogrcdoró sem restrições.
M. J.
Ã FITÀ. VERDE Edgord
Wotlqce
Troduçõo de Silvio Guqs-

pori -

Edição do Livrorio do

Globo.

Mois um volume do

Coleçóo

Àmorrelq destinodo o gronde sucêsso êntre os Íascinodos do romonce policiol.
M. I.

PÃNONÃMÀS-

O

MUTUÃ-

LISMO COMO DOUTRINÃ

SO"

CIÀL
Ã P.F.ISÃGEM E Ã ME.
tÃNCOtIÀ.
NO DRÃMÃ LIRICO

DE FEIJó

Monuel Ànselmo
Editoro

Iiworia Civilizoçáo
Portugcl.

-

-

O Sr. Monuel Ãnselmo

mondc de Portugol

nos
êsses três vo-

lumes, bdstontê expÍessivos de

suq personclidode de

escÍitor.

ÃIiondo o troÇo poético oo doutrinário, íozendo críticq e Íixondo
impressóes, o qutoÍ nos moslrc
um esti.lo elegonte, uma sensibi_

lidode bostonte ogudo pcrrq os
coisos de ortê e ocêntuodo ten_
dêncio poro os ossunos ÍilosóÍi
cos. E é nessqs três corocterís!icos essenciqis quê se Íortolece
tôdo q estruturo de suo obrq.

-

M. I.

SUMÃ

Zuis Franco

Colec-

- perseo
ción Ã,merica
Ediciones
- Tombem nc ReBuenos Ãires.
-publicc Àrgêntinc cs Editoros es.
tôo interessodos nq diÍusão do
Iivro dmericqno, C. Di Vruno
com cr suc êsclqÍêcida orientocão
incluiu já no progÍommo aa ôoJeçôo ..{mericc grondes 1ivros en.
trê os quois Íigurom: poemqs, de
Whitman; Angustia, de Grociliono

ge Ccrrero Andrade; Eozas, de
Luis Frcnco, e outÍos.
Ã qrte poeticc de Luis Frqnco
tem belezcr, musicolidade e emoção. Surac é uma coletânea de

poemqs onde se enconlrq umq intêrpretqçõo legítimcr dq ncturezq

integÍdda no ser humono.

E'

um

livro em gronde Íormoto com moteriq suÍicientê porq sê iulgoÍ o
qutoÍ um grqndê poêto dc Ãrgentino e dc Ãmericq.
S.

-

RECOMPENSJT
Judos Isgorogotq -- S. Poulo2.o ediçôo.
Judos Isgorogota é um poetc de
reql prestigio, nôo resta (I menoÍ
dúvida e umq provcr disso ó se
ter esgotodo c l.a ediçáo deste
livro. Finc sensibilidode, beleza
de Íormq. certos preconceitos Dq
construção do verso, e exaltoçôo
poetica, sõo qs corocteristicss de
Eecornpenso. Ãtuolmente, pelos

êspqÍsos pubiicados cqui e ocolá,

o poetq está se tornqndo mqis
objetivo e mais humono. Contudo,

a Íqse de

"Recompensc" Íez de

ludos Isgorogoto o poêtu de
gentino e do Àmerico.
S.

Sôo

TUNICÃ INCONSUTIL
Iorye,
de Limq
Cooperotivq- Guoncbqrc
Substancioso livro contendo -lindissimos poemos sclientondo msis umo Íeiçõo nc obro
do poetq forge de Limq. Poesic
místicq, pogonisodo, neo sim.bolistcr, bíblica ou como queircrm
clqssiÍicqr, é positivomenie notcvel estc mogniÍicd tunjca inconsuÍi]. Usqndo o obstroto ou criqn.
do versóes novos dq propria gene-

sis, Jorge de Limq é

grondioso

no sentido de interpretoçâo e completo de mqneirq eioquente o conteúdo de suq obrc com umc poe.
sia penetrontê e bela. Quando

utiliso o metqÍísico sente-se q mc-

teÍiq polpitqr vivo e mistêriosq
mas muito moteria.
S.
OS MESTNES CÃNTORES DE
NUREMBERG
Durvol de Mogcthôes Limc - Rio 1938. Plcquete
- proÍêridu na Ã
dc conÍerencia
C M. Trobolho intêÍessonte ê

curioso pelo seu sentido de divulMogolhôes
Limcr, em Iinguogem agrodcvel e
clorq, norro em pouccrs polovros

goçáo. Durvql de

.Ae,ia*

,,OBIRNCR"

umo obrc que como ele me,smo
diz é "umq Íeconstituigóo vivido

e Íiel de costumes
.ê,lemqnhq

coerente-

mente desenvolvidos. Bôo troduM. J.
çáo de Teodomiro Tostes.

O

o

(

Romos; Calunga, de lorge de Limq; üos Copitoones de Io Ãrencr,
de lorge Amqdo, Lq Co,rÍetero,, de
Nelson Himiob; fupa& Am<rru, de
f . Urie Gorcio; Palo E' BoIsq, de
José de Lq Cuqdro; EI MueJle, de
ÃlÍredo Porejo; f,aÍiÍudes, de lor-

pitorescos dcr

do seculo XVI".

S,

Costro
Ãlves
Livros do Brasil
1.o
- (2 tomos). Componhia
volume
Editorq Nocionol. Está se ÍirOBRAS COMPLETiTS

fl,arirta fla,Da od. ?aía

mqndo ccdo vez mqis no conceito
dos intelectuqis brcsileiros q obrcr

EsÍerc-,

70

que a Cio. Editora Nocionql vem
reolizqndo ultimomênte. Em tÍes
magniÍicos coleções dirigidos por
nomes já consogrcdos têm qpo-

recido ultieamentê ediçôes de
inestimovel volor. Iniciondo "Os

triyros do Brqsil", coleçõo que
ÀIranio Peixoto dirige, as Obras

.F-,mcnte!;

no poemq dos lirios:...

"te( gemprê o omor sem

nunccr

possuir o qmodo"l nos poemos de
omor: "Homem, escutq! Nuncc

qbroces as mulheres".l; etc. lt
preocupoçáo do outor nóo está

Completcs

no conteudo reql dq vído; permo-

Orimpica Editora. Trqbclho

crioudo couporoções inspirodos,
sem olhor pqrc os coisos concretos e humqnos que constituem o
motivo dq poesio chomodq modernc. Contudo, Jomil Â.lmonsur

de C<rstro Àlves têm
gronde expressóo e ocupom o seu
justo logcr.
S.
Ã QUESTÃO
DO FERRO _
Roberto M. Couto
GróÍicc
util

e

ocessivel sobre o questào móxima
do momento. O Brosil inteiro estó

vibroudo e recgiudo porg se libertqr. dos imperiolismos estrcn-

gêiÍos. Este livro explicc com
umcr linguogem clqrq o signiÍicqdo do jó Íomoso controto do

náo menos Íqmoscr Itobira Iron.

O Ieitor Íicc de tql ÍoÍmq inteirqdo uo qsunto quê o moior mérito de "Ã Questôo do Ferro" está
rG su<r possibilidade de despertor um qmor sqdio pelo Brasil,
um oD.seio que dio q dio vqi
crescendo nqs conciencias populqres
c siderurgio nqcionql.
_
MUST.ã,FÁ
XEMÀL

ráo

MCLIO MOU.

Norte EditoÍq.

Volune
4 dc coleçôo Figuros

rápido biogrolicr nos mostrc cr Íigurcr de

Contemporôneos, essc

MustoÍá Kemol, com troços segu.
ros quê exprimem. bem c suc indivÍduolidqde e nos póem o pcr

dos oconteciEêntos que

envolve-

rqm q vidq desse reÍormcdor dq

Turquio.
M. I.
POÇO DOS P.ã,US
Frqn Mqrtins -- Romcnce
Edesio Editor

Ceqrá. Novo -romcrnce do qutor de "Pontcr de Rua" editqdo
em Fortqlezq. Trobclho de mélito que como os qnteriotes têm
recebido elogios dos críticos IitErórios. E' um romonce ds vidq
nordestinc do Brssil. .A,pÍesentoçóo bôo e umc ilustrcrçôo (no
copo) expressivq como todqs

qs

produçóes de Pculo Werneck.
S.
ORÀÇÕES NEGRÃS
Jomil Ãt-

monsur Hcddqd
dernq.

-

-Culturo

Mo-

Premio dq Àcqdemio Brqsileiro de Letrqs de lg37
o methor cpresentoção deste livro, O
qutor. é reqlmente um poetcr de

Íina serrsibilidode; os seus versos sáo poesid cento poÍ cento,
cgradcveis opesor de um pêssimismo muilo ocentuodo e quosi
sempre doloroso. Jlssim, nos poemos do ipê: "E' melhor nôo llo-

íu", "Sê sempre inÍecundo",

ó

necê sempre contqndo belezas,

Hoddqd é um mogniÍico poetq
e obteve um premio iusto.
S.

MÀDÃME CURIE
CURIE
Moderno
Nqcionql

-"EVq

Bibliotecq do Espirito
Compqnhio Editorq
Este livro extrqordi-

nório que Ãnisio TeixeÍrc selecionou pqrq o gronde coleção que

OCIDENTAL _
Mojor Frederico Rondon
O
movimento intelectuol e AientiÍi-

NÃ RONDONIÃ

co, que se vem mqniÍestcndo, em
toÍno dos problemos dc regiáo
ocidentcl do Brcsil, nõo deve ser
encorodo qpenos sob o ospecto
dcs contribuições que póde trazer
oo -estudo e á soluçõo de grcn-

des problemos nocionois. O mojor Frederico Rondon, um dos bqtoihqdores mois dicididos dessq
ccÍusc, nos troz umo contribuiçôo
voliosq com o seu novo livro, rico de dcdos e de inÍormoçôes, e
escrito com q Ítescurc, c reclidode e o vitqlidode sugestivc de

um diorio de viogem. O
do outor e o proprio titulo

nome
desse

dirige ncr Editorq Nqcionol
proporcionoÍ oo BÍqsil umq

vêio

volume evocqm um nome ilustte,
e do generol Rondon, precursor
desse moümento. reqlizador de

pos-

sibilidode pgÍo os curiosos

umc gronde obro e creodor de

dos

conhecimentos humonos e co
mesmo teÍnpo qpontor um sentido de vidcr grondioso. Evcr Curie
revelou-se umo escritorcr previ-

legiodcr. Os odjetivos pcrÍq o
elogio de tql obro sõo inúteis,
pois, o nome de Mqdqme Curie

e c troduç6o qgorq aPqÍecida dizem tudo. Vqlioso concursc, não
podemos deixcir de ocentuqr, estó
prestando Ãnisio Teixeiro á cul'
turd do Brosil otravez dessq Bi'

bliotêca do EsPirito Moderno.

energi.os.

Ã ediçáo é

ilustrqdq

com ÍotograÍiqs inéditcs"
M, i,

,.

Volume 130 do Coleçáo Brasi-

leirq da Componhio Editoro No'
S.
cionql,
ÃLICE NO PÃÍS DÃS MÃ.RÃ.
TraLewis Caroll
VILHÀS
duçáo e- odoptoçáo de Monteiro

Lobqto

Compcnhia Editorcr Na-

cionol. -Este livro, ontes de correr mundo, em vórios linguos, Íoi
préviomente oprovodo Pelcs crionçqs. tewis Coroll, ProÍessor de
mqtemótica

de OxÍord, fez

um

dicr urp posseio de bote com três

GOZÉ

.íAÚDE

,/

E FAÇA ECONOMIA
O ÍtUÍALIMENIOÍ
{

(oM

GODDURA DE CôCO

r.^ sbBlg,sa-*
qzàz cahzbz
fô @*

Jornoes e Revistos
CANJE -.PERMUTA.- ECHANGE
NEVISTÀ SUt ÃMERICÃN/I
Publicoção mensol sob q oriêntcçôo de Poulo Peixoto, direçóo de
Morio Brqsini e gerêncio de Poulo

Hervé.Numerol-Rio.
CULTURÃ
Mensário Democrotico Numero
1
S, Poulo.
Umo nóvq revistc -dirigido por
intelectuois poulistos e encerron-

NO QUT SE PENSÃ HOIE

contemporâneo
Volume III
Fqs- de
cículo I
Outubro
Direçáo
Síntese Mensol

do otividode

OtqvÍo Mendes
Cojodo.

S. Poulo.
Nume- 119.
ros: 115, 116, 117, 118 e
"Organo de Vinculacion Hispono
GÃCETÀ

HISP.A,NÃ

BrosiJeía. S. Pqulo. Endereço:

do coloboroção de nomes de vq.
lor como lorge Ãmodo, Ãbguar
Bastos, Ãnisio Teixsiiq, Nicolós

-Coixo

chio, NeIo ê outros.

do de Minqs Gerois.

Guillén, Oswoldo de Ãndrode,
Iulieto Bqrbara, Àrlindo Del PicPROBLEMÃS , Revisto Mensel
de Culturo
Numero 12
Ou- Ãrtubro
S.- Poulo. Direiores:

noldo -Pedroso d'Hortc e Ãrnolcio

Ã.

Serroni.

menininhqs. Porô divertí-las ...

Íoi inlontondo histórias de -que elos
conts Monteiro Lobato

gostqrqm muito. Resolveu, entôo,
escÍever essos histórios, E "Ãlice

no poís dqs marqvilhqs". E

qs

crionçcs de todos os pqises tqmbem. gostoÍom muito. O livro Íicou, embolodo pelo sonhos dos
cridnços, como oquelos histórias,
ingênuos e encqntodoros, que forqm embqlqdqs no sêu berço, peIos cguos do Tqmisc, oo rítnio
compossodo dos remos
I. M. f.
O SÃCI ..- MonteÍro -Loboto
Componhic Editora Nacionol. Quem jó nôo ouviu contor c
históriq do Sqci, "desse diobinho
de umc perna só, que ondo solto
pelo mundo, sempre com um pitinho qceso no bôco e, no cobeçc,
umo coÍopuçcr vermelhq"? Mos
que snconto novo tem essos vêlhos histórios contodos por Montêiro Lobqtol Ão ler os páginos
desse livro ingênuo e pitoresco,

descobre-se logo o olmo supert!
cioso dessos populoqões sertonêjos, cuios lendos povoorqm de sonhos e Íqnlqsmos o nosso imoginoçoo e nos prenderom, como roi-

zes,

à aossc gente ê à terro

em

que noscemosl Pedrinho que voi
po,:sqr os Íérios no sitio do Piccpou Àmorelo, ouve os históriqs

do Soci, contqdos por tio

Bqrnq-

bé, e qÍinql, vencido o mêdo, pego um dia um Soci; sim, um scci

Postol 4I03.
BELO HORIZONTE

Numero

Setembro -Direção de
.flugusto
Siqueiro e Fioriono de
Paulo -- Belo Horizonte -'-- Esto96

VERTICE

Revistq Mensol dirigido por Julio
Prilutzky Farny

de Zinny. Numero l0

Buenos

Ã.ires
Republico Ãrgentino.
Endereço: Guise 2005
2.o piso..
-

de corne e osso, que lhe

conlo

tombem os suos qventurqs.

I,

M.

T.

CONTOS

DE GRiMM

dução de Monteiro

Loboio

-

Componhic Editoro Nqcionol.
Os irmôos Grimm tiverqm um
dio q beio idéio de recolher do
liteÍoturs orol de seu poís os tesouros desscrs lendos e desses
contos que se perpetuom de geroçõo em geroção e que jó vi
es-

pontoneidode, q Írescurq e q
groço desses contos de ogrodável

Íqntosio conservqrqm-se intqctos,

no suo purezc originol, como se
póde vêr, poro dor openos o1-

guns exemplos, em Brq.nca de
Neve e Eosq Terme.lào, no Históriq dos Ãnões, em O Principe

Sopc e em O Gonso Doirodo. Ãs
ilustroçôes, olgumos em tricomio,

sôo encqntodorqs.

1. M. Í.

- DE ÃNDER.
NOVOS CONTOS

SEN

Troduçáo. de. Monteiro

Loboto
cionql

,

-

Componhio Editoro Nc-

No biblioteco inÍqntil ió Íigurqvcm os contos de Ãndersen.

"A,pcrecem

ogoro Novos Contos de

I-ndansen. O So.ldcdinho

de

o delicioso historio de
A Camponezo e o limpcdor de
Chominés, loão Gronde e loao
Pequeno, cheios de impressôes
Chumbo,

pitorêscos, íinqmente trotodos

1014,

Uruguoy. Endereço: Rincón,

Sg9.

Êe-

1015, t0I6 e 1017.
Diretor: Oresles BqroÍÍío
Montevidéo

ã,UROBÃ DE CHILE
Numero:
2, 3 e 4. Revista dq "Ãliqnza
de

Intelecluoles poro lo deÍensq de
poblo Ne]o culturq." Diretor
rudo. Sontiogo de -

Chite.

ço: 9osillo

Endere-

13I65.

MEDÍODIÃ .-'.- Semqnqri,o po.
pulor
Numeros: 83, 84, gS, g6
e 87. -Hqbonq .- Cubo
Diretor

-- Nicolás Guiltén. Endereço
Ãportodo

1724.

-

PENSÁMENTO

-- Porto
Àportodo 19.

Numero 103
Fortugol,
Endereço:

O TRÀBÃLHO Semsnário
Numeros 256 e
"dc -gente moço" pógino
257
- por Morio Selma e Lobõo
dirigido
Republicono

Vitol, no numero 257,

tronscreveu

sob o tituio "o que um crítico brq-

sileiro disse sobre PÃRIS EM
1934"

o

comentário de* nosso Be-

dqtor Dios dq Costq sobre o livro

de Àbel Solqzsr.

olguns dos íqmosos conlos quê
o livro. Âs grovuros excelentes podem trozer tombem
paro q educoçáo dos olhos um
elemento verdadeiromente útil:
compõem

Tro-

nhqm dos velhos tempos, Ã

MUNDO URUGUÃYô
vistq Semqncl
Numeros:

ê

do mqis carcdóvel, eÍeito, sôo

c,lqs oÍerecem um ideol oos olhos
dos crionços.
M. Í.
- ]. DE GRIMM --.
NOVOS CONTOS

Trodução de Monteiro Loboto
Componhio EditoÍa Nocional, No tesouro dos contos populores

coiigidos pelos Grimm, Monteiro

Lobato recolheu mois olguns e os
enleixou nesse belo volume, ricomente ilustro. O Dois lrmãozi.

nhos, loão Bobo e as ?res PJurnos, O Nqriz de leguo e Meia,
O ftei da Montqnho de Ouro, A
Aqua da Vido são contos que,
ouvidos ou lÍdos no inÍância, nuncG mqis sê esquecêm. E, nesse

ediçôo dc Compcnhio

Editoro

Nqcionql, nõo se sobe mois o que
odmirqr nq qpre,sentqçág moteriol que c emoldurq: se o nilidez
dc impressão, se q excelêncio dqs

ilustraÇões

que ocrêscentcm

volume um novo otrotivo.
M. Í.

oo

/.

corEÇÃo BRÃSrrrÃNÃ
Componhic Editoro Nqcioncl.
Àeedições:

RONDONIÃ
E ÀoqueÍte Pinto
Ã, MÃRGEM- DÃ HISTORIÃ DO
BRÀSIL (Livro Póstumo)
Vi.
cente Licinio Csrdoso,
José

Moúa Belo.

INTETIGENCIÃ DO BNÂSIL

_

veniez veÍs moi,

con-

-"Vousdéjà l'^mour, cvec una
nqissdnt
sorte d'qureole; vous veniez vers

E

une pcÍuvre Íille sqns beouté, sans

éclot, qui ne pouvcrit prétendre à

l.
troços quosi

"FRÊNÉSIE"

No Brosil, quem escreve sôbte
Tectro ocoba sêmpre nq lomentqçôo. E' um Íqtqlismo o que ninguem escqpc
impostq, ós vezes, á simples- leituro de jornois
êstÍqngeiros.

=

i.
§_::

{

rt
*1'
-ti::

E' que nos

chegcm

noticios de peços que gostorio
mos de ver vividos; é que lemos,
nós mesmos, essqs peços e Íicomos iogo otormentodos pela idéia
de que nem podemos sonhqr vêiqs aqui. Certos obros nos sõo
veciodos, êm versôo brosileira.
porque há, entre nós, o preconceito contrq os peçqs sériqs, emqnci-

pados do dever de provocorem

um rozoúvel númeÍo de gargolhodos, iimpos de quolquer eÍeito
teotrql porc plotéos de limilcdos
exigêncics, E o exemplo dos outros poizes náo nos toco: o Tectto oqui perde o suo Íunçóo ortistico-educotiva (educativc no sentido de criqr o bom gôsto teqtrql)

o qs copituloçôes mois

obsurdos

vdo sendo Íeitqs. Essqs reÍiexóes
los ocoÍrem por contc dc leiturq
de "Frénésie"-c gronde comédio
de Chorles de Peyret-Choppuis

levodo com inveiável sucesso ncr
temporoda deste ono em Buenos.

Aires, pelo Componhia de tolo

Membrives, que o mqntêvê simultdneqmente no cortcz com "Elizqbeth, Iq Íemme sons homme", de j
Ãndré Josset (ouiro detolhe que'
nos deve chegor como exemplo) e
gue, tendo sido oprêsentodo quoBi so mesmo tempo em Poris, Lon.
dres, New-York, Romo, Vieno, Bu.
dopest, Prqga e Buenos-Ãires (é o
quê nos inÍormom revistos orgen.

tinqs), peÍmonecê desconhecidq
porc o púbiico do Rio de Joneiro,

E êste público, qÍinql de

contqs,

qpêzor de muito mol visto, porquê
Iev<r o culpo dos teimosios de em-

prezóxios e ortistqs indomáveis,

está perÍeitomente á olturo

empreeendimentos

dos

de orte.

Nqturqlmente que "Frénésie"
nào Íornece momêntos crmenos ou
hiloÍiqntes, No suq securo, nq
suo cridez, porém, é umq peçq inteirqmente reolizqda.

Mqs oÍinol que é "Frénésie"?
Ums comédio áspero
eis tudo.
Ã'spero, humono em -tôdq q suq
cruezc, sem

o

menor concessáo á

Ícrutosio, de umq sobriedqde de

rien, qui n'ovoit rien à espérer.
Vous choisissiez, j'étois choisie.
Dqns lq position inÍérieure ou
vous me mettiez jê n'avois que le

M.

desconcertonte, de

umo crueldqde onqlítico implccóvel. Umq únicq descoídcr pcrro cr
emoçáo - cr gronde emoçco que,
opezor de tudo, polpitcr sob um
Íevêstimento de durezo e de Írioldode:

"C'est si lqid des

d'hommes...

lqrmes

_"Ohl j'en connois de

pires.

Celles des vieilles Íilles solitqires.

Cê sont des lqrmes eÍÍroyqntes,

E o màis tudo sêco, doloroso-

q solidão doquela
mente sêco
humqníssimq- Esther Coq reÍletidq
no deserto de 3 qtos sem ternuro,
sem color humqno, sem generosidode. Choppuis nôo Íqz umq

só

ó belezo: tudo em "Fré.
nésie" é Íeio
na Íeoldqde de
três olmos de- mulheres Írqcos-

concessâo

sodos,

envenenqdos

e

endureci-

dqs. Nôo há situcções morcris bo.
nitos ou, pelo menos, moscqrodos.

O "climox" do peçc é

otingido

três vezes, com umo precisõo col-

no Íinol

culqdcr, mqtemóticq,

dos

droit de dire merci",
Ou então nêssê gÍito comovente
de 42 onos solitários:
vous dis de nê pos mê
-"Je Je ne suis pcs hqbituéê
toucher.

à me loisser toucher por

les

gens".

E' entáo quondo Esther Coq
deixa de ser enigmótico, poro se
tornor, simplesmente, estq coisc
triviol e irremediável: umc crioturq humono Írqcossodc,
O diólogo entre môe e Íilho é
up prodigio de desnudomento de
olmos
um desnudomento sem
belezo, -que chocq e nos Íoz quosi
coÍor:
Qu'est-ce que ce-

lq-"Heureuse!
veut dire: être heureuse? Estco que je l'oi été. moi, heuÍeuse? (Mme. Coq).
Qu'est-ce

que vous

voulez

-" celcr me losse? (Esther Coq)
que
E êsse

desnudomento culminc

q irnc conÍidêncio de Ãurélie
môo Íeio, corcundq, enconecidq

já

ogoro numq Íeqldade inÍini.

tomentê
doloroso, com c quol nos
chocomos, é verd«de, m<rs que

três stos. E é Íeio o choque entre

nos vqi comoveÍ tqmbém:

qtitudes do pobre "vieille Íille

pcrs, volrons. Pors
-"Mois
donc.
Délivre-nous du spectqcle
de tes suletés. Je ne peux pos
suppoÍter l'idée de ce que vous
Íoites, de ce que vous qllez Íoi-

môe e Íilho. feio o choque entre
poro culmios irmás. Feio tudo
nCIÍ no imprêvisto dê- um desÍêcho
que nôo nos dá inteiÍomente, mos
deixo pressentidq q essêncio dos

Iitoirê". Chorles de

so-

PeyrelChop-

puis nôo cogitou de nos dizer se
Esthex Coq é bocr ou má. Troçou-cr, simplesmente

essq criq-

te..."

Nesse ponto "Frénésie" qtinge

à suo culminonciq. Ãs réplicos de
Esther

turo quê enÍrentoro -tôdos os ne
gqtivqs da Vido. E quondo, en-

umc grosseiriq
morol

Íim, esso mesmo vidq se lhe obre
numo promessq, é oindo num

-mogondo-a e humilhondo-q,

de

o seu momento retqrdodo

"chontoge" desespercnte e cruel.
Como consúrutor, pÍopÍiomentê,
Peyret-Choppuis

teu o

gênio

dos detolhes que constituem o
conjunto indsstrutivel. No sobriedode de seus diologos, revelc
mundos interiores êxistentes

ê in-.

conÍessooos:

-"Vous
haír?

nê scrviez donc

quê

ne m'o pos oppris outre

-"On C'est .à vous dê m'cp.
chosê.
prendre le... restê.
E essq extronho Esther Coq,
conslruidc de desencsnto, de
omdrgurcr, de revoltq, de insqtis.
Ícção e de despeito, têm o sêu

momento de grondezo humono, no
humildqde dessc reveloçáo:

impiedosos, crueis, de
indecoroso

obotendo-se sôbre Áurelie. essõo

um clqrôo revelqdor de suq olmq
torturodo que, já ogoro, pisorá
sobre todos os coisos pcrro viveÍ
de

omor.

À omorosq recqlcoda

explode

e:"Iim, violentomente. No lo. oto,
oindq nõo encontrord êscopomen-

to. Está oboÍoda. E' mó.
ciê,nternente,

Con-

gostosqmente má.

Hó um desvio em sêus impulsos

de qmor: nõo os exponde em ter-

nuÍc, mcrs em maldqde.

Com

quolquer coiso de sádico que nóo

pode reprimir; com umc grcnde
a olegrio e poro

impotêncio poÍc

q bondode. Fere, entdo: á Írógil

olmc indecisa de Morto; oo pobÍe
corpo indeleso do crionço. Preciso
Íozer isso
como derivotivo.
"Pour
Explico:
nê pcrs me pÍi-

-
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ver d'un des ÍdÍes ploisirs gui

sont à mq portée". Mas o 30 qto
completo-o. Não é mois c recol-

cqda do lo. oto
torturqdo
- a exoltqdoe
toYturonte; náo é mais
do 2o., copoz de sqcriÍicqr um

mundo poro

o reolizoçõo do

seu

momento; é um pobre ser humqno
trobolhodo e vencido, de que
broto, enÍim, um pouco de lêrnurcl, um pouco de simpotio humonc. DesÍoz.se de tudo do pou- estoicis_
co que conquistorq, Com
mo. Mcs tombem
e oindo

com scrrcqsmo (o -óspero Esther
Coq do lo. oto) e com revolto (o
exqltodo Esther Coq do 2o, ato),
ÃtiÍq o seu mundo, o seu único
mundo (C'esi que tu n'oimes pos
vÍoiment. Si tu oimois, celq te sérois bien égol. euond on oime
quelqu'un, on n'oime plus per-

ú ovidez dos mois Írocos.
Prevalece, no entqnto, um trdco
de ironio esmogodora, de dispii
cêncio doloridc. Náo mois inlúrios. Não mqis revoltos. Esther
sonne)

Cog voltoró cr seu silêncio e q suq
solidõo:
que vos-lu Íoire?
-"Msis
de robe.

-"Chonger

TEÀTRO GLORIÃ
'À CÔN
DOS TEUS OI,HOS", No Glório, Roulien e suq Componhia continuom. Mesmo gêne-

Ío,

mesmcs qualidades, mesmos
deíeitos dos espetáculos iniciois.
"Ã Côr dos teirs o1hos" nõo é me.
lhor nem pior do gue qs suos predecessorqs. Tem, tolvez, mois inlerêsse e mqis verosimilhonço.
Muito Íilme omericdno, tolvez por
isso mesmo
porquê
- seu climcesteiqmos
ocostumqdo c
--_ nos

sotisÍcz rozoovelmente. De quolquer moneiro não é mou que Rou_

OEPARTAilENTOS.
ÍRÂÍrvo r toNIAô[.r0Â0t
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Em "À côr dos teug olhos,, hó
umo coisq boo o Íixor, destocqdo
bem nítidomente, do coniunto: o

otuoçõo de Morio Sompoio. Inoceitovel no ingênuo, iá por si ir_
reol, de "O Irresistivel Robetto,, e
nc "vomp" de "Molibú". teve, em
"À côr de teus olhos" oportunidode de se mostÍor dentto de suos

melhores possibilidodes, Dongo
íoi um tipo muito bem vivido.

Muito sincero nct ceno em que to-

mq

conhecimento

do

cosqmênto

do reporer. E sóbrio, sobretudo
que é o essenciql, Muito noturol,
muito bem dosodq q otitude, de
que se Íevêste, nos cenos quê se
seguem, morcodcs

de um

troço

sem exogêros, sem

cores

mois coricoturodo, ossim

como

muito bem grcduodo de melonco_

lio

trágiccs,
sem pretensões q máÍtir.
Foi bom ossim, Porque o grcnde
estrêlo de "Mqlibú" esteve por de-

coricoturtrdos estivêrdm os sucÍs
tronsições poro ingenuidocle, no

cens do convento de "O lrresisti-

vel Roberto". Com "Ã, côr

dos

teus olhos" Morio Sompoio pôde
moslrdr inteligêncic
deslises deceçrcionontes

docveis de suds

e

sem

os

imperinterpretoções

precedentes.

Heloisq Heleno permonece,

co-

mo otÍiz, o mesmo dos primeiros
peços. Suo Íclto de senso dc

recr-

I.AR BRASII.IIRO

S. A. DE CREDITO REAL
NUÃ DO OUVIDON,

90

Concede êmpÍestimos

c

longo

pÍdzo porc Íinqnciqmenlo de construções,
ConlÍclos liberqis. Res.
gslê em preetoções menscis, com o mínimo de I o/o sobre o vclor
do empreslimo.
SECÇÃO DE PROPnIEDÀDES

E5 TRI TOR

qntes, oté são bem cgrodoveis.
Mos não possom disso, nâo con-

BÃNCO HIPOTECÃBIO

CÀRTEIRÃ, HIPOTECÀRIÀ

IELTgEAÊ I CO

lien prolongue suc temporodo: os
2 horos quê o gentê pdssc êm sêu
teatÍo nodo têm de enÍodonhos,

Enccrrego_se

dc

cã'ministrcçõo,

vendo de imoveis de qucrquer ncrurêzq
e Ícz cdecnrcmenros sobre
clugeis c receber, mêdicnlê comissão modicq e iuros baixos.
. C.ÁRTEIRÃ COMERCIÃL
F.az descontos de eÍeiios comer_
ciais e concede empresümos- com gcÍcnlic de titulos dct dividq
publiccr e de empresos comerciqis, c iuros modicos.
DEPOSITOS
Becebe depositos êm conlcr correntê. é visla,
e á prozo, mediqnte
cts seguinles tcxcrs: CONTÃ CORRENTE Ã,
VISTÀ, 3% cuo snoi CONT.ã, CORBENTE tIMnÀDÃ, S%; CONTÀ
COBBENTE PÀRTICULÀB, Eo/ot PRAZO FIXO, I ano, 7o/o; 2
cnos
ou mcis, 7 1/27"; PBÃZO INDEFINIDO
retirodos com cviso prévio:
de 60 diqs, 4Y" e d.e g0 dias, Solo oo -cno.

T
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lidode e do medido é

rcnte. Ã cend em que

seduzir

o rêportêr é

desespe-

pretende
tudo quqnto

há de mois mol Íeito em mqtério
de Teqtro,' chego o chocor pelo
seu qrtiÍiciolismo e pela suo iDverosimilhonço. O enxêrto dq ce-

nq contodo entre elc e Roulien
Íoi desconcertqnte. Froncomente:
é peno. Porque Heloiso Helenq
tem possibilidodes, não é um coso perdido. Sucr estréio íoi promissoro. Àpenos é preciso que

olguem lhe digo que ceÍtqs coisqs
náo se Íozem; que olguem c trcbclhe, como principionte que é,
porcÍ a reolizoção do otriz que

pode muito bem

vir o

ser.

Os outros estiveram mols ou
menos incoloros ou Íolhos. Ãté
mesmo .F-ristoteles, que coricotu-

rou muito seu popel. E

tombem

Soro Nobre .- com tÍoÇos Íortes
demois pcrro ser oceitq. Deve-se
ossinolor, por iustiço, os ótimos
cenários, o ambienle bem construido onde c dçôo se desenrolc.

TEÃTRO UNIVEBSITÁRIO
Pascool Corlos Mogno voltou dc
Ingloterro entusÍosmcdo com o
gue viu ló, em motéric de Teotro.
Gronde idealista e gronde recli.
sodor, quiz distriburi os Írutos de
suo observoçáo com c mocidcde
universitório do Brasil.
Essq inicictivo de teotro pelos
estudontes e pcrd os estudqntes é
tudo quonto hú de mois prêstigiável o deve ser oploudidc e opoiodo por tôdas os criqturqs inteligentes e bem intencionodqs. So.
bretudo poÍquê se reveste de um
bom gôso e de umq honestidqde

educotiva quosi inéditos entre
nós. Dq escolho do peço de estréio á escolho do diretorq qrtistico da Componhic de Estudantes

{podemos chomála ossim), 'hô
umo hormonio absolutc ê Íigoro-

sc

e revelo o

indispensável

- de qrte que deve ccroctecritério
rizcr os empreendimentos do gênero. Esperemos "Romeu e Iulie.

to". Por tudo quonto vem senCo
Íeito, screditqmos quê essq êstréio morcorá o inicio de quclquer coiso que já se impunho
com urgência @tre nós.

CINEMA

RADIO
ProÍundqmenÍe senÍidq

ÃRGELIÃ

Se o Íilm que Chorles Boyer reolisou no
popel dê Pepe Le Moko, nóo ogrodou totolmente, pelo
menos teve q virtude de ser umo pelicula que se ossiste sem nenhum momento de enÍodo. Ãpescr do cenário limitodo onde se desenrols todo o enftecho, o
Íilm jámcis se torno monólono. À cmeoça que poirq
permqnentêmente sob c cobeço do cventureiro Íugido, omeoço perconizodc no Íiguro excelênte do ins.
petor, mantém o espetodor sempre interessqdo no des-

Íecho do histoÍio. Se o coso de omor é bonol e um
tonto velho êm suq opresentoção, pelo menos há no Íilm
três cenos de gronde emoçáo. Ã primeíro tentotiva de
Íugo de Pepe, o ossqssinoto do delotor ê c ceno Íinol onde Boyer utiliso plenomente o suo móscoro per"
Íeitcr. O "cost", em se,u conjunto, soíu-se bem. À di
reção, emboro discreta, nôo.compromete. Pqrq o seu
gênero o Íilm íoi inteiÍomente reolisodo,
D. C.

-

ROSÃ DO ÃDBO

poÍtuguêsq
opós o proieçáo

progride. E' o certezq que nos Íico
de "ROSÃ DO Ã,DRO". Bom som, bôa ÍotogroÍio, Íidelidode no realisoçáo. Ãpenos lomentcr-se que esÍorços tão eÍicientes tenhom sido esperdiçodos nc Íilmogem de um romonce tõo insqlubÍe. E táo mêdio-

de

Lujs Bcrbosq. O expressionistq dc nos-

sq musicq populo,r Íinho superado a
Íodos.

O seu poder estqvq nq interpreÍqçõo e no sentido comunicor.dos qo
conteúdo dos sqmbqs

e dos

mo,;chcs

gue q gente do morro inspiro ou com-

pôe. IronisÍo gue se Ídziq campreender, senÍirnentsJ gue se tq.zio. qmdr.
Nôo criqyq sÍtuqções de inÍericridode.
imprimio sempj!'e certq

Ao

-- Ã cinemotogroÍio

q morte

dignidade ós mqniÍestoções dos oprimidos

e deixqyo pÍedomino; no

canta umq. meJoncoJiq muito

seu

ternurcr.,

Foi peno ter morrido LuÍs Borboso

I

cre, tombem: sem interesse humono e sem belezo.
Todos os intérpretes, com excessõo de Moria Lolonde
expressivo, espirituolíssimc, trqnspoÍente,
de umcr hqrmoniq de movimentos encontqdoro
conduzirom-se mois ou menos mql: golã inoceitóvel
sob quolquer ospêcto; Íalto de reclidode obsoluto nos
expressões e inÍlexões do podre, do borbnezc, do mois
de umo ênÍose
opdgodo Íiguronte. Todos enÍáticos
de qmcdores de trogédios de m& espécie. À otuoção

vezc. Bete Dqvis mqntem.se, como comedionte, á olturc do gronde otriz que elo é e Leslie Howord por-

de F-delino ÃLrronches decepcionou.

ts-se qdmirovelmente.

Se é intuito dos produtores portuguêses divulgorem os seus Íomonces mois queridos e populqrisodos, porque nôo dor preÍêÍencio, entôo, c "Ã Morgodinhcr dos Cqnqviqis", por exemplo, onde se encontra tudo: climc romontico. o pitoresco e o poesio
dos ombientes portuguêses, o convincêncio e o limpeM, J.
zcr do moteriol humono c utilizqr?

-

SOMOS DO ÃMOR

-

Mal título porc umc

espirituoso, interpretodo por oÍtistds
Bete Dqvis e teslie Howard.

da

comédic

expressóo de

elemento comico resvolo, ás vezes, é verdode,
poro c coricoturd, ocentuddo por Oliviq de Hovillond,
mos otenuoda, inteligeniemente, pelo sobriedode de

O

Bete e Leslie.
Decerto que se náo ocdtq o cêno iniciql, na representcrçóo de "Romeu e Julieto"
poÍquê sceitála seriq ddmitiÍ perÍeito qrtiÍiciolismo dos qÍtistds,

perÍeilo desintegroçôo dos personogens que vivem.

Tinho o.indo muito gue corltqr l. ..

Olivia de Hqvillqnd é que estú piorzinho outÍq

vez.

M. I.

Encerrqndo umc tese
- do criminoso pel<r
grondiosc'- o dcr regeneroçáo
suc
oproximoçõo do elemento sáo do sociedqde e nunco

CÀSÃMENTO PROIBIDO

pelo seu repu'dio

o Íilm nôo Íoi reorlizodo como erc

de espercr. Há -situoções Íolsos, emoções Íclhodos,
Íqltq de hcrmoniq cineÍnotogroÍico no sucessõo dos
cênas, Íqltq de dosogem nq nqÍrqlivc. Em compen.
soçõo tem Silvio Sidney * insubstituivel em pcpeis

dêsse gênero
em umo crioçáo sincéra,. sóbria, de
umo emocõo Íundc e de grande verdqde humqno.

-M.

I.

O MUNDO SE DMRTE "- O Íilm nóo é nqdo, mos
tem tudo: Ginger Rogers e Douglas ]unior. E a inteligêncio de umo direção que soube dosor bem o
emoçáo e o bom humor, poro conseguir, de, motivos
pouco origincis, quolquer coisa de novo pqÍc q sen-

