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Ero ums Yez
umo menino sódico...

o

A menina picou com o oJíineÍe a íqce do proÍessor de píono dqs irÍnõs de
suq Íqtaravó;

e qs ÍIores rnurchos gue hc cem qnos dormiqm enÍre qs Íolhos dos livros,

ressusciforom trqnsÍormqndo q bibliotécc num jordim,-

As lagrimos de Íres geroções de soJitários

êm que houve um inquisidor e um iudeu

e vorios cenÍenorios,

e'o/guns ÍeÍos soidos dq escuridâo dos venúres pqrq o escuridôo do Limbo,

ÍeqctrcÍm oguelos coÍqs esmqecidcrs no tempo.

A menina conÍinuou a picdr os qscendentes culpodos

e oÍé oo velho avô de lonqinquo duroçôo

gue por pcrecer-sê com Noé e Íer q coro poÍusco,

pciqou pelo culpo deste prirnejro nouls

que Íecorneçou d creoçôo podendo o,Íundc; o bqrco.

É io picor o primeiro pqr responsovel por tudo,

quondo á Írente dos dois mjsersvejs desÍerrsdos e oÍJiÍos,

viu uma Íace doiorosc e estronhq

erfl gue não hoviq. um logar sÍquer pc,rd sonqror.

MGo

Especial para, ESFERA
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Do pêso dos ídoiot no Evoluçâo Histórico

CARL.OS R E LVAS
(Especiel Paro ESFERA)

místicos - ía<las e duetrdes, lendas heroicas
<le cavalarra, divinizaqáo do clero - que se

apaganl Írnte a elaboração de estruturas gerais
rle carácter nretafísico ott social com que a
civilização europeia se clefiniu descle a Renas'
cenqa xo século XIX.

lrnr tôrlas as épocas, uos períocios de cres-

«:irnerrto, ri .[.Iotnc:rtt se encamitthou dns terro-
res sirnplistas tle tltte a sua inragiuaçiio rorleava
os {enóruenos rlue uão sabia explicar, atributn'
dri-os ar-.r "nristério" tlue persorrificava sob a
Íorrna niágictr de íclolos, até à elaboração de

fórnrulas impessoais, psiquicamente controladas

- metafísicas rnaterialistas e espiritualistas --
e à fonlaqão <le superestl'Llturas condiciona-
clas peia evolução nraterial - Íamilia, estaclo,

clireito, rnoral, etc. Quancio csta evolução se

culrprlu e os símbolos cristalizaram, a socieda-
rle encontrou finalmente a sua razáo de ser, o

eqirilíbrio entre o seu desenvolvimento material
e estrutural. Eni breve porém êste equilibrio'
se rolnpe, porque novas condições materiais
surgel11, tornanclo clesaclaptadas as superestru=

Irrras anteriorlnellte clefinidas qtle entrarll em

rlissr-iluçãci, acarretaudo a clecadência da civi-
liz.aç;l,ct a que pertettcent. Àssitn 3e expiica a

niirrnação cle que "o esteio tlunla sociedade re-

sicle na ausêucia das suas razões fundamen-
tais", purtltte, sê as encontrou, comeqa desde

então a decotnpôr-sc. Esta decomposição e de-

caclência nao significa porém, como poderia
julgar-se, utn rebáixamento de bem estar ma-
i.riat irra fase de decadência actual verifica-
se até o contrário) tnas uma perda das cara-
cterísticas essenciais da evolução histórica
duma civilizaqão. E' sol,rretudo no campo es-

piritual que se traduz, por um retôrno à mís-

tica e ao cáos -- negação clo direitc,, apologia
rla fôrça, racismo, clesregramento de Íormas

artísticas. . .

Os ídolos de que a sociedade, no camPu

leligioso, se tinha libertado, durante a fase de

crescimento, renascem agora sobre o terreno
social . À mística reúne-se em voltir deles, pro-
clama-cls "fuherers", "duces", "messias"'
"senlrores tlos povos" e as multidões agitanr-
nos corllo estandartes, expressões símbólicas
das fôrças colectivas da auimalidade primitiva
que, coln o revolver do cáos, voltaram á su-

perficie do Homem.

Vila Verde - Portugal

No fluir da historia, o endeusamento do hc

nrern, agitadc) como um síntbolo, encarnação de

qualquer prirrcipio superior à sua própria huma-
nidade, representa unla regressãcl aos moides
duma mentalidade primitiva' Todo () trabalho
de crescimento e elaboração das civilizações se

define por uma luta do Homem contra os ido-
los. Primeiralrlerlte contra os externos, obje-
ctivados e definidos, que, tlessa fase, recebetn

a sua fôrça de principios sobrenaturais; depois

contra aqueles que iniernamente as tendências
rnisticas, inconscierÍes e farrtasislas crialn. sob

a forura de terrores e supertiçr5es.

Us ídolos, quet teiigiosos quer sociais,

são simbolos de crrrácter subjectivo 111a§ ge-

neralizado a uma colectividade e daí tiranr a

sua fôrça. l)iferem assim essencialmtnte dos

simbolos objectivos de cultura a que vdo ce-

dendo lugar e que se definetn pelo carácter irrr-
pessoal de supercstruturas, camitllran«lo a Par
à, cle certo tnodo, cono consequência de rela-

ções materiais. 
_:

Assim acolttecreu na evr.llttção da crvrltza-

ção grega oncie os prirlritivos írlolos -- divinda-
cles, realeza, herois --- progressivatnente 5c

apagaram, atrte a definição das fórmula-s en.t

que-devia cristalizar a rnentalidade da Grécra

-- "cité", tliferenciado cle classcs, escolas Íi-
losolicas e artisticas -- antes de eutrar em de-

sagregaçáo. Enl Roma, os sírnbolos que se de'

finliram com a evoluçáo social foram sobretudo

administrativos e jurídicos' Corn a Europa,

os ído(os originais foratn os das populaçôes

bárbaras - elêmento renovador, no velho mttn-

do romano da lenda cristã inicial, fa-

ctores que, parecendo antagónicos, acabalam

rror se fundii e assimilar, embora incompleta-

L".,t.. E assirn foi na mentalidade primitiva
e idealista dos germanos -- por razões tempe-

ramentais e de momento histórico - e na§

classes inferiorizadas de R'oma dr:cadente --'
por razões sociais <le reivindicação de--direitos'- 

que o cristianismo encontrou o melhor ter-

..rro p"r, se desenvolver e prosperar' Sôbre.

um mundo na infância, ainda ingénuo e prontc

a receber tôdas as miragens st:duttlras, e um

mundo em decadência, àesagregado e moribun-

do, alicerçou as suas bases o cristianismo onett-

tal, adapiando se ao clima para que foi trans-

Durante a ldade
libertação progreseiva

Médra asslste-se a uma
dos idolos religiosos e
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doce poz do velho choro

:-e"f. k-i.:sP,

,../
noite urír

ROSSINE CAMARGO GUARNIERI

corpo quase morto, ouvindo os rumores da vr_
sinhança, os gritos das crianças brincando «le
"pegador", de "cabra-céga", de .,roda',...

O vento manso da noite brincavâ nos seus
cabelos brancos e finos como paina. O velho es_
piava o céu pensando no seu destino, recordan_
do passagens da sua vida, relembrando coisas
mortas. Er.a êsse o destino da velhrce.

Cinira chegou falando forte:

- Tá na hora cle jantar. euerendo é só man_
dal que as "criadas" atendem, ouviu?...

A ironitr o feriu como um punhal de ponta
tirra. Não haviu criadas na casa. U que Cinira
chumava de criadas era ela e as duas Íilhas. 0
velho balanqou a cabeça tristemente. Vida pô_
dle!

Oltrou a primeira estrela que vinha furarr_
do o negrume do céu. Olhou e sentiu vontade
de chorar. A garganta sêca, apertada, uma dôr
enorme no peito. Vida pôdrel passou o lenço
pardo pela cara enrugada, enxugou os olhos,
assoou o nariz e suspirou fundo" Lá das pro_
lundezas dele mesmo vinha renascendo a ideia
de todos os instantes: ,,8, preciso morrer,'. Fi_
(:ou longo tempo enlevado, com os olhos fecha_.
tis, escutando os segredos do proprio eoração.

A voz de Cinira soou de novo:
-- Si quer comer é bom que chegue logo

por"que aqui não é hospedaria falava cle
longe, sem olhar para ninguem, disfarçando a
rualdade.

A cadeira de rodas veio chegando, sem ru_
rnor, sobre os áros de boi.racha branca, parou
diante da mesa. As duas nreninas olhararn o
tivô e gritaram para a mãe que estava na co_
sinha:

-- Cr bercinho já chegou, mamãel . . .(f velho tossiu timidamente, escondendo a
enroçáo. C) vento etrtrando pelas janelas aber_
tas balançou a lampada da sala, enfeitade eom
papel de sêda. A folhinha cerrilhou no enfeite
tle cartolina colorida. O velho desdobrou em si-
Iencir.r o guardanapo numerado. Tomou a colher
e mergulhou-a no prato quente de sôpa. geme-
cireu lentamente o liquido cheio de bolas de
azeite amar.elo-esverdeado, curvou a cabeça pa_
ra a frente e sol.veu a primeila colherada de
caldo.

Cinira puxou uma cadeira e reÍrtou_§e.
ollrou o rnarido côrn o canto dos olhos. Estava
ali outro traste. Â barba grande, o mato brabo
do cabelo cobrindo a beira do colarinho sujo e
anrarfanhado. Manuel tomava sôpa, assopran_
1o, danclo engulhos de afogado.

Cinir.a resmungou:

- Nesta casa só dá mesmo tiririca.,. Cré-

A cadeira de rodas parou diante da jane-
la. O c.éu escur.o, cheio de manchas pardas, en-
cheu os olhos do velho paralítico.

As criancas de D. Malvina continuaranr
gritando na casa visinha e o latoeiro paÍou de
bater as suas latas.

O velho espiou o céu com os grandes olhos
oleosos. Uma enorme tristeza invadiu seu co-
ração. Eis o que era afinal a sua vida. Entre-
vado, velho, posto como um boneco sobre a ca-
deira de rodas, o seu destino tinha um muro
pela Írente. Tudo desfeito, tudo morto. Recor_
clava a Ionginqua mocidade, quando ele, têso e
lampeiro, Íisgava cabrochas no largo da matriz
de lredra Ilranca. eue longe andava tudo isso!
Lembrava-se de sua mãe, seu pai, suas irmãs.
Mortos, sombras que não saiam de seu corâ_
qão, figuras amigas que nâo morriam nos seus
olhos doentes. Tereza... Tudn morto, Agora,
era a vez dele. Estava na hora de curvar tam_
bern a cabeça para um lado, fechar os olhos
e deixar que tudo se acabasse, que tudo ficas_
rie Como o céu da noite 

- escuro, escuro 
- sem

uma estrelâ, sem um brilho. Tudo parado, tudo
morto. Pl'ecisavii morrer. euando não fosse pe_
la rr:olestia que o atormentava naquela prisão
de rodas, seria pela filha que via nele um trarn_
bolho, um velho traste imprestavei tomando Iu_
gar num canto sujo da casa. preci.sava, precr_
savü rrrorrel'! Não podia, não tinha mais jeito
para continuar suportando tudo aquilo, dando
tral..ralho ao genro, á filha, ás netas. Era demais.
l)epois, n que poderÍa mais esperat., iJgora que
a sua vida se resumia naquela coisa de todos os
dias _'-. xingos, xingos, xingos? Não. Não tinha
razão nenhuma para continuar como um preso
cumprindo penitencia. Nem ler podia mars.

Nem isso, nem essa pequena alegria a vida lhc
dera para o fim. Os olhos não ajudavam. Umu
nevoa {:ol" de cinza deixava tudo méio apaga_
do, sqm cor, sern brilho, sem vÍda. A Íorça dos
gi:andes olhos azuis ficára na redação dos jor_
nais em que trabalirár'a durante quarenta anos,
e naquelqs leituras noturnas de que tanto gos_
tava. Para que vivet', então? Não. Era preciso
morrer.

O tropel cadenciado dos cavalos cantava
na lage da rua. Os cães uivavam longe, em lon-
gos lamentos abafados. Da janela do fundo,
oncle a sombra negra das arvores se esplcnava
tra terra, ele ouvia o triste rumor das cousas
que se recolhern ao cair da noite. Vozes cha_
rnando crianças; ladridos; portas se fechando;
talheres batendo nos'pratos; carroças rodando
sobre as pedras. Havia luzes se aeendendo e ele
ali, quieto, largado, sem movimento nenhum no
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I
do! Parece praga... Menina, tire a máo do pra-

to! - Dora encolheu a rnão e ageitou o peque-

no corpo na cadeira de pano trançado, Nilse

estalou os dedos chamando o gato.

Manuel partiu o pão sem erguer os olhos

da sôpa. Eram com ele agora aqueles xingos

indiretos. Tiririca era ele. Já sabia. Espiou o

sogro de relance, como querendo advinhar o
que pensava o companheiro de infortunio. O
velho, a mão esquerda apoiadq na borda bran-
ca da mesa, tinha a cabeça curvada sobre o

prato. Cinira continuou:

-... D. Marocas mandou cobrar o vesti-
do da Nilse. E' melhor ir tratando de deixar o

dinheiro porque não quero aturar prosa de nin-
guem, ouviu?

O marido balançou a cabeça molemente '
Pensou, com raiva: o vestido da Nilse. Doze mil
réis. Sirn, senhor. . . Um dia de serviço. Tinha
graça!. . . As cifras ficaram brincando nos seus

olhos. 12.12$.$$$$$.000.12$000. . . Enguliu um
palavrão.
' A folha da janela bateu com força na pa-

rede.

- Vai chover hoie. - 
murmurou Dora'

O velho espiou o céu atravez da janela

aberta em frente. Nuvens pretas passavam cor-
rendo diante da lua. Longe, Iá para traz-. dos

morros, grãrdes clarões anunciavam chuva. As
laranjeiras farfalhavam no quintal anoitecido.
O vento soprou forte furando o ninho das Ío-
lhas" Gravetos, pedaços de papel enscorrega-
vam raspando no cimento, 1á fóra. As folhas de

zinco da coberta do tanque rangrlram §eus ge-

rcidos de lata.
vai chover.

melhor recolher a roupa do quara-

douro - arriscou Manuel, sem tirar os olhos

ela rnesa.

- Já sei, patrão... E' bom que vá dando
jeito nos quartos, botando a cara de banda,..
Não estou pelas medidas, hoje. - 

respondeu

Cinira.
As crianças riram alto, esfregando as per-

nas arrepiadas.

- Que bom. . . vai chover.
O gato cinzento levou seu costumeiro pon-

tapé.

L<inge, um trovão gemeu na escuridão da

noite.

- Vem agua, seu mano... - disse Ma-
nuel, espiando para o sogro. O velho não dis-
se nada. Dobrou o guardanapo. Olhou de novo

a noite atravez da janela, csfregou as mãos

ossudas, pigarreou num genrido e tocou lenta-
mente a cadeira para o iugar em que antes se

achava.

EsÍero

Parou os olhos no céu agora sem uma e§-

trela, Tudo negro.

Aquele prenuncio de chuva, aquele céu

carregado de nuvens ameaçadoras, riscado pe-

los relampagos, povoado de trovões que pare-

ciam vir de longe trazendo no miiterio das
guelas o gemido soturno da propria terra, aque-
1e prenuncio era como a vespera tragica de um
fim que se aproxima, era a misteriosa prepa-
raçáo para o "grânde repouso", a grande pàz

ha tanto ambicionada. EIe assistia aquele espe-

taculo como se presenciasse ás cenas prece-

dentes de sua propria morte. Como era belo o

céu!. . . Nuvens em tropelia corriam assustâdas
para o norte. As casuarinas assoviavam ver-
gando as pontas negras. Cada vez mais forte-
mente seu coraçáo respondia ao apêlo de sem-
pre: "E' preciso morrer. E' preciso morrer".
Ahl como ia longe o tempo em que ele ambi-
cionava viver! Aquele tempo quase apagado no
cinema quieto da sua memoria cansada, Quan-
tos castelos! Quantas esperanças! Viverl. . .

Fechou os olhos para o sonho das recorda-

ções felizes.

Cinira, menina ainda, doce e bôa como um
presente de Deus, brincando num canto da ca-
sa de Pedra Branca. As trancinhas louras caí-
das para a frente, os olhos azuis embebidos no
brinquedo. Tempo feliz, tempo felizl E que si-
lencio envolvia a velha casal Somente o cana-
rio do alpendre acompanhando o barulho da

agua caindo no tanque. Tereza, ali no canto
da saia, sentada na cadeira de balanço, com o

cestinho de crochet sobre as pernas, cantarola-
va uma velha canção que ele tantas vezes ou-
vira. A cantiga vârava docemente o silencio na
cadencia .rnonotona do rangir da cadeira:

"Meu amor, clha pro céu,
teu bem-amado está distante..."

Tereza! Tereza! Tudo parecia um sonho
desfeito, um grande sonho de paz que a vida
destruira. Tereza! Boa Tereza...

As recordações, as doces lembranças de seu
passado morto, estavam ali, desfeitas em la-
grimas naquela triste noite que âmeaçava
tempestade.

De repente pensou em Deus.

Onde estaria o Deus de bondade que pre-
senciava indiferente aquele fim de uma exis-
tencia cheia de humilhações e miserias? Onde?
Onde estaria aquele Deus justo e perfeito, pai
dos desamparados, de que sua velha mãe tanto
falava? Onde estaria êsse Deus?

Viu-se menino, na sombra mansa do alpendre
coberto de trepadeiras, ouvindo a mãe falar de
coisas santas. Nossa Senhora, o Menino Jesus

:e+ :';á::;*- .-.,!,.:-.r:;jr
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entre burros e cabras na pobre estrebaria de

A mãe, de fala cansada, ia dizendo os mi-
lagres, as virtudes dos santos:

-... Deus é bom, meu filho. O mundo é
que não presta, os homens é que são máus.
Deus, quando fez o mrmdo, desejou o bem para
toda gente. Os homens, depois, é que estraga-
ram tudo pela ambição, pelos vicios. Homens
máus, sem virtude nenhuma. . .

- Chico Benevides, mamãe?

- Sim, meu filho, Homens como Chico
"Llenevides é que fizeram o mundo máu e bota_
ram os outros no caminho da perdição.

Ele sentia, então, um grande medo de Chi_
eo Benevides que ficou sendo para sempre a
imagem do homem máu.

mo poderia ser governado por um Deus? IrIão.
Eram potócas, mentiras tôlas em que sua mãe,
ingenua, acreditava. A miseria da sua velhice
desamparada e atormentarla era bem um ates-
tado de inexistencia ou da crueldade de Deus.
Bobagens... Historias... De nada adiantam as
rezas interminaveis, as súplicas para despertar
a clemencia de Deusl Ete tinha compreendido,
tarde embora, que o mundo só poderia ser sal-
vo pelas mãos do proprio homem, a vítima ime-
diata do desconcerto das cousas.

Ah! tempo Íelí2. . .

A chuva caia batendr: no zinco da coberta
do tanque. A agua marulhava nas biqueiras,
assoviava na bôca do rá1.o.

C) velho não se moveu. Continuou ali re-.
virrendo o seu passado.

Cinira recolheu as crianças, r:esmungando
contra a moleza de Manuel. Bateu portas. Xin_
gou.

O choro de Dora chegou até a sala escure_
cida' 

cala a bôca, pestc ruim! Tá querendo
é cour:o, sua bisca sem vergonhal

A menina ficou fuirgando no tiavesseiro.
Niise ria 

^

Lonqe, muito longe os câes continuavam
Jatrnclo sob a chuva. Vinharn r:ozes da casa cle
D. lt{alvina:

-- Deixa o gato, meninol Vá rleitall
O relogio de cuctl a-qsinalou dez horas.

a

(,Juando acordou, o céu estava coberto de
estr:eias e os gálos cantavam longe na madru_
gada em silencio.

Estremunhou num longo bocejo. O corpo
doia. Olhou para fóra. Da copa da laranjeira
as gotas caiam sobre um pedaço de lata. A
enxurrada rnarulhava no rálo. Dora choramin_
gou, dormindo. A cama de Cinira rangeu, esta_
lando nas tabuas. eue horas seriam? Não ti_
nha mais noção do tempo deeorrido. Na esqui_
na proxima, uma carroça passou num rumor de
correntes sacudidas. Cerrou os olhos de novo.
Que moleza no corpol Apalpou as pernas iner_
tes. Pensou na molestia. Teria cura? eual!...Dr. Gregorio é que vivia falando essas boba_
gens. Onde já se viu velho paralitico ficar bom?
Besteiras. Estava era no fim. Não tinha maisjeito, não. Apalpou os joelhos, Sentiu nas mãos
a sensaÇão de tácos de madeira. Sim, eram depáu as suas pernas. Carnes duras, sêcas, sem
governo, sem vontade como páu. Antes tivesse
perdido as pernas. Arrumarja duas muletas de
madeira e tudo estaria amanjado. Desgraça era

I

Chico Benevides era tanoeiro e morava na
parte alta da vila, no velho Tanque do Moinho.
Todas as noites, depois de ter bebido como um
Iouco, vinha fazer arruacas na vila. provocava
todo mundo. Mal a tarcle descambava, lá vi-
nha Chico Benevides beirando a cerca da cha_
cara de Teotonio Mendonça, Lá vinha ele ba_
lançando as pernas moles, com os olhos verme_
lhos como duas pintas de sangue coagulaclo, fa_
iando, Íalando com gente que ninguern via. Só
mêsmo Chico Benevides sabia coln quem vinha
conversancio em voz alta, xingando, discutindo
preqos. Dc repente, estacava no meio da es_
traela, enveredava para um lado, e gfitava, ges_
ticulando como se estivesse agarrado âo pesco_
co de alguem:

-... ah! não póde? Toma, cabra safadol
Tomal Tá pensando que sou femea de mosqui_
to, seu frouxo? Toma, quadrado... _ e bra_
cejava, dava sôcos no ar, apoiava as mãos no
chão, dando golpes de capoeira. Depois, sere_
nava e contiauava caminhando, olhando para
traz, mostrando os punhos fechados, ameaçan_
do voltar.

Ninguem sabia explicar o que era aquilo.
Qttando Chieo Benevides vinha descendo do
Tanque do Moinho, as crianças se escondiam,
gritando pelas mães.

Ele tambem, quantas vezes se esconderâ
cheio de pavor ao vislumbrar o bebado que vi_
nha gritando o seu odio, prometendo, irado, a
sua vingançal

Chico Benevides. . .

"Homens máus, sem virtude nenhuma...,,' Histórias. . .

Hoje, até e1e não podia mais acreditar nà_
quelas coisas que sua mãe falava com tanta fé.
Ele havia apren_dido, aos trancos e pontapés,
que a vida ruim é que endurece o coração dos
homens e que Deus, a ideia de Deus nada re_
solve, Um mundo cheio de injustiças e miserias,
u1n mundo pôdre, capenga, como um côIlg,. co-

ter pernas de carne, aparentemente perfeitas,
.§em pq.der.sail,.qSlrela cadeir"q de. rodas. .§,4;,_
it***itrl'#,:il"ffik j,;r,6i.4 j',, ;1*;1idi'o*;.;,,lr l"i;ro'iiikalà*



tes a morte. E o que adeantou todo aquele dl- '

nheiro gpsto em remedios? Nada" A píova es-

tava ali, naquclas pernas sem vicÍa'

Mansamentc comcÇou ' a l'ever os clias an-
terior:es ao apalecimento da molestia.

Trabalhara muito naquele fim chuvoso de
novernbro" Chegava em casa sempre derreado,
sem animo nenhum para coisa alguma. Queria
descansar, nada mais. Jantarra, calçava os chi-
nelos, pegava um livro da estante e tocava para
o quarto. Mal começava a l.eitura e já os olhos
se cobriam de uma nevoa cor de cinza, muito
tenue a principio. Depois apagava a luz de ca-
beceira, pensava um pouco no trabalho do dia
seguinte e pegava no sono.

Naquela noite chegara em câsa mais cedo.
Fassara muito mal durante o dia. Dor de cabe-
ca violenta, uma ansia, uma ansia esquisita que
nunca sentira na vida. Quando falava, tinha a
impressão de que a lingua estava presa, irreha-

da déntro da bôca. Queria cuspir e sentia a

sensação de uma coisa prendendo a saliva gros-
sa e gosmenta. Por volta das seis horas, pediu
licença e saiu. Na passagem do Bêco clo Costa,
proximo cle casa, sentiu as pernas moles, um

e,<cr,tr:ecimento nos olhos e as mãos trernendo.
Srr-ava como se tivesse tomado chá de sabu-
gueiro. A cabeça parecia estalar. Quiz chamar

alguem. mas não pôde. Caiu de joelhos na cal-

çada. Tentou erguer-se. Caiu de novo. Não viu

mais nacla. Sentiu apenâs que desapertavam

suâs t'oupas e que falavam em seu nome' As

vozes iam sumindo, sumindo, Íicando cada vez

mais longe, apagadas, se esgarçando colno um

bolo de'fumaça.

Muitas horas clepois foi recuperando a

consciencia. Ouvia muito longe um barulho de

canos martelados. Vinha chegando, cada vez

mais forte. Depois foi se alastando de novo' Gri-
tos longos vinharn de alguma parte' Depois o si-

lencio. Parecia que tudo tinha morrido' Só o seu

coração pulsava cadenciado, lateiando dentro da

sua cabeça. Abriu os olhos. Havia uma lamparina

t:'emelicandr: no copo de azeite. Cinira estava ali,
parada, com uma caneca na mão' D' Malvina'
sentada numa tripeça, olhava a cara dele com

os dois olhos de espanto. Não compreendeu o

que significàva aquilo. Teria acontecido algu-
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ma coisa? Não^ Decerto estava sonhando' Apar-

pou a cara. Sentiu a mão espinhada pelos fios

cla barba gl'ossa' Engraçado! Nunca deixara a

barba crescel assim a ponto de senti-la nos de-

dos. Era extranhol Olhou para os pés 1á na ou-

tra, ponta da cama. Quiz encolher as pel'nas,

mas não pôde. As pernas pareciam de borra-
cha, inertes, pesadas, sem vida. Não compreen-

deu. Sentiu sêde. A lingua pastosa parecia uma

bola de palha. Tentou falar. As palavras se en-

rolavam na bôca, pesadas como chumbo. Ôuviu

Cinira dizer:

- Está voltando...
Voltando o que? Seria com ele que Cinira

Íalava? Não. Decerto era com D. Malvina' Er-
gueu a mão direita e quiz apontar a bôca para

dizer que estava com sêde e queria um pouco

de agua. O braço mole antendeu, lerdo, depois

de um longo esforço. Que coisa mais esquisita!

Sentiu agua escorrendo no peito, molhando a

camisa. Vozes, vozes, vozes, numâ confusão ab-
surda. Cerrou os olhos, cansado.

a

Depois, Íoi aquilo que todo o mund-o sa-

bia. O desemprego, a cadeira de roclas' os gli-
tos <le Cinira. trl os anos foram passando. Vida
pôdre!

Arrastava a cangalha do corpo como quem
('urnpre um castigo: sem vontade, sem animo ne-
nhum.

Agora estava ali, taréco velhÓ, entrevado,

tomba elaqui, tomba delá,

Parou no céu os olhos angustiados'

- Até quando?. . '

Ninguem the respondeu. Nem a sornbra da

Iai:anjeira que se espichava na terra, nem os

erães que ladravam na doce paz da noite, nem

as estrelas que cintilavam no céu da madru-
gada.

Escond-eu o rosto nas máos '

- Tudo Perdido!

Lorrge, um galo cantou anunciando a al-

vorada.

/Inéilito Dara "Esfera-')
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D"poimento pessoal

A reedição das obra.r completas de Castro
Alves - na "edição critica" do sr. Afranio
Peixoto - vcrn trazer novamente a figura do
Poeta para o tablado das discussões literarias.

A proposito, lembro-me que publiquci. ha
uü1 ano. um cstudo sobre Castro Alves, onde
cometi varios erros, que vou enumerar.

Ora, escrevendo sobre o Poeta. fiz um li-
vro pequeno, de menos de 150 paginas. F'ran-
camente. eu imaginava estar escrevendo para
trm publico alfabetizado - e não julguei ne-
cessario entrar em minucias. Isso me desagra-
daria pessoahnente, porgue rr e faria tomar a
posição de quenr repete, com imponencia, sim-
ples lugares-comul1s. . . Não escrevo sob rnc-
clida. Foi um mal para o livro eu ter traçadr.r
apenas as linhas principais. O livro saiu 1re-
queno - e quem, por aqui, acha bom um livro
pequeno ?

O que eu nâo po<lia imagrnar era que (.,

velho Eça de Q'r.reiróz (no Egito, me parece)
tivesse razão tambem no Brasil: aqui, como em
Portugal, é preciso explicar tudo. . .

Mas, si eu tivesse de publicáJo 1-roje, um
ano após a sua publicação pela Livraria .]osé
Olimpio Edilora, suponho que o meu ensaio so-
bre Castro ,Alves seria ainda menor'.

Nunca me passou pela idéa fazer uma bio-
grafia do Poeta. 'Eu fiz unra interpretaçáo po-
litica da obra de Castro Alves, citando exem-
plos em meu favor. Envolvi-o nos conflitos da
éra moderna. De nada adiantou, apezar de eu
te1- escrito em lingua portuguêsa, simples e cla-
ramente. O sr.,Otavio Tarquinio de Souza, por
exemplo, disse, a proposito, que em ,Castro Al-
ves "cada um podia achar aquilo de que neces-
sitasse". Nem mesmo un.ra leitura superficial
rla obra do Poeta autariza uma afirmação tão
opoltunista. Çuando o sr. Plinio Salgado, no
curso da sua demagogia, quiz fazer de Castro
-{,lves um integralista, escrevendo-lhe uma car-
ta-aberta cheia de adjetivos, - Aydano do Cou-
to Ferraz pôde, sem grande esfôrço, desmasca-
rar a mistificação, citando os yersos do Poeta:

Maldição sobre oós, tribu,no folso!
Bard.o qwe a lira prosti,tu'es na orgia

- EwTtwco incensador da tíronia-
Sobre ti, w,altlí.çã.o !

que melhor se ajustavam á ocasião - e ao in-
rlividuo. De fato, é inutil procurar em Castro
Alves qualquer apoio á tirania. 0 leitor encon-

ED'SON CÁ NNE'RO

trará, milhares de vêzes. as palavras .,liberda_
de", "c1emocracia"... trle tambem fala em ti_
rania, mas só para execrá-la.

Mas o erro não foi só do sr. Otavio Tar-
quinio. O prof . Renato i\{endonça descobritr
que Castro Àlves não podia ter co,nhecido
Karl Marx, porque "Karl Marx só veiu a pu-
blicar o primeiro vohrme de o Capital em 1g67,,,
e afirmou que eu "sacrificava a cronologia,, aos
intere.sses de meu ponto de vista. Mai quem.
pol_1i, não sabe que o Manif esto Coneunisía, f.oí
publicado em 1847? Eu até podia, si quizesse,
enxergar ai una estranha coincidencia, pois foi
exatamente neste ano que nasceu o I)oeta. . .

- Um ponto. entretanto, em que rringuem
fez reparo foi a terceira parte dó ensaio] em
qtle eu digo que Castro Alves é o maior ,poeta
da America. Foi um erro meu. A poesia tenr
tambem os seus alicerc,:s geograficãs -- e os
poetas de cliversos países não pódem ser medi-
dos com rln1a regua... nem com um fio a pru-
mo_ Isto, naturalmente, não climinue Castro
Alr.es. Sem duvida' êle é o poeta amerlcano em
que o tema da America é rnais constante, quasi
um refrain. l{as que póde um brasileiro'sàber,
com o coração. da importancia de poetas L,stran-
geiros. Walt Wliitman, Amado Nerr,.o. Asun-
ciórr Silva ?

Sómente Aydano clo Couto Ferraz lembrou
que eu devia ter tratado da atual poesia negra
dos Estados Llnidos, de que Castrà Alves íoi,
de algum modo, o pioneiro na America. Ap.-
zar de ser um tema muito vasto, seria interes-
sante estudar a poesia. realnrente de negros da
America - Claude Mc Kay, Langston Hughes,
Jarnes Weldon Johnson, Countee Cullen, i 

"*relação á poesia de Castro Alves. Que Íaza,
neste setor, nunr país que quasi um in-
tercambio cultural tem conr os demais paises do
mundo ?

Eu podia, taulbem, ter dito mais corsas a
proposito dos amores de Castro Alves. Hum-
berto Bastos, de Alagôas, ha tempos escreveu
um artigo muito interessante sobre a preocu-
pação dos seios na obra o Poeta,citando, Ínes-
do estes versos:
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calmo u?w sei,o que pulou " . .

inteiramente significativos. Ainda outro dra, o
poeta Sosigenes Costa me escreveu: "Você
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n.rais Mario de Andrade elogiam Castro Alves
por set honletn quando fazia versos. Ele só po'
clia mesmo sêlo tanto... na harpa eólea. Um
homem que vivia eternamente inspirado conr<-l

Castro Àlr'es não podia ter a vida sexual inteu-
sa que vocês querem, por motivos indiscretos de

adoraqão falica. Não era sem motivo que clona

Eugenia Camara recorria ás potencias
alheias. . . " São observações que merecem

maior estudo. N'Ias, enr geral, os amores do

Poeta só me lnteressavam como utn aspeto cla

sua figura humana. Não sou literato: sou ape-

nas um pobre ensaista.
Suponho que fui o primeiro a Íazer restri-

ções a Castro Alves. Falo de, sem partidaris-
mo, negar valor a alguns dos seus poefilas,

achar deficrente a sua interpretaçáo dos fatos
clo mtrndo. Disse eu que a Md,e do Catiao era
ama "poesia a ignorar" e que a Moter Doloro-
so era uma poesia reacionaria. Disse que êle

não chegara a conrpreender todo o tr-nl que a

escravidão poderia fazer ao povo bra.siieiro.
Não posso, portanto, levar,o titulo de "admira-
dor" de ,Castro Alves, pelo menos no sentido
pejorativo (tal como si eu Íôsse um "admira-
âor" cégo) que the emprestaram certos criti-
cos. Nem fui tão simplista como pareceu ao

sr. Otavio Tarquinio de Souza, que me atri-
buiu urrra interpretação estatistica da poesia,

apenas por'qlle eu acredito, como os homens do

metl tempo, rro papel atizto da arte e afirmei que

"o valor de um poêma está na soma de indivi-
duos por êle realmente influenciados, de modo
simples e direto". Nem fiquei "afobado" perto
de Castro Alr.'es. como disse o meu amigo Ru-
bem Braga. Acho que a minha "afobação" foi
perto do publico nacional . ,Eu devia ter me

lembrado de Eça de Queiró2. . .

Não cai no erro de verberar o Poeta por
amar Eugenia Camara, atriz de segunda ou de

terceira classe, de acôrdo com o sr. Agripino
Grieco. O amor não se discute. Não quis di-
zer, mais, que Castro Alves não sabia escrever

- e que o sr. AÍranio Peixoto conservou to-

dos os erros do Poeta na stia "edição critica"
de 1921 e nesta reedicão rle 1938. Por exem-
plo, no Vid,ente :

Eru toda a fronte ha luz, em todo o peito @nores

em toilo o céu estrelas, ern todo o campo flôre s".^

versos onde está claro o sentido indefi-
nido, geral. Não falei nas traduções do Poeta.
nem na ta1 "Juvenilia", e só rapídarne,nte rnt:

refiro á sua correspondencia e á sua obra em
prosa. O Castro Alves qrre pertence ao povo,
era o que me interessava --e não o que pertence
á Historia literaria. Rejeitei uma calamidad(
rlramatica chatnada "A ptole dos Saturnos" e

estuclei, em relação ao nocso tempo, o drama
"Ganzaga", um dratla elx que o Poeta "dialo-
ga a Imortalida<le". Pude mostrar, assim, quc
Castro Alves estava vivo. humano, que a sua

vóz ainda ecoaya no Brasil, que Euclydes não
estava certo em considerâ-lo apenas o poeta da
mocidade, porqtle Castro Alves, com sua

extraordinaria rritaliclade, com a sua assombro-
sa resistencia ao tempo, não cabe em defini-

çôes restritivas. Poeta de todo o Erasil, êle Ía-
la a toclo o tsrasil . Está sempre atual e presen-
te. Prova-o o fato de ter esse Poeta, numa ter-
ra onde se 1ê tão pouco, mais de 60 edições. to-
das esgotadas tão rapidamente surgem. Penso,
emfim, que restituí, com o meu ensaio, todo o

tamanho á figura de Castro Alves '
Não pensou assim o sr:. Otavio Tarquinio

de Souza. que escreveu: "l)ião encerrá, pois, o
livro do sr. Edison Carneiro nem ufilâ con-
tribuição original, nem uma nol'a interpreta-

ção do poeta. . . "
Oiavo Bilac tinha razão: "Jalnais vereis

país cotno este. . . "
Não quero terminar esta nota sem lembrar

urna piada de Pinheiro Viegas, em certo dia de

bom humor:

- -\s melhores obras de Aframo Petxoto
são as obras cornpletas de Castro Alves, menos

o prefacio e as notas.- 
( EsPecial Para ESFERA)
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Oua üo ideias
quôtro pantos cardrais

A SEEGIO SOÀfrES

QuoÍro idéiss eu Íerei depois do meu oniquilomento;

: guoÍro gestos Íerôo qs minhqs mdos jnértes,.

e quoÍro visões gloriosos ferôo os rneus oJ.hos cegos,.

e quctro senÍimenÍos hqrmon"íosos terá o meu coraçôo poralisodo,.

e guotro po.lo.vros ÍundalnenÍois partirâo como oceros,

do minho bôcq emudecido-

E entõo o meu cérebro renqscerá corno umq ÍIôr gue tiyesse ernurcàecido

snb os exho/oções cóustjcqs dos pensomentos peccdores. 
r

E então o rneu coroção pu/sorá corn um ritmo novo,

e cs suqs po.lpitoções serôo ouvr'dos q rniJfrqres de guilômetros,

como o 6co longinquo .de urno menscarern de pcz e de crmor.

E entoo os minhos rnôos se desÍroldaroo

e recolherôo Íodo q qurq dos guotro pontos cordr-ois,

e esporglião sôbre os chcgos de todos os gue soÍrem,

os bênçôos do conlôrto e o polen rnrlcgroso.

E entâo os rneus olhos Íugirão dos órbiÍqs e gonhorãoo espoço,

como dois pirilompos gue Íugissem ás olucinações do mundo.

E então nq minàcr bôco se desencrcdeanõo vendsvqis eguotoriois

e rugirôo cicJones polores, o sirôco, o sjmun,

yentos de Íodos os quodrontes,

gue os prissoros inÍerpretarôo como uaro ÍqnÍqlrq. ruidoso

ÍesÍejondo o càegodc do pei dos OrniÍorjncos,.

e gue os répteis julgordo como o nqscr-mento do Dragão.Redentor,.

e gue os guadrúpedes interpretqrôo como um prenúncio de suo r,iberÍoçôo.

ÇARVALHO
íEspeciol pr;rra "ESFEfrÃ")
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Stra uss, cerveja e sonho
íEspeciol pcno ESFEPÀ)

- Certq noite, em Vienc...
Nós vinhqmos do coloridg bcrulho do

Porque de Diversões e cqimos d.e chôÍre
núm bqr tirolez dq ruq Z.

O consoço teric sido umcr rozõo poro
entrqrmos e sentqrmos. E q sêde outra rc-
zõo, mqis poderosa aindq, pcrc bebermos
umo-botijo dq qmcrvel cerveja qustriqcq.

Nôo Íoi, porem, nenhum dos dois mo-
tivos.

Ãs nossqs pernas, ás vezes, nos cqrre_
gam pcrrcr o céo ou pqrcl o inÍerno, sem con-
sultqr-nos e, ncquelc noite, Íoi o que suce
deu.

Entrqmos. Não Íclcnei do cheiro d.e
crenque, que cndcva no ctr. Nem do aqucr_rio redondo, onde vagos peixinhos qmqre-
los moviom, lentqs, os bcibatcrrrcs trcnspo_
rentes. E muito menos do bávoro boiuào,
que, otráz do bolcõo qlto, se qtqrcntqvq com
copos e gorroÍcs.

. Direi, 
_ 
pcnq começqr, que, em poucos

minutos, Íiquei só e o cullcdo de hqver_
me seporodo dos omigos Íoi Strquss.

Que vcrlsos!

. No cosa gronde dos crvós, c tia toccrvc
citcnq. Eu tinhc seis qnos de idcde e umcr
ccnc diluido, de onde escorriqm dois olhosie umq tristezq idiota d.emais p*à *o
crionço.

A velhc dizia qssim:

- Lentz, tócc aquelc, c ,,Sobre cls on-dqs"...
, Ã. tiq botqva o busto magro por cimo

dos- brcços de crcnhq, Íqzia uá 
""-torço-po_rq,frente,-como quem voe empruro, ,il mo-vel pesqdo, e qrrqnccva (qrrqncqvc, sim!)dq citorq os primeircs notqs.

Iá erq torde? Ã horc erc de recolher_
se?

De certo. Mas eu Íicavcr. E Íiccvq, ir-
ij,T,l1li"nte. preso áquelcs melodias queqcrr por decrnte se sucedicm, Íuchicqvcm
cté noite clta.

Dc tirônicq inÍluenciq que tem sobre
mim q musicc resultsm-me estqs orelhqs
impertinentes, curiosissimcrs, que cndam
sempre á procurc de quclquer cãisc, no qr.

Repcre.- Eu cgorc estou Íalmrdo, pcre
ce.que me desp:eocupo de tudo quanto nôo
se;q o meu qssunto. Nõo é verdqde. Neste
instqnte, estou controlondo o volume da mi-
nhc voz, tonqliso, oo meu gosto, os sons

ATHOS DAMÁ§CENO

que orticulo, orq cgudos, orc groves, de-
pois boixos.

Ho pouquinho estqvcr em ?ienq. Dei
um sqlto - e trqnsÍeri-me parc uqui. Sobepor que? Certos ruidos Ícrmilicnes me en-
trqrcrn nq qlmq, como um sopro, me invq_
diram o mundo interior . *. à.ro"tcm im-
plccavelmente.

Por cqusr,- deles deixei o bcr tirolez, po,
nho-me q percorrer velhos 

"o.r"dor""- "o_nhecidos, chego crté ó sclc grande _ e fico
deste tqmqnhir.ho.

_ _ Ãli está, por exemplo, o senhor loséFelicio, batendo com o-s dedos grossos e
curtos no prato de borco.

À janélc, gue cbre sobre o pateo lar_
go, _emoldura c pcineirq enórme, ierde, Ío-
ihuda.

Dq cosinhcr vem um cheiro... um chei-
ro de... Não tenho memoria poro os chei_
ros e isto não tem importcncia.
, I"11? esquecendõ do relogio. F,ra umcúco. Tinhqm trqzido dc Ãleíncnhc. Na-

turqlisou-se brasileiro atravéz de umq oÍi-
cina, onde lhe mud,crcmr 

"" "Orá"",-J 
qr.

vqle dizer que lhe cltr>rcrcmr o ccrcter.
O meu mqior enconto erc recomlúr-

lhe c Íisionomic sonorc, restituir-lhe os tic_tqc de origem, reintegrcr-lo, enÍim, ,rà 
"oopersonolidcde perdida.

Ãponhorcrm-me, um diq, q inqueri-lo.

,- Mq" 
"ig é que esscr crionçc está Íi-

cqndo malucc?!

_ _ ÃÍirmei que nõo. Que ero brinquedo.
Bobcgem.

Eu scbic, porem, que tudo aquilo estc-
vq certo. E o relogio tcnnbem, porque me
respondeu com um movimento muito ex-
pressivo da pendulc.

Em Vienc, c coiscr se deu por couscr de
Strquss.

Orq ,qs vqlscrs têm essa virtude: 
- se

qcqmcrcdqm depressc com cr gente, fqzem-
se intimqs e qucsi sempre qmqntes. Ãces_
siveis, modestqs, economicqs não exigem
nenhum esÍorço de compreensão e não-pe-
dem 

-mqis do que o tempo que se gcstc }u-
mqndo um cigarro.

Dcs musicqs remediqdcrs é c únicc que
pertence qo sexo Íeminino 

- e isto já é
umc gentileza.

As outrqs, ou sõo aristocrcrticcs e pr+

i*$i,à:í;:1: ,.,:,



HAI-KAis

INTRUSO

Imsomne, el odio
es un grqno de crrencr
que estó en tu ojo.

LA TÉCNICA

Si el ondcmiaje
cuestq más que tu coso,
tu orte no es crrte.

IDOLO

Eres un ídolo,
orgullo, estqtuo - en yeso -
del egoismo.

BUENOS ÀIRES

PaAa fib/,ib rlatla ??ui^o,t

SOL Y LT'NA

Fe y sugestión:
El sol es evidente
Iq luno, no.

NINO ENFERMO

Existe nqdo
más triste en este mundo
que ogucr estognodo?

Especiol pcrc

ESFENÃ

ALVARO YUNQUE

tenciosqs, como crs govotas, por exemplo,
ou mesquinhqs e reles como qs modinhqs.

Peço-lhe que nõo leve c serio o Íqto de
estor oquí o conÍundir músicq, danss e
cqnto.

Pars mim tudo isto é umq coisq úni-
cqe - sons, notos, escqlqs.

Se qturdem ou qcslentcm, irritqm, ou
cbrondom 

- nôo discuto: - é música.
Qucndo entrei no bqr, um demonio rui-

vo deixovo o sqxoÍone q um cqnto e um ou-
tro pqssou q tocor piono.
' Com c segundo botijcr de cerveja, re-

nunciei oo resto do mundo, senti ncscerem-
me á qlturq dqs oxilos ducs czqs tenues e,
como q gente é leve qucndo sonha, em pou-
co estqvs vocrndo.

Nao sou dono de umo grorde imagi-
saçôo. Hs momentos até êm q[ue congidero
esto lrcbrezo umc indiguidcrde.

Iúos, cçrro ando sempre cm'm,'fu-

mo e, dormindo, estronhqs poisogens me
decorqm o vcsio interior.

Ncquela noite Íiz qssim: 
- levantei cr

gola do casqcõo, distendi bem cs pernos,
Íechei os olhos...

Ãs minhas orelhqs, qtentqs e sqbiqs
como são, qcuscrÍom o Dcnubio Âzul . '

Ãmcnheci em Budapest, depois de ou-
vir vqlsqs duronte toda noite, rio qÍórq num
desses gcio/os que trozem cortin<rs bran-
cqs e rendcrdos ncs vidrcçcs...

a
Nestq clturq dq conversc, pretextei os-

sunto urgente e retirei-me. Desejcria embqr_
cctr pcrq Budcpest tqmbem mqs cr horcr ers
impropric e, Íinqlmente, ir a Íim de linha
de qrrqbcl.t, poro quem tem imcginoçõo,
nôo deixa de ser umo viogem. -

Ã' scida, quem me Íálqvc, concluiu:

- Em Viena, oté os grcrndes composi-
tores têm ouvido...
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Apez,or dq memorio .estrqgqdo eu fr:-
cdvcÍ com certqs pqlqtrÍcs dependuradcs
no ouvido.Acordqyq torde e'Íicavq no
quqrto. Entretq.nto hqvi(I sol no orec, no te-
lhodo e o vidraço qindq estqrrq rno/hsdo de
Iuo. IVc ruo qs creqnçqs chutqvqm.bolo, des_
lizqvqm ,bicicletos e os pordois pcssecvornno muro. PeIc cc/ç«do passcvã* créqtu_
ros cilegres, e eu oli, murcho e rnole, com_
pleÍanrente inativo. Acordqvq lorde' ooronôo ter- gue pqs.sor o dia Íodo nq ruc á.'pro_
lugo fe emprcgo, escuÍondo o esÍribr.iÍ:o;
t.2ue e gue sobe Íqzer? Eu sobÍo olgumos
Iinguos e escreyjc pqrc os jorndÍs. fu,m-
.bem erq só o gue jobío. a í.spo"to 

- 
.ro

s_empre q mesmcr. Nõo servÍq pcirr;- o logor.
Estqyq se yendo 

- diziom _l g,rr-., ="ro
um Íqpqz cuIfo, educodo, eÍc. ã eu tinho.
que-_dar os cosÍqs, sqíndo desengcnodo. As
1ulàere_s .bonitqs pqssoyqm puÍ* 

"olçuaoe eu nâo me empregqvo porgrJe erq cl um
m€ç-o gue sobio a/gumo coi-so. 

-üns 
gueriom

soDer se erq o prr'meiro emprego, à eu Íi-
nào _que contsr o moÍiyo aàquálo viq c:u_cis. ConÍqvq que tinha urn porente e gue
este porente aruanjara com im mjnistro um
:oqyrgl1tu gue dcva par ir pcssondo...
Trabolheí, üziq eu, -or'" o, -.rro" Çiotroqnos. Ão cqbo dos quatro crnos o párente
brigou com o rninisÍro e o minisÍro uirgor-
se, otiÍondo-me Íóro, como se se Írqúqsse deum velho Íopete. Meu pcrenÍe.erc rico e ominisÍro erc rico. Eu... eu era urn tope_
te. Por mcis ccro gue Íenha siao, um vemo
topeje 3ão pode gritor. Tem que ser mudo,e nco lro peior cosfigo no rnundo do gue q
gente ser rnudo. Foi doi gue me veio o neu_rose, estq neurose horrivel. Nunco mqis
consegui ter socego, oo pcsso gue o minjs_fro, gue não sa.bjq Iinguos nórn escreviaporo os jolnais, possou c corner do bom eo-yesÍir do melhor, Íomqndo o suq Veuve
Cliquot, _no Cqsino, cerccdo de .boqs rnu-
4.r-"". _EnguonÍo ele gozqva eu rrie viqobrigado a largar os .-"Írdos, o ,"id", o"
!"_r_T::gmpenÍ:q o 

-retogio, a cap<r de ga_
oarcÍrne e os qneis do noivado. úmo mísó-rio! A's vezes procurava um consolo nosItvros sqnÍos.

üo lob, o.Eclesisstes, do corneço cté otim. Mos, ohl ogur?o me desfibrcv"]b.p"i"

topete
Especicl porc ESFERII

ABELARDO ROMERO

perguntovo q rnim mesrno porcr gue ka.ba-
lhor. Iob tinho não sei gúontos cqmelos,
nôo sei- guont.Í_s jumenÍoi, nâo sei gucn-
tqs oveJhqs, e de repente Íicou pobre ôomo
lob. Porq'que trobàlhqÍ, pcrrut yjr Deus e
tomcrr todos cs .bens de lob? poro gue Írc_
bolhon pora vfu um minisÍro e Íomoi nosso
ryo? Ia nôo àovis pomcres, nem Iosos de
/eiÍe, nem rios de mel. Tud.o isso erí Íobu-
Ia. O _gue hq,vio ero g grande cidqde ves-
tido de pedro e cql, colçadc de bitwne,
com o seu colcr Iuminoso de jonelos oce.
:":. -O gue hovÍc erq q gror.dá cidade, cr
Bobilonia de qutomoyel ónde Íudo se ven-
de e onde Íudo se comprc., oté mesmo o oiqtrnosférico. E eu tinfrà que trabalhdr. Fi-
cqvq no ponto dos bondes, chocsndo.

Qucndo vinhq umq idélo eleycdq eu
o'tqstqvcr esÍo idéjo porgue vio gue e,ro ele.
vqdq dernois pora ô màio. Dío à dio eu ti
cqyq mqis mo.gro, mqis triste, rnaÍs ÍopeÍe.
uneguel qo exÍremo de não Íer conÍicnço
ern ninguem, nem em rnr'rn mesmo. Etd muÍ-to ditícil recupercr o conÍicnça.

E eu nõo guerio penscÍr io Íuturo. .EÍou-
ve tempo em gue eu só pen,sqyq em rnor-rer. Pensoyq continusmente. Erq Íõo cons-
tqnte cr idéia gue eu já estcrrc qcosturnqdo
com elo. Muitss vezes qlmocei conyersqn-
do com q ntoile. Conyersqvq em voz bdi-
lo, ".* tom serjo, porgue nesse Íempo nâo
se viq urn sorriso em rninhs boco. Éu gue_rio ser triste, guericr que todos, velftos= ecricnços, fossern Íristei como eu. para gue
alegrio? IVôo pensavqrn nc morte? _ inãa_
gava. Amanhõ ou depois você senÍe uma
dôr de lado, isto pelo'monàâ, e no diq se.
guinte esÍá rnorlo. Ou você vci pelcr calço_
dc, e resolve sÍrqyesscrr, judoàenÍe qo
p€rssqr urn qutornovel _ tqlvez um quto
ryov9-I gue r'em de petropolis, cauegodo
de íIores. "Onde morq q- tqmítict,, por td-
Iar ern qutomovel, umr;- vez Íoi deÍronfe de
umo ogencic de qutornoveis. Càegrou um
cidodõo qlinhqdo, de .broço 

"or, ,--o *o
ça. Vinha alegre, cheirosô, escorregqndo
nos sapctôes de borrqchq. Entrou cãm o
mulher 

-e 
eu Íiguei de Íóro espioado. Um

rcrpdz de macqcôo empurroú docemente
urn dos ccrrÍos, o.briu-Ihe- q coixo do moÍor
e;4osÍlou uae corcçôo de aço. O motorl De-

Como um velho



O poetcl repouso ró
I

!

duronte sete seculos

Pcrrc MUBILLO MENDES

Poeto,
deixc que eu cqnte oquela nuvem que repousq nq Ílorestcr,
deixo que eu conte aquelc Aoivota que dorme na ponto do mastro do velho
n,rvio negreiro que repouscr nq enseqdq que nenhum mcrinheiro conhece,
que somente eu posscÍ ouvir c tempestcde que trouxe q tonq os tesouros
que Vulcono escondeu pensondo em Venus,
somente os meus olhos devem contemplcr ce bcrtclhcs que cÍ hisotrio jcorrcis
contorá oos que virão depois,
eu sqberei sentir q tristezq dos idos de Mcrço,
o desespero dos que dormirqm sete diss e sete noites no seio de Netuno,
a insaciedqde dos que bebercrm ncs sete Íontes dc vidcr,
depois de qtrovessqrem cts sete montqnhcs geladcs,
eu serei o éco dos que gritam perdidos nqs sete Ílorestqs do Sudôo,
e,o menscgeiro que levará os sete pães e os sete peixes pcra os que
Íorqm levqdos cro cume do Everest,
e souberqm resistir cr todas os tentcções e oÍertqs.

Poetq,
eu serei o vingcdor dos que nõo comerqm qs sobrqs do grrcnde Íestim,
eu Íulminqrei o que entrou no templo e nõo descobriu cr cabeçc,
eu serei o luz poro o que não soube distinguir o Justo da moeda.

E depois.
eu entoqrei um hino o Jeová pelc Arcrndezq dqs coisqs execrrtqdss dentro
de sete dias.
oErodecerei os vossos beneficios,
e irei repousar depois de todcrs os Ícdigcs durqnte sete seculos.

DEOL'NDO TAVARES
(Especial para ESFEEA)

vicr ser lormidovel mesmo, porgue todos se

curqcrrclrn corn um oh de odmiroç,âo. En-

gucnto isso eu scismcrvc I& Íoro. O velho
eslqvs de costqs, voltqdo Wrd o cutomo
vel. Quondo ele voltou-se porc o meu Jqdo
vi entco gue erq urn cmigo de minho Ío-
míIicr. Não pude escopor. Âpesor de surrq-
do e/e me reconheceu e indogrou, com
oquele qr de àonrern rico, o gue erq gue
eu ondoyc Íazendo. Ora, og:q, eu qndqvc

nq rucÍ á procura de um ernpregro. O he'
mem convidou-me q entrqr no qutomoyel,
e eu entrei no oufomovel com rnuiÍo cuido-
do, com medo dê rnqnchqr o topete, por-
gue os cqrros de luxo tqmbem teem sêu
topete. Consegui um empÍego. Mss trabq-
Jho sem gosto porgue rne Íclts q conÍian-
ço. Sempre vejo o ministro em miahq Íren-
te. Dagui cr uns qnos 

- guem sobe? -espero ser um novo tcpete outrq uez, Por-
gue ser tcqgete é o destino de clguns...
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Modome Curie
EDGARD CAVALHEIRO

NesÍa vidc de leitor impenitente e in-
sociavel, de IeiÍor gue se atfud tonto qo bom
como qo ruím, disposto rnoÍs a aplcudir do
gue opupor, poucos livros nos viercm sur-
preender com s intensidcde deste MÃDÀ-
ME CURIE, excelentemente trdduzido por
Monteiro Loboto, e, incluido pelo EdiÍora
Nacionol ncr suq coleçõo, BIBLIOTECA, DO
ESPIRÍTO MODEENO.

Destinadc, sem c menor duvido, a ser
urn dos "best sellers" do qno, esto bÍogra-
tio rehqbilito. o genero, uJtirnarnente tão
explorodo. Nôo se trqta, d rigor, de urno
vidq romqncecdc, corno essqs .hobilmente
construidqs por um Zweiq ou lWo:utois. E
qntes, um retroto morq.I, ou melhor, o cote
:isrno de uma vidcr. que foi umo Íonte pet.
monente de energia e de té, de so"ber e de
virtude. Contqndo c hisÍoria mÍrqculoso de
Morie Curie, sua Íilha fva pode se orgu-
Jhor de ter rcduzido bu ampliudo?) uma
existenciq de sqcriÍr:cios e crbnegoçôes sern
contq, ns mcis beía Ienda de desprendi-
menÍo humq.no, no rnqis comovente espe-
Íaculo de dedícaçôo á. humonidsde. Se lem-
brqmos gue esse desprendl'menÍo e esscr
dedicoçõo portiram de uma pobre mulher,
fuogil de Íísico, morcodo pelo pobrez.o e
privcções, criqdq e educqda num ambien-
te de horrot e opressões, os mqis infames,
outra não póde ser q noss<r qlitude, sendo
a d<r mqis inÍenss admiraçêio, do motrs en-
Íusiqslico culto á suo memoriq. Morie Curie
Íoi, na verdqde, uma cricturo excepcionol
e suo pqsscrgem pela terra, conslitúe um
dos mois belos mornentos do humonidade.

.Ho certos livros que, mol lidos, o gen-
le se pôe q indicar oos cmigos, conheci-
dos e pqrenÍes, Ínsistindo poro gue leiam,
muitss vezes orriscdndo q empresÍfr () vê
tume que temos em môos, crpescr.- do con-
selho de Mo.ritm Frqncisco. Em cornpensc-
ção, outros ha, que nõo se ernplesto, nôo
se indlco senõo o deÍerminodos /eiÍores.
Nodo rnqÍs irritonte do gue ouvir de um lei.
tor de poucos letrcs, ou dq visinha metidc
a erudiÍq, uma opiniáo bonol sobre Knut
Honsum ou Stendhol, poro citor dois nô-
mes, enlre cêntenos deles. Mos um livro
como MADAME CURIE perÍence, evidente-
mente, ao primeiro coso. Ápesor de umq
obro de oirte, umq dqs mols impressioncn-
tes biogroÍios já escritqs, eslo ào otcqnce
de quclquer leitor, comover& e entusios-
morá quem guer que tenàq q Íelicidode de

1e-1o. E simples e dtuéto, objeÍivo e clqro.
Àcredito gue neslo simplicidode com guê
umo. tilho. contq c vidc de suc máe, sern
decer ó opologia cdjetivosa, snÍes I'mi-
Íqndose d narroir os ÍáÍos tcis corno se pos-
so;crm, docurnentqndo-os quasí sempre por
trechos de cqrÍqs, documentos dos mal's se-
gruros, umcr vez gue escritos sern olhos Íitos
na posÍeridode, é que residq o qronde merito
desÍe gnonde livro. Poderiq qcrecentan ain-
dc o profundo sinceridqde, que dimr:nd
destss páqinas, sem d quol não é possivel
qualquer coisq de perduravel, numq obra
de arte, sejc de gue nqÍurezq Íôr. fssos
guolidodes gue, está clqro, não sôo qs uni-
cos exigidos, nã.o q.bqndonam Evo Curie
par um momenÍo siguér.

Nôo é Íocil Íolor de um livro como
MADAME CURIE. Poro sermos justos., te
ricmos gue nos demorqr no trobalho da
qutoro, reolmente notavel. Nôo sei se Evo
Curie estó estreondo n<rs íefrcs com es?e
volume. Se qssirn Íôr, que esplendido es
tréicl Sómente ums gionde envergadwa
de escritor poderic dor esto intenlidade
drqmrrticq, botqr tanto "humqmo" nestcs
páqinos. A morte de Pierre Curie, é um
desses copifulos cnlologicos, inesguecivets.
Írechos eguivalenfes nõo escossáicrn, pe
rém, no volume, de umq hqrmontq rcrrq-
mente iqualoda enn ohras do genero. Mas
se Íormos Íolor da qutorq, nõo restqrio es-
poço pors o biograÍio, e ela está yivissimo
grande, rnuito grande, mqis umc tiguru.
Iendqria do gue o pobre viuvq Mcrrie Curi+
Sk/odowsko, enterrqdq, numcÍ sexÍa-Íeira, 6
de julho de 1934", sem discursos, sem cortê
io, sey um político, sem urn personcrgrêm
olicicl,Í', em modesto tumulo, no cemi{erio
de Sceoux, "pelos parenÍeg cndgos e colo-
.borodores gue cr ormc,vem." IVa-louso lim-
pa, noda mais gue umo inscriçôo: "MorÍe
Curie S&Iodows.ka, 1887 - 1934-.

Recordqr, mesmo ligeíramente, cs pria-
cipoís Íoses desso vido, encerzqda tôo me
destqmente, sem aloridos e prompcrs oúí
:iais, náo constitúe tqrefq pqrd. um simples
artigo nem mesmo pqÍc um ensqio. iVeo
se recordqriq, é verdqde, grandes peripe-
ciqsr oventuros esÍrqnhcs, como o:s de umo
Isqdorq Duncq.n, por exemplo, Íncrs sirre tr
exisÍenciq interiorisqdo de umq voc@
que se cumpriu, de um genio que persisau,
de umq celebridode gue detestcrrc a gb
ria, porque esto lhe tiro'vr: o socego indig-
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pensdvel oo trsbslho. IrobalhoJ... Eis o
voco.bulo excto, onde cobe inteiramente es-
ta vido! Numa carta do mocidade, Morie
Curte, entôo ainda s pequeno Mo;niq dd
intimidode, escreveu.' "Tud Mgniq será, cté
o ultimo diq, um fosforo em cimc dos ou-
lros ÍosÍoros". Esse Íosforo qrdeu, em prol
do ciêncio, oté o Iim, sern gue suo chcrna
liyesse um momenlo de qmorÍesrrnento.
Despido de guclquer Leminiliddde, no gue
isto tem de voidade, de mundqnismo, erq
tqmbern cr rnqis tertenhd inimiga do tórmd
pessool. O "eu" era-lhe odioso, ísuporta-
veL

Sqcrificor-se, Íoi o seu Ierno. DeIq,
Einstein disse, certo dio: "Madome Cwie é,
de todos os celebridodes, a únicc que q
qloria nd,o couompeu". IVem o glórid, nem
a vida. Evq Cwie nos fqlq da srlrr únicd tn-
Íidelidode á ciêncio. Foi quando oderiu d
Liga dcs lVoçôes, depoís de tonto ter leito
.m próL dos feridos nd gueüd. O mais foi

. urn permcnente "dar-se". Ã tudo e c todos.
I BosÍovq que perce.besse umq parceIlo, pot

mínimq, gue Íosse, de inÍeresse pelc cÉa.
cio, Iâ mocinhq, sacriÍica quolro ou crnco
onos, sujeilondese qos rnistéres mois de-
prirnenÍes á suo altivez, pqrq que d irmã.
posscr fu á Pqris, concluir um surso. Nõo se
spressct. Primeiro o mqis veIhc. Seu dio
cheqorá, Embora d soÍreguidão pelos es.
tudo+ a onciq de oprender, de sei clguma.
coisq, q possuisse inteírqmente, sacrificq-se,
alegremente, pois scredito ta irmã, sqbe
gue elg ser<i uÍil, algum dio. E' o comêço
de ums existeneio de socriÍícios. Depois em
Pan's, em pobres gucrtos sem oqueãimenÍo,
eom verbss restritos oté pora cr proprio ali-
arentoçôo, é o sucessôo de dios e noiÍes em
ciraa dos livros, oté o enconÍro providen-
ciql com Pierre Curie, gue voi permitir o
,,1;ôo de dor's genios, união que perdura-
ró como um dos rnois belos .ie*plos de
íeli,cidcde conjugal, oié o rnorÍe bruto.l e
esfupido de Pierre, sob cs rodqs de urn
c.qnrnàâo. Esses qnos, nodo menos de oito,
de socriÍícios ê pêsguizos estaÍantes, como
Era Curie nos resun?e milogrosamenÍel

Hoje que se Íalc tão cqlmdmente no
rodium e se cornbqle com cfinos tôo se.
gnr- os umo das mois terríveis molestias gue
cdlíqem q humsnidqde, não se póde, ern ío
dos os seus detalhes, cqlculor q lutr: neces.
lurÍo pcnc atingfu oo resultqdo obtido. Ío
dos oqueles longros dias e oguelos inÍindo-
veis noites ícurtos pora eles, gue ncio so
hirm o hors das refeições nem do descon
çt necesscrrioJ, enÍiados naquele bsrracôo
qàcradonqdo, "hdngotr coyernoso", sem o
rínqno coníodq sem.o mlnirna segursn-
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ça, sem o miniíncr certezÃ do annonhô, corn-
pletomente desornporodos ' de duxilio o[i-
ciol, oté o momenÍo ernocionsnte dos dois
"iostos imobilisados", Íixos no "Iuminosida-
de qzu|", na grande noiÍe dos "voqclumes
téericos", Evo Curie nos reconstitúe numcÍ
riquez,a de deÍolhes rcros yezes iguolado.
E pensar que, num lorqo e nobre gres'fo de
desprendimento, q.brem as môot q todos
dondo o segredo sern q minirnc Íecompen-
sa, quondo tâo Íqcil seria opurorcm mí-
Ihões.

Sem diÍiculdcde crlgrumq se enumêrcr-
ric ccsos e mcis cosos sobre o desprendi-
mento de Madome Curie, tonto nc epocq
em gue Pierre Curie erc oindc vivo, como
quando, depois, em pleno viuvez, com o
Íordo'todo nqs cosÍqs, o conduziu, sósinho,
sem um desÍslecÍmento, sem umo unicq
traição oo idecl comum. Corno inumeros
seriqm tombem os cdsos anedoÍicos, ilus-
trotivos de certos periodos da sus vida.
Mqs Eva Curie tem rqz,ão ao desejor gue
o leitor nôo cesse nuncc de discernir, no
onedoÍico destq exisÍencio, oqailo que vole
o"indq mqis do gue q sucr obrc ou o pitores.
co dq suq yidq, e gue é o "imuto.bilidode
de cqrqter, o esÍorço tenqz, implacavel da
inteligencic, c isolaçõo dum ser gue sabio
tudo dor e nqda tomsr, nern Ínesrno rece
ber". Acrecente-se mqis c pureza excepcio.
ncl desso olma que nem q moliar vitória uu
q mqis Íorte sdversidqde poude qlterdr, e
Morie Curie, está, morolmenÍe retrclsds.

E' verdode que possuindo tol cqrqter,
elq, embora sem sqcriÍícios, "qÍqstou de si
Íodqs qs vontcgens gue os genios crutenÍr:.
cos podern quÍerfu durnq celebridode imen-
sa." .IVôo soube ser cele.bre o mulher quc
conguistára I0 premios (2 vezes o premio
Nobel), 16 medolhas e 106 tiÍu]os honcríIi-
cos, de focuJdcdes e Uuniyersidsdes de
todos os cqntos do grlobo. IVôo soube, torn-
bem, com ceile?ã, ser "mulher" como todos
qs outrss. "Eternq estudcnÍe" nõo lhe so-
.brou nuncq Íempo parcr q escolha de um
vestido, de um chcpéo ou dq úhima mar-
co de pertume. Dois ou tres yestidos dos
mais sr'mples e próticos, duram-Ihe cinco,
seis e mqis onos. Nem pintura, nem enÍei-
tes de especie alquma. Dcj seu qssombro
qo sssistir os preporqtivos da Íilhq. "Oh!
minhq cctrcr, que horríveis scltosl Nrio, você
nõo me convencerá de gue as mulheres
Íorqm Íeitos poro ondor ern cimc desses
pilares. "Ou então, é o vesÍido decotado,
gue ccha Íeio e perigoso. " "Umo corrente
de qt, uma pleuriz...". "E' qindc;. o rnagui.
lagem, o "bqrreqmento", que "sujo ds b-
bios sern nenhumo utilidade". Iendo 

"ryo,.r,



Ve rsos po ro m usico

I. ÁS VEZES

Às vezes. . . gosto de t1

nõo sei porquê.. '

- Nóo sei porquêl...
Foi qssim dês que te vt.
nos teus olhos me Perdi.

sei 1á porquê!'. .

Nôo se me dcrvq... beijqr-te,
crelo que não. . .

- Tcrlvez que nãol . . .

Beijor-te, só?... Abroçor-te.
nos meus broços estreitor{e
juntinho do corocõol

Não seÍ Porque,
tqlvez que não. . .

- Sei 1á porquôl .. "

-- Que tentoçãol...

Ãh, quem me dercr - esmqg.r-tâ
de encontro qo meu eoroç&ol

I
I

Ao üusbe mcrestro Hernqni Torres

II. CANTiGA

Que peno! ossim <rcobq,
o pobre omor - por comeÇori .. "

-_ Eu tirrhs tqnto coisct poro lhe contqri

- Eu tinho tcnto coisq pcno lhe <Íizer,
àque1o - o quem vou perder,
poro nõo mqis q verl .. .

Ãguelo - o quem vou deixqr,
poro náo mois voltqr,

paro não mois. nunco moisl lhe tcrlor. . '

E tinho tontq coisq poro the ciizer'i . . .
E tinhcr tonto coiso poro the contcnÍ . ..

LUiS CARDIM

d espos-a ideal, oquelo que todos sonhqm
e roÍos encontrqm, soube tqmbem seÍ mõe,
doncr de ccrso, Preocupada eln dnotor re'
ceitqs, em descobrir protos mcis simples e

ropidos de serem ÍeiÍos. Ã fé de que se

oihc,vq possuidc, davc-Ihe Íorços Para os

mais duios trobqlhos. Com o omedçct de
umcr tu.berculose íq mãe morrerd assim)
nern dssim se qrnedrontcra. Nagueles onos
duros do "hanqat covernoso", o cqldea-

rnenlo de residuos da pecàblendq, ers tei'
Ío por elo, enquonÍo Piere no laborotorio
irnprovisodo, nem se lernbrovq gue o ser-
viço brulo estqvcÍ sendo feito -pot umcr mu-
Iier, gravido, mol climentado, flsicomen-
te Íraqil.

A leituro de MADAME CURIE nos trdz
ramo porção de problemos, iuÍel!.zmenle u
exiqirem, cc;drr um, comenÍorios especiais,
gue c nqturezq destos linhos, nôo compor-
tc. O Íeminismo, seriq um deles. Que Íi-
gura Íemininq q humonidode opresentalo
gue supere Mqdorme Curie? Nenhumq, evi'
áenternente. IVo entcnÍo, não toi qtrqvéz
dqs estéreis congur'stos políticas ou sociois
gue seu norne se quÍeolou dessa qlorio e
áesse culto que hoie q humonidade Ihe
consogrcÍ..

Nos seus úItimos dias de vido, precrscr-
menÍe no úIttno dia gue consegue ir cto
Instituto, tôo sonhado e ÍinqhnenÍe conse.
quido, Mqrie Cwie, ncr sqlo de Íísicq, sen-
t+se mql. Ãntes de ir pcrcr cÍ coscÍ, dá umo
volta pelo jordim "onde flores recemdeso-
brochcdqs criqm mqnchr:s esÍridentes de
côr. Súbito, pára deonte de umq roseirs rc-
quítico; cho,mq o mecsnico.'

- Georges, veja €stc roseiro. Precrsa
ocupcÍr-se deJo, sem demorq.

Um diciputro oproximo-se e pede-Ihe
não Íigue oIí exposÍc, vá logo po,rrr coso.
Mqria cede mqs antes de enl.:,crr no quto
qindq recornendq qo mecqnico.'

- Não esgueço q roseirc, Georges..."
Esse rápido quodro, pora mim, gue IÍ

iõo apaixonadqmente este livro, tern um
profundo signiÍicodo simbolico, revelondo
nitidqmente, que o vido exterior gue nos
rodeq, nõo esteve nuncd Íórq, do pensc'
mento e dcr sensibilidcde de Moldone
Cwie, que nem pr ter sido c mqis celebre
mulhet do seu tempo, ou urn dos maiores
cerebros de todos os tempos, se comoviq
menos com o riso de umo cricnçu ou o
vido de umc roseirc.

(Esfeci,a! ltara ESF E'RÁ)
S. Pculo.

''M,,o-*,.',
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LElAlvl

CULTURÁ
A reyisüô democra-
tíca de §eo Paulo

Nos lorna leiros

t histórios tronquilos
O conto é um gênero literário muito

diÍicil e quasi sempre mql ctingido. Exige
crmplitude, não qdmite superÍiciolismo, im-
põe o trcço de vidq - mqs, cmrplitude,
proÍundezo e vido, em cqrúter de sintese.
Não pode ser, tcnnbem, simplesmente crô-
niccr, como se vem Íqzendo ultimamente:
preciso ter principio e ter Íim. E, qo contrá-
rio de outro quolquer mqniÍestcção no li-
ieroturcr, não dispenscr o enredo.

Isso não quer dizer sejcr qualidcde pri-
mordicrl, no contistcr, Íorjor qcontecimen-
tos. Mqs tem que qcontecer olgumcr coisc
em conto 

- qucnto q isso nõo há dúvidos.
No sentido morql, ou no sentido concreto,
nôo importc.

Telmo Vergarc reqlizq bem o tipo do
contistq: seus conlos têm c levezq, que não
é nuncq superÍiciclismo; cr cmplituáe, ncr
emoção; o trqço de vido que Íoz de seus
personql;ens gente de todos os dias -gente_ que estcmos habituodos o ver perto
de nós.

Em "9 histórics trcnquilas" estó aindc
o sutor de "Cqdeirqs nc calçodo" 

- no
que êle tem de essenciql. Mais aperÍeiçoc-
do, porem, mqis dentro do vida, mqis se-
guro nos seus trcços.

Construido todo êle com mcrtericl que
é, principclmente, emoção e eternecimen-
to lírico, o liwo de Telmo Vergcrc ccnqcte-
risq-se, qindc, pelc deliciosa singelezc com
gue Íorom criqdcs suqs históriqs 

- histô
rios trcrnquilqs, nq reslidode, sereníssimcs
e enccntodoros, melqncólicqs, nq moioricr
dqs vezes, ncs quais a vido está nitida-
mente impresso, no gue tem de mqis sim-
ples, de menos rebuscado.

"Romqnce da ovelhinho", ![üe tôo pro-
missoromente qbre o liwo, é menos um
conto do gtre, jó, umc noveln, que nos
cmuncis o romcncistq em prepcraçõo. Tel-
mo Vergcrc soube cqptqr bem a vibrcçüo
iaterior de suq personqgem 

- e, dessc
qcuidode com que a ccptou, resultou um
tipo morol hqrmonioscmente completsdo.

Mqs, se o romcncistq estó aí, esboça-

MARIA TACINTHA

do, nos outros contos do liwo vcrmos en-
contrqr o poetq. Nôo digo isso como umcr
verdsde número 3 ou número 4, mcs por.
que, cpós cr leiturq de um livro. sáo curio.
síssimqs qs conclusões ct que se chega sô
bre o personolidcrde de seu qutor. Num
romqnce como "Mqr Morto", vqmos encon-
trqr o mqior poetc do Brosil contemporâ-
nêo - se é que poeto continuc ct ser colher
tôdc o hqrmoniq e toda a luminosidqde
dqs coisqs. Nõo poetc no sentido de desj
virtuqr q reclidode do vido - mcÍs poetc
no sentido qlto e glorioso de perpetucdor
dq belezq. Em Telmo Vergorc, em lugar de
só Íixormos o contistq, vqmos descobrindo
outrqs quclidades 

- que são ponto de
partido, impulso criqdor em suq obrq.

Porque, se tem o sentido humcrno dcr
vidq. o tem sob esscr Íorrnq de sentido de
lirismo, quê s embelezc e musicqlizc. Dai
o crmbiente hqrmonioso em que vivem
seus contos, sem que o recl sejo sqcriÍi-
cqdo q umq Íqlsa poesia.

p esencial é que os históriqs que criou
posscrm ter qcontecido. E, quonto cr isso"
penso que nôo hqverá divergencics: aqui-
lo tudo sõo Íqtos triviais da vida. Ã,gorcr:
o qmbiente hqrmonioso em que vivem
isso é questão de bom ou mou gôsto do
qutor.

Telmo Vergcrc tem bom gôsto. Mui-
ta gente repelirá suq tendencic pcrc crs
coisqs clqrqs e bonitqs, como um insulto
ou umct provoccrçõo. Nõo seró esscr, no
entqnto, umq rqzõo pars que êle cs <rbcn-
done. Mesmo porque seriq, entõo, qdnri*
tir minoriqs, no Brcsil literário.

Decerto que há, em sêus livros, certo
excrgêro de simplicidqde, certo qbuso de
detolhes, certc insistencicr nq singelezc dos
ritmos utilizcdos. Mos isso, sendo umc res.
triçõo a Íqzer, não lhe é, no entcnto, umcr
Íalhc. Pelos menos nõo é Íqlhc suÍiciea-
temente grande pcrc obscurecer seu bri-
lho ou qboÍqr suqs quolidades, que sõo
reqlmente grandes e Íorqm esplendidc-
mente oproveitcdos.



Trem perdido
MARIO SETTe

Por mais que puxassem nos últimos quiló-
rnetros, numa carreira adoidada, espantando os
matutos, dispersando os cavalos carregados de
algodão, mal o automovel encarára do alto a
brancura da cidade, a locomotiva apitou e eles
viram, dali mesmo, o trem atravessar rápido um
boeiro e sumir-se de chôfre num córte.

- Esta agoralll
Aécio de Lacerda mirou ainda uma vez o

relogio, numa grande expressão de aborrecimen-
to. Parando o carro, o chofér ponderou:

- Eu não <lisse ao dr. que a gente vinha
atrazada!. . .

- Foi aquéla danada de camara de ar, ao
sairmos de Altinho.

- Vosmecê viu que eu mudei depressa. . .

- Sim. . . sim. . . Você não teve culpa,
não... A minha caipóra somente. Tenho de es-
perar o trem da madrugada...

E, num tom resolutivo:

- Vamos para o hotel, vamos.
Desceram por uma. aguda ladeira, já ladea-

da de casinholas, com as ruas espalhadas Iá em
baixo. A'quéla hora de sol alto e forte, o rio fa-
zia dôer a vista com os seus reflexos metalicos.

O banho frio e o almoço no hotel aplacaram
um pouco a decepcão de Aécio. Tratou de dar
umas voltas pelo centro e, de repente, lembrou-
se que era promotor, ali, o seu antigo coléga de
ano - Edinaldo Queiroga. Excelente oportuni-
dade de revê-lo, de cumprimentá-lo pelo ro:en-
te enlace e de matar as horas numa bôa convi-
vencia.

Facil foi descobrir-lhe a morada: 
- uma

casa de fachada moderna, numa praça ajardi-
nada onde os galhos floridos de um "bougainvil-
le" se enrolavam voluptuosamente pelas colunas
de uma pérgola.

- Você por aqui!

- Que quer? Perdi o trem. . . Vinha de Al-
tinho e o auto se atrazou...

- 
Abençoado autorr.ovel!. . .

Apesar da presença rte d. Elina, que lhe
era extranha, Aécio perdeu depressa a ceremo-
nia. A conversa tornou-se expansiva e sem es-
tiadas que denotassem enfado. Teve de expli-
ear melhor a sua vjnda ao interior para tratar
de assuntos de advocacia. Lembraram os anos
da Faculdade; viéram a tona episodios em que
d. Elina achou muita graça. Na salêta de estu-
dos do promotor serviu-se de café com beijús
e bolachinhas. Edinaldo falou no seu casamerr-
to recente.

- E você, Acácio, quando me imitará,
bein?...

- Não posso fazê-Io...

- 
Porque?... Com uma banca de advoca-

cia rendosa... já perto dos 30... precisa de
uma companheira, sim. Porque não?

- O dr. Aécio sabe dos seus segredos. Edi-
naldo, Você ensinando padre-nosso a vigario! ... _.

Quando chegar a hora... virá o convite.l
D. Elina sorria num quê de malícia. Po-

-rém, q'advogado, querendo tatnbem iluminar o
semblante subitamente entristecido com um
sorriso declarou:

- 
A minha hora não chegará mais.. . Os

ponteiros se desencontraram para sempre...

Edinaldo mudou de conversa, não querendo
ser indiscreto. E d. Elina, pouco depois, teve
um alvitre:

- O dr. Aécio poderá ir conosco ao "Ca-
sino", hoje á noite, não acha Edinaldo?

- Sem dúvida. Vai, sim.

- Nêste trajo...
- Não é baile, não, dr. Uma festa de inti-

midade; reunião mensal.. . Pretexto para se

dançar um pouco. Eu vou com um vestido sim-
ples.- 

-E eu de branco. Você irá. . . Está decidi-
do. Distráe-se e dança.

Vencêra-se a irresolução de Aécio.
E o salão do "Casino" já se movimentava

bastante quando os tres deram ali entrada, cou-
sa de B da noite. Uma noite em que havia frio,
obrigando a agasalhos.

Senhóras pelas cadeiras. Senhorinhas, em
grupos, movendo-se.

Rapaziada, de espreita. E os homens mais
rnaduros lá por dentro em roda dos bilhares, ou
nas mesinhas do bar.

Afinava-se a orquestra. Escapuliam notas
do piano a que os violinos davam resposta, se-
guidos do saxofone. E o bombo armado em
jazz tinina uns ousios de mixordia musical.'As moças fremiam, visivelmente, de anste-
dade.

Edinaldo Queiroga apresentava o coléga a
varios conhecidos, gente Íina da terra. O coro-
nel Lucidio Pedroza, prefeito; o dr. Souza For-
tes, médico; o dr. Carlos Guedes, ex-chefe do
executivo; o major Simplicio Carvalho, farma-
ceutico...

O primeiro rag-time rompeu. Muitos pares
começaram a voltear.

- Você precisa dançar, Aécio!

- Não conheço ninguem do elemento femi-
nino. . . Mais para deante.

- No fox que se seguir, você dançará com
Elina; depois lhe ar::anjarei outra dama.

Naquele ambiente cheio de luzes, de perfu-
mes, de sêdas coloridas, Aécio de Lacerda es-
treiou os seus passos habeis de dançador, cin-
gindo a cintura de d. Elina Queiroga que tam-
bem não fazia ruim figura na arte do volteio.

No mundo das moeinhas havia a curiosida-
de do sexo!

. - Quem é?

- Não sei. . .

- Nunca vi essa cara por aqui!

- Simpatico...

- E dança!

- Si vier me tirar, eu recuso. Tenho ver-
gonha de dançar com quem sabe... Um aba-
caxi de minha força!

- Sabem quem ele é? Fui perguntar a pa-
pai. Chama-se Aécio de Lacerda, é advogado
no Eeci{e e está hospedado em casa do promo-
tor de quem é muito amigo.
' .4.gofâ, a orquestra iniciava uma valsa em
modal.

'''Çónm de costume pouca gente se afoitou no
rrreio do sglão para valsar, tão afeitos andam os
pés ao arrastar norte-americano.

* Você;,,Aéeio, vai dançar desta vez com
um pé dq ouro...

- Não faça isso!
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- Dança, sim. Sempre foi ,,bicho', na val_
sa. Vou escolher uma dama condigna. . . E' uma
moça do Recife que se acha aqui invernandõ...

Espere um pouco.
Edinaldo traçou um semi-circulo com o

olhar e foi descobrir a um canto do salão, entre
outras senhorinhas, a pessoa que buseava. Trou-
xe-a, com certa familiaridade, e apresentou-lhe
o amigo:

- Dr. Aécio de Lacerda. Senhorinha Nelmi_
sia de Brito.

Os dois troearam ligeiras frases
e clançaram. Dançaram atraindo a
todos, tal a doÇura dos volteios.

- Gosto de ver dangar assim.

pediram

nhava outra expressão diversa da de menina, e
as suas maneiras já não eram nada iguais ásde dantes. Mais ceremoniosas, mais elquivas,
mais retraidas, porém, mais cheias de ãncan-to... A moça ia abotoando... Lembra-me bem
de que, uma vez, como o fazia meses antes, fuipor detrás dela que se balançava na rêde. e
pús-ihe as mãos nos olhos, de surpresa. Juígou
f-osse o irmão, mas, reconhecendo-me, ficou 1o-da corada e murmurou num tom de censura:

23

- Os dois se combinam. parece um feito
para o outro...

- 
Eximiosl

- Aquilo é que é valsar!
E os olhos da assistencia baixavam para ospés de Nelmisia onde a sêda-carne da§ meias

era mordida pela camurça-beije dos sapatos, e
para os pés de Aéeio cingidos em vernii preto.

Nos últimos compassos, estavam quali sós
no salão porque varios pares haviam õstiado o
rorJopio para admirar a mestria do ,,par de ou-
ro". . .

. _.Mas, a orquestra, numa arcadâ vigorosa do
tiolino, estacara.

Aécio agradeceu á dama e foi rápido, enxu-
gando a testa, em .lireçãc do bar, arrastando
pelo braço o amigo.

- Venha cá, Edinaldo, você me fez umal

- Uma o que'/. . .

Sentaram-se a uma mesa retirada;
um guaraná gelado.

Lá fóra tocavam um tango vibratil, ner-
\-oso.

_ Afinal, que foi que eu lt,e fiz?. . . voeê
está agitado!

- Não foi você, Edinaldo, foi o diabo do
acaso... Nunca dancei na minha vida uma val_
sa como aquéla... Uma valsa-supliciol

-!{srnsm, estai... Com uma moça bonita
e com uma dama perfeita!

Que exigêncial ...

'Não faça mais isto, não!',.
de polidez 

- Não ha duvida: vocês estavam namora-
atenção de dos mesmo. . .

T.evando o copo á boca, Aécio como que
sentia deante dos oihos o cenario antigo, o sitio
dos pais de Nemisia, a mocinha de caÉeios em
f-ranÇa, toda a poesia desse despertar da puber-
dade em q:-le os sexos se afastam paradoxãlmen_
te quando justamente se conhecem mais atrai_
dos.

- E1a era assim uma moça. Eu ainda mui_to menino, apesar da idade, estava cativado por
aquela figura feminina que ia deixando de seruma quasi-irmã... ufanava-me de a ter por
minha namorada; anciava pelos dias de saidado colégio; guardava-Ihe presentes de frutas ede flores. . . Ousei um dià até, num 

"u."-o.r_chão, prender-lhe a cabeça e beijá-la...

- Levou outro carão, hein?

- Não. . . Nemisia dessa vês côrou, massorria... O destino, entretanto, armavâ-nos
uma arapucâ como as que eu preparava no si_
tio, cubiçando passarinhos... E-fofpor causa de
passarinhos mesmo, como hoje talvez fôsse por
causa de futebol...

Asécio Lacerda fez demorada pausa, dand.o
voltas no copo vasio, acusando.se-úe nos olhos
os estremeções da alma.

- Embora muito unidos, muito camaradas,
cubiçavamos nós dois uma avezinha que fre-
quentava os nossos sitios e se mostrava rebel_
de-aos alçapões. Era um galo de campina can_tador, vivaz, brincalhão. . . Viamo-lo todos os
dias, preparavamos o laço para pegá-lo aqui eali. Mas, nada! . . .

Aécio sorveu dois goles do guaraná: Caíam outros passaros. Ele, não. Por fim,
.- Não caçôe, não. Depois, tutgaiá. .. euer já sentia-mos desesperanças de possui-lo um diaouvir Uma historia-confidencia? O-Iogar não é nas gaiolas. que_lraziamos preparadas... Fize_

proprio, porem desço amanhã cêdo ã não de- ramos ap_ostas. Ele cai é no meu alçapão * di-
sejo deixá-lo com um juizo menos justo a meu zra eu. Cai é no meu . . . afirmava Nelson. E orespeito... - nosso amor-proprio estava em jogo, e â nossà

orharam em roda. o bar estava quase va- 
ambição tambem.

-'io porque o tango atraia os pares e oJcuriosos, ,sempre ess-es divisores dos homens... Uma
_ Vamos lá ao ,,romance,,. 

. . traroe, rnesperadamente, o g_alo de_.campina apa_

=ou",ã *:;í "t1'"tn;íf*'i:iji*m.;, ?Nr, ;:?"""J.1',T"" 11":â3.#i','"t ;*cttà*i ff§""":
panheira aL inrancia e de adoresc"r,"i"._ '* i?.âIàr3,,u3oià?"'#T::.$1T*$ÍàT"1lifI-

- ora, banalissimo o seu enredo, meu caro, _-1-ásu"... quando nos desmancham aNamoraram-se, separaram-se e reeneontraram- felicidade. . .
'<e agora... Quem avalia o resto, hein?... Balbuciei, d-entro da minha raiva, umas

- Não interrompa. Familias visinhas, ,não puturrlur"ã-$ã1à'.. N"q"", a começo riu_se, zom_satje? A de meus pais e a dos dela. Dois sitios bou, fez ãà.êt*. ... Exásperei_Ãã ÀlrrA" _ais;em Dois rrmãos"' Eu era filho único e ela pos- provoquei-o com insultos... Ele agarrou umas'-:iã um irmão, mais verho do que eu tres ahos. pearg e:oÀor-*e; desviei o corpo.' viviamos iuntos o dia todo, frequentavamos imi!õi-ã, fui mais certeiro na pontaria. ouvie mesma escola mixta' um estalo e'vi Nelson 
"*-ã* ã"cãieça toaacamaradissimos. Depois, fomos crescendo. à""""ãüãirtàaá. . . Gritei. . . Acudiram. .. Le_Eu e Nelson passamos.pàra'um gorégio,ru 

"idr- ;ãil;;;;to-mpanheiro para casa... para ad'e: Nemisia entrou intãrna no "sao-josg'.- câma... Tres dias mais, uma febre cerebralVia-a uma vez ao mês e esses intervalos ser_ matouo.. .r.iam melhor para notar-lhe o desenvolvimento. naú.iao não exigiu o resto da historia. Aé-o busto tomava linhas de mulher, o rosto ga- cio baixara 
-a -vista 

e continuava a revirar o



P A R T IR !
(Especial para fSFEfrÁ)

O SoI ic oJto e o cornpo estsvc deserto, de soar-

bros.

Éle esperova-o, Íôdo o seu coÍpo cÍento co ,nênoÍ

ruido.
Tinho-se deitodo stroz duaa tolude, na rêIvo guenle

e ásperc.
Ele espercrvc-o e ossobicÍvo bqixiaho.
Muito do longe ouviorzr-se os vozes Ccs muJüeres

Jorgondo o fuqbalho, q. cqminho para o almqo.
LIm possorito tonto de calor veiu poisor á beirc

do toludo.
e

Meio adormecido ouviu ura opressodo esvooçdÍ,'

obrju os olhos * elo chegava.

Tinha vindo d coÍíeÍ, e os ccbelos, sôItos do lenço
gue os cobria, colqvam-se-Ihe ó testd moíeno', Írc,

qucrl destocva o esccrlote de umo pêquencÍ cicoüí2,

dgoro mo,is vivo com o cclor.
ÉJe Íjcou deitado, rindo-se p<:ra elo, convidcn-

do-c corn os olàos porc: junto dêIe.
o

- 
"Vieste tarde".

- 
"Vim to;rd.e?" e sorriu. Depois beijou-o rnuilo oo

de leye nq testo, e deixou.se Íicsr ossirc...
Muito càegcdcr o elo, ouvio-c como guert ouve

urac cn'ânçc.

- 
"Vjeste tarde" .. . e acoricia)he os seios, ogora

rincio porc ela, o naziz enrugcndo,se e Íitcndo c sua

bôco.

EIcr chegou-se mcis c êle e deixou-se beijor, ala-
godc pelo SoI.

a
Os corpos agota Íoziam. uarc rinica soarbro.

O SoI ia a nreÍo dc suc deseida.
"Amanhá. vêrn rnois cedo, sÍa? IVáo venàcs

- dizio êle numa voz de criança.

- 
"Até amonhã, qté oirolanhã. Proaieto. Até o'mo..

aha", e lá pcxtiu apressoda, os sqias Íustigcndo cs
ervos mcris oltas.

Ê[e Íicou, seguiado-c com o olhot, assobiondo àai-
rinho.

TOMAZ KIM

fstova trisÍe rnos osso.bioya bsixinho.
Sobia muiÍo bem que qmanhã náo estarjcr o.li, en-

lorpacido pelo calor, esperondo por elo.
ãra isso gue o entistecio. Erq o não sober porguê.

o
Quontas yezes Íinàcr Íeilo essc preguntd a si pró-

prío? 
- E os seus olJros lembrqvcm-se dums Íiguro de

muIàer, sósjnha no rneio de tonto gente, no cais, Hirto,
os olJros muito o.bertos, sem Jogrimos, Íilondo <r esteira
io navio, o suc máo crcencndo aroguinolmente uar

Íenço brcrnco.

Dessc vez tdmbem nsdo o tinhd obrigo.do d po.r-

tir. Contuio êle tinào-qs qmodo, c;mc.do o Íôdcs, e
cmovo-os qindc.

a

O compo crgard err: um ÍÍro;r: os sombros, obrin-
do-se, solpicovarn de sol a tefia sêca, p<rro se iunÍo-
rêrn noyornente, tornqndo o solo mcis negro.

Amr:nhã. estoricr oli uma mulher chorcrndo oo Sol,
peronÍe a terra sêco, uno de somàros.

Éle lembravo-se com triíezc de tôdos os Jenços

broncos e de Íôdos os oJhoí Íiros nos grondes dis-

Íoncics, espercndo por êIe - e ossobicva baixinho.
,{s suos môos como gue esguecidos d'êle próprio,

atagovam a relva gue e.lc tinhs dmdchucudo, e os

seus oJàos yicm uns dentes muilo .brcrncos, sorrindo
run sorriso cclmo, destocndo do escorlaÍe dumc p+,
queno c-r'cotriz.

EIe querio p<:rtir, mos crs sucs máos prendiam-no

àguele soio ainda tão cheio do corpo d'elo e do seu
sorriso cotno.

a
Pcrou de qssobidÍ,' o naniz enragou-se-Ihe DutD sor-

riso de cridnçd.
.Levcntou-se e parfiu. 

- Umq Íigruro estronho
ógueftr imensidõo, agord unc unico sonbrc.

Portiu poro onde o SoI se io escoaoler.
(PortugoJ).

copo, a esmo... Lá fóra, no salão em borbori-
nho, a orquestra tocava outra valsa.

Por fim, o advogado ainda acrescentou:
A mãe de Nelson, era doida pelo filho. . .

No dia do enterro, na sua Elande dôr, rogou-me
uma praga,.. Ficou me odiando... Ha de me
odiar ainda hoje...

Não disse mais nada do assunto. Depois,
pretextando a partida matinal do trem, fez
menção de retirar-se da festa. Levantou-se, pe-
diu o chapeo no vestiario.

D, Elina Queiroga, vindo ao encontro do
marido, indagou:

- 
Táo cedo, dr. Aécio!

- Vou viajar de mâdrugada.., guero vêr
si ainda durmo um pouco.

- Ora! Depois do seu triunfo na dança. . .
Todas as moças estão doidas para serem seu
par.

Num comento inocente: 
- 

E' verdade que
a sua dama de indagóra já se retirou. Sentiu-se
doente.

Encaminharam-se os tres para a porta de
saída do Casino.

Fizeram despedidas.
Edinaldo acompanhou o amigo até a cal-

çada. E, aü, enstendendo-lhe a mão, Aécio acen-
tuou num gracejo acido:

- Eu não disse a você que a minha hora
não chegaria mais?

(Ineiüto 
- 

para E§FEBA)
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A ESTEFAN'Á

Quando involuntàriamente fiz a minha in-
cursáo naquela casa, teria eu três anos? já tla
devia possuir aquele ar, que por mais algum
tempo conservou, de tranquilidade meio bondo-
sa, meio senil. Um ar de casa onde seriam ca-
tastróficas, dificeis as mais pequenas discussões,
onde a vida se atrastava mole e confusa.

Mas a Estefânia, a terrível Estefânia, sêca,
ríspida e autoritária7 sempre lá conseguiu man-
ter um reinozito falaz. Quem era a Estefânia?
A filha de José... O José era um antigo cozi-
nheiro da casa. Ta.mbém o conheci ainda ao
serviço. Morreu no hospital da Arruda, devia eu
ter os meus cinco ou seis anos. Lembro-me de
o ter ido lá rler côm a madrinha.

Arruda era para mim um lugar penoso e
scmbrio. Meu pai votirra ódio aos arrudenses e

temia-os. Depois de umas renhidas eleições
franquistas Arruda desapareceu dos nossos
mapas familiares. Lembro-me só de ser uma
vila baixa e escura. Desde aquelas tais elei-
ções nunea mais a atravessámos; em lugar de
irmos tomar o comboio a Alhandra, que servia
Arruda, iamos tomá-lo a Dois Portos, muitÍssi-
mo mais longe de Lisboa. J

Sim, tornei atravessar Arruda, mas já não
em companhia de meu pai, quando saí daque-
les sítios para nunL'a mais 1á voltar.

O nosso cozinheiro, José, de quem eu gos-
tava, pelas vagas lembranças que de tudo aqui-
lo conservo, era um homem alegre, barrigudo e
borracho... Borracho, como dizia a madrinha
eom um ar comprometido. O tal hospital da
Arruda, em que êle morreu, também me deixou
de si uma impressão exquisita. Uma impressão
de abóbadas, de corredor alto e abaulado, e de
cal...

Coisa curiosa é a memória! Com que lem-
branças eu havia de ficar de uma casa? Do
seu vasio interior e da sua brancura triste. A
cal, na verdade, é sempre impressionante.

Como ia dizendo, parece-me que o José era
um homem alegre e paciente. Mexia-se com o
desmbaraço de certos gordos e era bonacheirão.

Um dia estava eu deitada no corredor, en-
tre os umbrais de uma porta (bem pequena de-
via ser) e o José passou trror cima de mim. Dis-
se-me que eu já não cresr:ia mais. . . E eu creio
que fiquei apreensiva. Ainda me lembro do
dito e do sítio.

Ora a filha do José, que se foi criando à
sombra da minha madrinha, como a Maria
Flôr, a Emília da Azenha e outras raparigas sa-
loias, saíu muito diferente do pai.

Era desassossegâda e ambiciosa, magra co-

JOÃO FArCO

mo uma cana e de caráter desagfadável. O
meu pai embirrava com ela. Dizia-se que êle
a tinha requestado, grosseiro D. Juan como era,
nunca poupando nenhuma saloia nova, e que
ela o tinha desfeiteado. Que fôsse verdade ou
que fôsse mentira, o que era certo era a Este-
fânia, se sentir contrafeita rra presença dêIe, e
êle a tratar de resto. Mas a madrinha coitada,
é que náo a dispensava! Ou porque a protegesse,
ou porque a estimasse, ou porque se sentisse de-
pendente dela. . . Parece-me que tudo isto se
juntava. A Estefânia tinha grande predomínio
em casa. Infiuia nos atribulados pensamentos
da madrinha e azedava-nos a infância. Dentro,
embora, de certos limites. A gente pequena ar-
ranja sempre escapatórias para as opressões a
que é sujeita.

A Estefânia tzeio a Ínorrer tuberculosa, ai
pela altura dos meus onze ou doze anos. Mas
ainda me lembro dela, ou a julgo ver tal como
etra era. Clara, pálida, com a cara um pouco
projectada para a frente, o pescoço alto - mas
sempre a ralhar, a murmurar ou â contrariar-
nos, a mim e a minha irmã... Devia ser uma
mulher fraca e nervosa, já com o cansâço e a
irritação de certos doentes. Tinha um cabelo
muito preto e muito pesado, Iiso, fazendo um
grande rôlo a descansar no alto da cabeca, co-
mo então se usava. Lembro-me do enervamen-
to da Estefânia e dos modos apoquentados da
madrinha. Esta pobre, na idade de descançar,
ainda vivia aturdida com os desastres surdos
que se davam em casa e gasta, também, pela
nossa turbulência. (,s amores serôdios de meu
pai tinham-lhe oferecido ainda êste mimo. . .
Não sei claramente como tinha sido a sua vida
anterior: sei só que a sua velhice era penosa,
apesar de discleta.

Eu julgo-me desmemoriada, realmente. E
muitas vezes disso me lamento. Não tenho de
cór senão uma ou duas datas históricas, esque-
ço facilmente os nomes das terras e dar; pessoas
que vou conhecendo, não sei um so:reto comple-
to, e talvez mesmo que nem uma quadra, etc..,
No entanto, guardo uma impressão tão espe-
cial, tão viva, da gente da minha infância, que
suponho que por uma carácter ou por outro a
era capaz de assinalar! E' uma impressão pro-
Íundamente intima e arraigada, direi mesmo
que quási funcional.. . Está em mim como um
resto de coisa de que própria tivesse saído, ou
que me tlvesse alimentado. . . Mas de toda
aquela primeira gente só a Estefânia tinha um
caracter lrntante, ou estigmático. Era árida. E
de alma impaciente.. A triste, também para mlm
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ficou a representar a cupidez do dinheiro. Isso
tanto ela como meu pai! Mas êste, como era ri-
sonho, apesar do seu modo pesadão, tinha um
génio coptemporizante passadas as suas trovoa-
das de Britos e de patadas, e passeara horas se-
guidas conosco de ponta a ponta do corredor ou
do jardim, era mau e o ladrão da madrinha,
porque outros diziam que o era, e nós ouvÍa-
mos. . . Era rancoroso e avarento porclue a ma-
drinha, quelxosa, o não calava. Era sempre u
dinheir'o dela e não o dêle que se gastava em
casa! O meu pai nunca nos comprava um brln-
qtredo, o que tarmbém me parecia feio e o com-
prr:metia. Já se sabe que eu mutto pouco en-
teudia do temperâmento e da educação dos ho-
mens. Mas a Estefânia era cúpida, francamen-
te, e desconfiada. Vivia como se o mundo lhe
fugisse, ambiciosa de tudo e inquieta. Apesar
disto a sua casa era para nós um oásis. Iamos
1á muito poucas vezes, mas ficava-nos sem-
pre o desejo de voltar. Era uma casa muito
agradável e muito limpa. Entrava-se naquela
p.orta e parece que logo se descobria um outro
mundo.

Porêm, a Estefânia costurava e passavà
quási todo o seu tempo conosco. Fazia-nos tra-
jes hediondos! Ainda me lernbro de certo gesto

de rebeldia, consentido pela madrinha, que um
dia tive contra o seu mau gôsto. A Estefânia
era casada com um pedreiro e vivia em Lisboa.
Nós também, menos no verão, em que íamos
para a quinta. Por sua vez o meu pai vivia na
quinta, e vinha uma ou duas çezes por mês a
Lisboa. Era conservador. Cumuiava com esta
fungão a de la\,'rador. Mas penso que a primei-
ra era muito mais rendosa que a segunda, pelo
que lhe ouvía. E pelo dito especioso da sua ú1-
tima mulher, um dia, para qualquer pessoa: a
conservatória, é que é a quinta...

Meu pai, como ia dizendo, era lavrador,
mas um lavrador meio artista, gostando de em-
belezar as sllas terras. Era, com certeza, me-
nos sórdido, mehos acanhado no amanho delas,
que um pobre camponio dono de umas par-
cas leiras... E no entanto não era gr:neroso!
llas um espírito é uma coisa beur ctimplicada.
Yoltemos à Estefânra.

Já eu vivia por internatos e sentia vergo-
nha, muitas vezes, de vestir a roupa que a Es-
tefânia me fazia. Umas estúpidas calças atuni-
ladas, uns coletes grossíssimos, uns vestidos de
reps compridões e êscuros... Naquele ?empo
ein que as meninas andavam vestidas como
bailarinas, com as saias pela coxa, com cabe-
çoes finos e faixas de seda na cintura... Por
mal dos nossos pecados eu e a minha irmã éra-
mos meninas de velhos... e a Estefânia explo-
ral'a o caso.

Numas férias grandes mandei-lhe da quin-
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ta o desenho de umas calças como eu qt.teria.
Creio que ainda era capaz de o reproduzir! Mas
não sei se tive tais calças. Se as tive, não dei-
xaram de ser de patente bem forte, para durar.
A Estefânia poupava por sua conta os bens da
madrinha, de que esperava, coitada, in.da vir a
ser em parte usufrunária.

Apesar de tudo isto, da sua ganância, da
sua rispidez, foi por intermédio da Estefânia
que eu tomei o conhecimento de uma espécie
de franganagem alegle e de pé leve de Lisboa,
as comadres e as amigas dela. Familias de cau-
teleiros, de fabricantes de bandarilhos, que mo-
ravam para as Escolas Gerais e para a Calçada
dos Cavaleiros. A Estefânia tinha também mo-
rado na estreitíssima rua do Salvador, onde
quando ainda posso, embora rarissimamente e
de largo, me parece ir achar alguma coisa
dela. . .

Uma filha de uma das coriradres da Estefâ-
nia era a Terezinha, menina da idade da minha
irmã. O pai vendia cautelas e jornais. A mãe
era tôda sacudida e alegre. Moravam num bê-
co. A Terezinha era trigueira, tinha o cabelo
em canudos e sabia cantar e dansar as danças
de roda. Na bôca da Estefânia era uma menina
ideal. Nós, já se sabe, éramos umas rerâs...
Mas nem por isso nos deixava de levar como
uns trofeus ás suas amigas.

-Entre as conhecidas da Estefânia havia a

Palmira, uma mulher cheia de vivacidade, que
chegou a servir em nossa casa. Também mor-
reu tuberculosa. Enviuvou, não sei se antes se
depois de estar conosco. Lembro-me dela, n9
entanto, como de uma criaturâ agitada e far-
falhante. Foram certas conversas dela acerca
do maiido, creio que ouvidas por âcaso, que me
elucidaram sôbre a paixão ou o frenesi sexual.
Ela tinha sido mulher dêle até quási á hora de
sua morte; êle nunca a deixava! E em que des-
graça tinha morrido! Por fim, até ela tinha de
o puxar para a porta da rua, para apanhar o
sol e para lhe darem esmola!

As visitas e as conversas destas pobres mu-
Iheres, os seus chales escorridos, as ruas escuras
que eu conhecia, faziam-me tomar runa com-
particlpação involuntária e rneio contrafeita
com o povo da cidade. Um povo realmente di-
ferente do saloio. Mas quer um, quer outro for-
formavam em tôrno de mim uma vaga socieda-
de envolvente, em que os meus sentidos llovos
se exercitavam sem prazer. As meninas dos
colégios também me desiludiam. Eram vâido-
sas, impertinentes e deprimiam-me ilconscien-
temente. Que importava que uma doce miss
Ward, tão grave e tão feia, me achasse inteli-
gente. Não importava nada! As outras meni-
nas é que eram as felües, tinham o que eu não
tinha, que eu nem sabia bem o que era...
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Em suma, eu era uma criança efusiva e
reservada, turbulenta e ret:atada. Sensivel e um
pouco bisonha. A madrinha dizia que eu tinha
mau génio e que olhava por baixo. Que me
parecla multo com o meu pa1.

Mas voltando à Palmira. Falando dela, a
madrinha que era sempre moderada, por ser
velha, ou por temperamento, fazia um pouco
de mistério. O que é certo é que o nome de
Palmrra começou a ter para nós, gente peque-
na, um sentido dúbio, meio dei;qualificado.

Pobre mulher que cantava conosco, tão pra-
zenteira, a andar de roda e a bater as palmas:

Pelo mar abaixo var uma pânela.
Se ela leva caldo vamos atraz dela, . .
Ai, ai, ai três vezes te eu dl!.Ío
Se eu fôsse solteira casava contigo"..

A Palmira transportava cousigo tode um
bairro, uma população. Quais é oue ainrla não
sei... Mas a Palmira era Lisboa, as hortas, a
pobreza Íoliona.

Daquele tempo das Palmiras e Estefânlas
fiquei taúbém com o conhecrmento das salga-
deiras as portas... A Estefânia era terrorista.
Falava dessas coisas alarmada.

Uma salgadeira creio que era sal, lançado
com rezas e esconjuros à porta dr pessoa a
quem se çlueria mal. Ela entrando pisava a
salgaderra e sofria-Ihe as misteriosas conse-
quencias. As salgadeiras, onde finalmente de-
viam residir com todos os seus maleficios era
nos olhos da Estefânia.

Disse já que a Estefânia era casada. O seu
homem, o Daniel, que ela muito presava, subiâ
sempre a escada cautelosamente, ai pelo anor-
tecer. Quando êle morreu já êles viviam no
qulnto andar do prédio da madrinha.

Mas a Estefânia, não sei porquê, parecra
que trazia sempre o pudor afrontado e que
odiava os homens. Talvez por isso bem cedo
nos ia prevenindo contra êles... Dizia ela que
quahdo se falava com um homem se lhe olha-
va para os ombros e não para a cara. Mal ela
sabia o que eu havia de vir a ouvir' 1ro colé-
gio! A conversa que um dia surpreendi entre
as meninas crescidas, numa varanda. . . Para
onde elas diziam que olhavam! A moral da
EsteÍânia era só áspera e sêca como ela. No
entanto o seu espírito era curicso e frenéttco,
mas sem a mínima tendência mística. O misti-
cismo é luxurioso e ai esta o que a Estefânia
fundamentalmente não era, luxuriosa.

A Estefânia devia conhecer a Lisboa ve-
Iha como os seus dedos. As avenidas novas ain-
da não tentavam ninguém, eram para os brasi-
leiros e africanistas.

ÊsÍero
Pelcs earnavais andá.r,amos atraz da .Eiste*

fânia numa sarabanda á procura das danras da
luta. Na Páscoa de igreja para igreja para sur-
preendermos as aleluras.

E uma mulher destas, táo cheia de reben-
tinas, de apetltes, de esperanqas e de cálculos,
morreu apenas com trinta anos, sem ter chega-
do a tograr o que tanto tinha cubiçado! Coita-
da, morreu a tempo. Pelo menos não teve o
desgõsto rle assistir à derrr;cada do nosso mun-
do doméstico, mundo em que ela tanto influia,
e que tão bem eonstruído era de antigos e inofen-
srvos usos, de tolerância e de i.rresistência. A
rnorte poupou-lhe com certeza muitas decep-
eues. A sr.ra vida também já não podia ser mui-
to longa, sendo ela efermiça, como era.

.â' EsteÍânia morreu. e o Daniel desaparecetr
com ela das nossas vidas. Aqueler fantasma de
fato branco, a subir as eseadas discretamente

- a figura e simbolo do operário que recolhe á
tarde a casa - ou então enconstado à janela da
sua casinha, que dava para o saguão, sumiu-se,
esvaiu-se...

() seu qulnto andar, com alguma vista, de
telhados, sooretucto, mas cheissimo de sol e
multo trançfuilo, ainda vive em mim e me é
gÍato. A nossa casa em baixo era muito sonr-
brta.

Ílaver ou não haver sol, ser noite e ser dia
são aeidentes físicos que eu facilmente retenho.
-Í-embro-me mais deles que dos sons, por exem-
plo. Evoco muito mal as vozes familiares. eual-
quer coisa me Íaz lembrar o modo de falar da
Emilia da Azenha, com quem eu, aliás, não vi-
vla, e nada me reconstitui o do pai nem o da
madrinha. A imagem que conservo da Estefâ-
nra é realmente muito nítida, mas quási só vi-
sual. Penso nela e vejo-a com o seu espÍrito e
a sua expressão natura1...

Morreria ou não morreria a Estefânia? Tal-
vez nâo, de todo... Alguma coisa dela, do seu
carâcter, da sua vibração íntima ainda perdu-
ram em mim, e quem sabe se noutros! Vou apa-
nhar a Estefânia aos meus primeiros anos de
vida. como se ela ainda vivesse, ou devesse ser
eterna e imutável. Vejo-a sempre com certa
idade e certa alma. Vejo-a... com a sua gran-
de bôca e a sua eara de cutelo, os seus olhos
ramalhudos de pouco brilho, o serr riso desluzi-
do e um pender de cabeça de quem'se cala con-
tra a vontade, o corpo espalmado, as saias com-
pridas e escorridas, um ar desgostoso de tudo,
um gesto subito de se pôr de pé... Vejo tudo
isto e quási que tenho saudades da Estefânia.
E' que depois dela o que veio foi muito peior.
A Estefânia não era, afinal, nossa inimiga. IIem
imoral.

(Trecho de novela)
(Portugal)
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N egro Fugido

O problemo do negro Íugido erq um
verdqdeiro espcrntclho pqra os senhores
de escrqvos que possuicm grcnde numero
de broços mourejando ncts sucts senzcrlqs.
Sobretudo aqueles que tinhom os seus ne-
gros empregqdos nq lqvourq, trcrbclhcrndo
nct cqnq de cçucar, no cqÍé, no Íumo e que
possuicm deonte dos olhos um rrundo sel-
vqgem, os imensos sertões, e que não trqs-
tejavom com qualquer Íocilidode do Íeitor
perverso. Quclquer mql-trqto excessivo. ou
quirlquer mcl-Íeito que merecesse conver-
sc com o pelourinho e o bqcqlhqu erc mo-
tivo poro Íugo.

Nõo rqrq erq q noticic de um que se
embrenhqvq. nos mqtos, procurondo se re-
Íugior em zonqs bem qÍqstqdas dc civili-
saçõo qonde os brqncos mqndcrvqm.

Nc Bcío, por exemplo, se bem que nun-
cu otingisse os limites de Ãlcgôqs, qonde
o numero de Íugos erq tõo gronde que deu
lugar ó Íormoçõo de inumeros quilombos,
chegcrndo qo celebre Pclmqres, q Troic ne-
grq que pqrq ser extintcr necessitou do- in-
tervençõo oÍiciol, se bem que não clcqn-
çqsse, nem de perto, esscs ciÍras, teve tcrm-
bem os seus ccrsos de negros fugiclos cr dan
trcbclho qos Íerrenhos ccpitiies de msto.

Ãqui mesmo vou relctqr um celebre
cqso de Íugc de negro que encontrei com-
pilondo velhos documentos do principio do
seculo passado do então Ãrraial de Con-
quista, termo dq Vilq Novs do Principe de
Sqntq Ã,na de Caeteté, comqrcq de làcobi-
nq. Trqtq-se dc qventurcr do negro Jcrnua-
rio Pqrdo que êm 25 de Mcio de tg25 foi
preso em Morrinhos, hoje vilc do munici-
pio de Poções, pelo ccpitõo do Mqto Ãnto-
nio de Jesus.

Levado ó presença dqs crutoridades
competentes, rezc o documento, "do Pro-
curqdor Menor e tesoreiro comiçorio dos
defuntos e qusentes o ÃlÍeres ]oão losé
de Souzq Fonsecq onde eu esirivçrm do seu
cqrgo qo adiqnte nomiado me cxcrvcr aí
mcsrdou ele dito Procurcrdor Menor vir nq
presençq o Mulato Forcjido por nome Jq-
noqrio pcrc eÍeito de ser-lhe Íeitcs cs per-
guntcrs do estilo pcrc cujo Íim nomiou pa-
rcr seu curador José Ãlvares Bcnreiros e
presente lhe dirigiu o jurcrmento dos San-
tos Evongelhos em hum livro delles sob
ccrgo do code lhe encqrrêgou que vem
verdsdeiramente sem dolho odio Mqlicic

REG'N ALDO GUI MARÂES

Cclunia ou aÍeiçcmr olgumc pcncr errcdo
do reÍerido escrcrvo procurcrrdo tudo coon-
IO...

Entrqndo em interrogotorio o negro ]c.
noqrio, qindq Íclo o processo: "delle fize
rctm cs proguntcs seguintes. Como se xct'
mctvq sucr coclidcrde notclidode se ero
Íorro ou ccptivo quem erc seu senhor, con-
de rnorcvq e cocnto tempo qndcrvq cuzen'
te do seu poder e por onde sqiu qndqndo
o cvioprendiq e se algumcr qpesçoa o aviq
conduzido pqrcr c. suc Íugido".

Iqnoqrio Pqrdo nõo escondeu nqdq.
Nem tõonpouco crcusou alguem ou "cpes-
çoq que o cviq conduzido porct ct suq Íu-
gidc".

Com leqdcde e com corcrgem "res-
pondeu o seu nome erq Jqnoqrio e que ercr
Ccptivo do Tenente ]ocquim Frcrncisco e de
D. Mcriq da Conceiçcrm Morqdores nc Si-
dade dc Bohic tendo Íogido dq mesmo si-
dqde e se qxcrvq quzente q tres qnnos ten-
do cndodo todo este tempo pellos Sertões
do Ãrrcicl de Formigos termo de Minqs
Novcrs e que veyo pqror em Mqracás e de
lá veyo ser preso nos Morrinhos 9 disto
deste Àrrqiql (Conquistc) quinze leguos pello
Ccpp. do Mcrtto Àntonio de Jesus e o dito
Copitcm do Moto o conduzio cnte Juiso de
Ãuzentes. . . "

Se olhcrmos pctrcr o mqps vqfir,cs vêr
q extensão imensc de sertõo que êsse ne-
gro Íugido dc cidcrde do Sclvcdor cruzou,
vencendo todo o sul do estado da Baíq, en
trando em Minqs, donde soíu novqmente,
tomqndo o rumo do sudoeste boicno indo
clccnçar Mcracás, qucsi no centro. Dcrí
ele deceu, ouirc vez, pcrÍo ser preso, Íinal-
menie, nos Morrinhos.

Ãtrqvessqndo regiões perrgosrsslmcs
qindq hoje, qucrnto mqis ncquelc epocc, in-
Íestqdos de féros, de indios e doençcs, pc-
rc Íugir qo lqbéo dcr escrqvidão.

Esse é mqis um exemplo de gue os
negros possuiam e muito bem cquele ins.
tinto ncrturcl de rebeldia, de qncia de li.
berdcde e de lecldade, comum c lodqs qs
rqçcs, desmentindo o conceito dcgueles
que julgcm os negros "humildes, submis-
sos e dóceis" e dcí <r sucr escolha ptrra a
escrcrvidõo, como, ingenuamente pensc
Flcusino ]osé Rodrigues, e muitos ouüos
que cindcr estõo qtrqsados um seculo.

Mos, voltqndo qo cssunto, a história
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Luna de Moyo, dónde están las doncellos- proletorios?
En qué choz.q se encuenÍro Go,btiellcr y Lucio,
en Çué potio de tôbrico amqnecerán por estos dics?

Donde esÍón Iqs judíos Geny y Tationo
de rubJos cabellos cáIidos como lenquas de ÍueEo?
Dónde esÍán lss desheredados sonondo q esto hora?
Por que estq noche es elorc corno los ojos inÍontíles
y no vienen lqs mozns, vestidas de percal, cogueteor en eI mercqdo?
Donde están las Ílores smqneciendo en eI rccío
que lcs ninás proletcriss no lcs hqn enconttqdo?

Gobriello y Lucio sonqbqn con iordines Pcrq todos,
Tcrticrno e Geny con ruhi-os pqnes de trigo-

Lunq de Msyo,no desilusiones cr los doncellas proleÍo-rios!
Oh/ Ios silencios cordiqJes de las noches largas en el Mercodol
Gobriellq, Lucid, Tationq, Geny, Íodos juntos,
y nosotros, ninõs ovenÍureros, mírondo con un dolor cosi meconico
Ios grondes nqvios porodos en el pr.lerÍo!

(De "El Nccioncl" - Mexico)

de Jcrnoario Pcrdo não terminq cí. Sendo
merccrdoriq opreendid<r, como quolquer ou-
tra, Íoi mqndcdq cvoliqr e "Íoi dito cÍo mes'

mo Procurcdor Menor e tesoreiro que lhes
qvqliqrcrm o ReÍerido escrqvo ]cnoorio que
presente se qxcrvq que Representc ter c
idode de trintq e dos Ãnnos msis ou me'

nos com prolissom de Íerreiro nq coantia
de sento e dez MiI Reis como qvoliaram
Íqziqm conÍorme entendiom em suqs cons-
cienciqs..." E o Procurcrdor mqndou que o
Porteiro Ignacio Gonçolves Viqnncr Pqssss'
se o olvcrrú de Remctcçôo.

Entrqndo em Ieilôo o negro Írrgido lot
qrremqtqdo pelo" "o dito Scrngento-rnór Bay'
mundo Gonçalves dcr Costc ser o remctqn-
te do dito escrcvo qos vinte cinco dics do
mes de lunho. . . " Declqra cindc o qlÍqr-

rqbio, nq suo linguogem tipica, "logo con-
tinuqvo o mesmo Porteiro dizendo cr Pre.
sente Íazia porque mais nõo qxcr,vc. .. di-
zendo Íinqlmente gue sento e onze Mil Reis
Ihe dqvam pello escrovo Jonoccio Pardo

Íiodo por seis mezes som Íicldor aboncr-
do..."

Terminou qssim c odisséc do negro
Íugido Jcnoccrio Pqrdo. Ãrremctqdo pelo
Sorgento-mór Rcymundo Gonçclves dcr

Cosia Íoi trcrbolhor nq lcrvourq da canq de
crçucqr. Esse senhor de engenho, Íilho do
conquistodor e desbrqvqdor do sudoeste
btriqno, Antonio Gonçclves dcr C<rstc, pos-
suia tqntos escrqvos que, diz c trcdiçôo pe
pulor, não sobia o numero. Em torno de
suq memorio giro oinda um ciclo de len-
dqs e de históriqs burlescqs, tendo sido,
conÍorme q documentcçõo orql, o mqior
íqbriconte de mulqtos dc época.

N. À. - InÍormes tircdos do luizo Ce
miçorio dos Ãuzentes do Ãrrsial dc Com-
quisto.

Cortq de Ãrrematoçom mqndcdq Hs
querer pelo Scrgento-Mór do escrcvo fcr'
noqrio Pqrdo que o Remotou por este ]uiso.
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. Enquanto subia a escada ainda podia ou-
vir a voz cheia do agente de segurirs. Seria
possivel que êle fôsse apenas issoi Oh ! a sua
yoz quente, sonóra, que parecia se acourodar
nas orelhinhas clela corno rolos cle furno de_
senhando figuras suaves

-..- Pense na sua familia, naquela hnda rrre-
nlna. . .

'Era um cadafalso a escada. l,i r:n, crma,
no seu pequeno quarto azul, ainda c«rm os de_
senhos feitos quando ela era benr pequena, se
Jogarra na cama para chorar.

-- Outra yez. . . agora estou muito octt-
pada - dizia o pai de Anabela.

---- Não tem duvida.
Oh ! aquela voz, aquela yoz qu.c cabia tao

bem nos seus ouvidos. D,evia desõer precipita-
damente e impedir que ê1e saisse, cliàendólhc
que era tudo para a pequena Anabela?
Não, seria horrivel ; não tinha coragen lara
isso. Ademais, iam dizer que ela estáva cloen-
te. Desde que tinha feito 13 anos, ha dois meses
a mãe a olhava cle um modo extrauhcr. . .

., Sirn, agora jâ sei tudo. Anabela queria
dizer. Só clizer porque, na verdacle, não sabra
de que se tratava.

* Não tent duvida.
E si rezasse um pouco, I!.ra precrso rezar

bastante. "Ave Maria, cheia cle graqa...,,
{Ouela voz era cheia, tinha tudo no seu bojo.
Que mal, então ? A sua vida não r:ra vasra i
Porque não haveria de ir ao teatro? Porque não
teria um vesticlo rnais comprido ? E meias ?

Lá em baixo havia silencio outrl v,:2. Ape-
nas a voz conhecida cla mãe:

- E Anabela ? que tenr essa menina ? On-
de está 7

Ouviu os passos da mãe na escada. Ago-
ra iam descobrir tudo. Tinha vergontra. Mas
com certeza que iam descobrrr.

Cobriu a cabeça com o travesseiro e Dro*
curou ver aquelas imagens que tanto a entretr-
nham, de noite, quando o sono se perdia. \{as,
não desta vez. Fla xecessarlo estar bem aten-
ta e desprendida ao mesmo tempo para que as
figuras saltassem como de dentro de unra car-
xa. Podia ser um urso enorme com brrncos,
brincos que eram duas luas, cluas luas que se
derretiam e irritavam o'monsitro. Ou, ás vezes,
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turrr longo e intenninavel cortejo de cavalos de
madeiras pintados de vernrelho. Atê mesmo um
slr.rples triapgulo ou uma gota de chuntbo trans_
parente.

lrnpossivcl . Não tinha a calnra prccrsa
para esperar pelas intagens. Além drsrio, os pas_
sos da rnãe estar-am cada vez mais prolltno:,.
"Ave Maria, cheia de graqa. . .,, E qire cariciir

- como sl a voz do hom.em tiyesse mãos, pe-
queninas mãos que ll.re seguiam o, 

"rr.ru, 
ila.

orelhas, fazendo-a estremecer.
Tudo parecia tão bern até o momento enr

que o agente cle seguros entrou na sala de es-
tar . .. Gostava de ver o pai trabalhar. T'inha
trÍn ptazer exquisito em ver a pena Ía.nger nu
papel, enquauto êle preparava aqueles infinda-
veis relatorios. Por um rromenio, papai sus.
pentlorr o trabalho e pis;cou um olho-para ela.
.Então ela se ievantou e lhe deu um beijo. A
sua vontade era atirar-se ao pescoço dêle e aper-
lar l)astante.

'E como tudo estava igual ! Nem se drria
que a irrnã nrais velha tivesse casado no dia
anterior. O "touqnet" da noiva foi ela quern
apanhou. Todos riram. A Anabela, umi g._
rotinha. .. E si naquele mesmo instante o ma-
rido estivesse maltratando a irmã ? A tia sem-
pre contava historias de matrimonios desgraça-
dos. E tinha siclo a unica pessôa a cleriamar
lagrimas por aquele caranrerrto tão tehz.

'Ela estava de volta para cadeira quando
o homem entrou. E,ra alto e moreno,. .ó- uo,
bigode negro e os dentes fortes. Íixquisito,
nras não se -sent;a intimidacla. Ele inspirava
uma doce cclnfiança. Por isso ficou.

-- Permita-me... 
- con.leçou í) agente.

E aquela voz cheia, suave, sonora, tão se_
gura de si, penetrou pelos seus ouvirlos como si
fosse aquele o justo momento s1n rlüe a alma
dela estivesse com uma das portas ibertas.

--.- .\contece que. . .

Mas o homem não deu tempo para quu ú
pai faiasse.

-- Ou. são cinco minutos quando se trata
da seguranqa cle sua família?

Segurança era o que ela sentia. podra
acompanha-Io naquele instaule, sair conr êle.
N-aturaLnente iriam para uma l.iagem. Ela se
voltaria para o pai:
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A Feira nô Avenida Tiradentes
(Especicl para "ESFERA")

Borroquinhos de Ionq enchem todc q Avenido
- olegre qccrmpcrmento improvisado. .. E' o teiro:

s verdqde e q mentirq c entrechocqr-se... A vidq,
com q suq mesmcÍ luz e q suo mesmq poesio...

Flôres e Írutos, rÍndo enÍre cqrnes scngrentqs
e polidos metois, vêm-nos Íerir q vistq.
Grqndes rnonchos de côr... PinceJodos violentqs...
Vigoroso impressâo de um pintor modernistq...

De guando ern quando, veJhos Írechos de romonços...
Surgem sempre, nq Íeirq, uns .líricos cqntores. ..
/oponeses subtis, num circulo de crianças,
põem bringuedos na lopeld, como Íiores...

Deircnte, um cqsqrôo cheio de grrodes. IVeIos,
uns homens de Íeições dolorosqs e estrqnhas,
os oJhos na colçodo, onde ondqm sentinelos,
Íicqm horqs o Íio, imóveis como qronhqs..

guedom-se q ouvir aguele ruido de cqchoeirq,
doidos poro poder comprqr o que, em verdcde,
não tem preço nenhum pqrq os gue estão nq Íefuq,
porq os gue estõo cá tóto, em sumc.. o liberdode I

c

- Quando voltarmos, paizinho, o senhôr
tem que fazer urn seguro com (r...

Não sabia o nome clêle. Que inrportava
isso J A suâ voz nf,o era tão suave, êle niio era
alto e não tinha os bigocles nesros 

-i unr no-
Ine... 0ra, um nofire.

-- Qu" lenr. .\nal-rela?

Iira o pai quem falava. Sentiu-se perdida.
O pai devia ter notado alguma coisa nela. As
faces lhe queirnavam. Si ficasse ali, iria nrorrer
cle vergonha. De alguns tempos, todos pare-
ciant saber o que ela pensara, sorriam-lhe de
urn rnorlo subentendido. . .

I-evantou-se bruscamentc e salu quasl d.

çorrer. O homem nem siquer ilotorl . Só o pai
olhou para ela, completamente esquccido do
agenre.

- Pense na sua familia, naquela linda nre-
rllna.

E depois a escada, a escada que ranto se

Í)areceu a um cadafalso. ,E aquela vontade de

MPOS
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voltar, de precipitar-se escada abaixo e dizer-
llre qtre o arnava, que a sua voz. . . que êle era
tudo para ela.

Na escada, os passos da mãe estavaut rnars
proximos.

-Anabela... Anabelal
A mâe ia descobrir tudo. Nâo trnha tor-

ças para oeultar. Oh ! Deus, e a vergonha, a
vergonha que sentiria ! Mas que era aquilo ?

Chegavam as suas imagens? Sim, era o cortejo
dos cavalinhos vermelhos e o urso, o urso dos
brincos de lua. Que paz. que enoíme paz.

Quando abriu os olhos, viu que a mãe'es-
tava a{lita e ajudava o pai a retirar rla caixa
rrazida naquele momento uma boneca que dizia
papá e mamã. O pai tinha um sorriso forçado
e meio triste.

Porto Alegre



Com entando Liv ros

" Amo n hec er"
Por interme<Iro <ia Lrvraria José Olimplo

Editora, Lucia Miguel Pereira, a romancista
de "Em Surdina", acaba de publicar mais um
romance. Para um paiz como o nosso, em que
o numeÍo de bôas escritoras não é grande, isso
é uma bôa noticia. Principalmente sendo o ro-
mance um genero literario que, entre nós, não
tem sido muito feliz nô que se refere a autoras.
Deixando uma excepção prudente para as pos-
siveis romancistas inéditas que devem existir
por êsse Brasil, naturalmente desconhecidas
por falta de editores, não posso recordar, além
de Rachel Queiroz e de Lucia Migu,:l Pereira,
outro nome que meÍeçá, siquer uma referencia.
Essas duas porém, felismente, podem ser pos-
tas, sem nenhuma benevolencia, a par com os
melhores romancistas que possuimos.

O novo livro de Lucia Miguel Pereira
comprova o que estou afirmando.

Sempre consirlerei o romance como urr
dos mais dificeis generos literarios. Para mim
o romancista, já antes de escrever o seu pri-
meiro romance, tem que saber tudo, enxergar
tudo, misturar-se intimamente na vida, de
olhos sempre abertos, de sentidos alertas, ca,-
ptando emoções, arquivando ambientes, cata-
logando caracteres, gravando paisagens na re-
tina, possuindo capacidade de se fracirnar, de
ser êle, ao mesmo tempo em que tem necessi-
dade de ser multiplos individuos. Isso é que
se póde chamar o periodo de recolher material.
Depois vem o processo de decanta.ção. de pu-
rificação. Só depois disso é que chega a hora de
crear, verificando-se, assim, as 'três fáses da
produção artistica. Nesse momento, o roman-
cista se vê na contigencia de mobilisar todas
as suas reservas, tudo o que estava se cristali-
sanrlo no seu interior. Lembranças dc ambien-
tes, recordações de tipos, memorias de sons e

de côres, enfim uma verdadeira restituição de
um niaterial heterogenio ,que será utilizado, não
em bruto como existia no momento de capta-

ção, mas ao contrario, já depurado de todo o
elemento superÍluo, em um processo de adapta-
ção que a sensibilidade do autor executou qua-
se inconcientemente. Aí é que entra o ficcio-
nista. E' nessa colaboração, nessa cape.cidade
de deformar a verdade sem destruir a verda-
de e no senso da medida exata de fazê-lo que

DIAS DA COSTA

reside a dificuldade maior para a total revela-
ção do romancista. A verdade bruta nunca
deixará de ser apenas reportagem. A fantasia
pura jarnais irá além dos limites da simples
fábula. Mas o que não se póde precisar com
exatidão é o quanto de fantasia e o quanto de
verdade se deve utilisar para obter equilibrio.
Isso póde variar ao infinito, dependendo de fa-
tores diversissimos, te tema, de meio, de per-
sonagens, enfim, do clima que se terá de cons-
truir para que reflita realmente o clima que se

quer apresentar. E' claro que em um roman-
ce desenvolvido num hospicio de doidos não se

póde utilisar os mesmos elementos nem cons-
tnrir com os mesmos processos usados em um
outro que narre uma historia lirica de namo-
rados á beira mar. Tudo tem que seÍ diferen-
te. A linguagem, o ritmo, até mesmo as lma-
gens, que devem sintonisar com os elementos
mais sugestivos do ambiente. Essa segurança
do ritmo do romance, ao contrario do que póde
parecer, é alcançada muito mais por intuição
do que racionalmente. O romancista nato, isto
é, o narrador que sabe contar as suas historias
de maueira interessante e sugestiva, revela-se
nlesmo no analfabeto contador de coisas in-
genuas, mas que sabe tirar todo o ptoveito dos
elementos diversos que a slla sensibilidade foi
.aptando pela vida a fóra. De ser mais ins-
tintivo do que racional êsse senso de equilibrio
do romancista é que provem o Íáto do autor
*er muitas vezes obrigado a Íazer conceçôes ao
procedimento de seus personagens dentro da
obra, permitindo-lhes ,que se desviem do rumo
que thes tinha sido indicado, por sentir que
contraria-los seria diminuirlhes a força, que-
brar-lhes o equilibrio já alcanlado dentro do
(odo, á revelia do raciocinio do autor. Assim,
não é dificit avaliar-se a dificuldade ainda maior
que é o escrever-se romances com téses prees-
tabelecidas, com um antecipado criterio <le di-
reção, seja social, ideologico ou politico, o que
diminue consideravelmente as possibilidades de

se obter, quer dos individuos, quer do conjun-
to, o maximo de efeito emocional, que deve
cxistir em toda obra de arte. O persÍ)nagem
toma u crrater de simbolo, passando a ser ao

mesmo tempo um automato, que só pó<le agit
dentro de limites preestabelecidos. Os seus

átos, as suas ações e reações têm de oÍ:edecer
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a uma direção que foi traçada a priori e isso
limitalhe as possibilidades de ser satisfatoria-
mente humano. Dai poder-se considerar o mo-
derno romance social como a mais dificil tare-
fa literaria já apresentada aos escritores de to-
dos os tempos. Os personagens têm que estar
de acordo com tantos Íatores diversos que,
para o autor conseguir que êles atendam a
todos e cüntinuem htrmanos precisa realisar
verrladeiros milagres de habilidade, de conhe-
cimento, de intuiçáo e de logica.

O novo romance de Lucia Miguel Perer-
ra, verdadeiro Íomance de tése, reafirma as
qualidades de romancista já reveladas pela au-
tora. À sua prosa é sugestiva, simples, cor-
rente, dando a impressão de que tudo foi feito
com a maxima Íacilidade. Os dois :lmbientes
utilisados, a cidadezinha do interior e a casa
do Dr. Maia em Copacabana foram fixados
com inteiro exito. A fabulação é interessante
e o seu desenrolar nunca se torna monotono.
E enquanto os personagens principais estãb
entregues a si mesmos, isto é, Maria Apareci-
da antes da chegada de Artonio, e Sonia an.
tes do perigo de morte que a aÍneaçou, agem
naturalmente, sem que se perceba por parte da
autora nênhuma coação. Depois da chegada
de Antonio porém a narrativa toÍna outro ca-
rater. E' que daí em diante a romancista pro-
cura forçar uma conclusão que se impôs. Como
pretendo descutir essa conclusão vou procurar
Íazer uma sintese do entrecho do livro. Maria
-\parecicla é unra meninazinha adolescente,
conr umâ instruçáo superior ao cornum das
nossas meninaàinltas adolescentes e que vive
em um Iugarejo do Estado do Rio, entre um
pae que não a compreende e uma mãe absolu-
tanrente incapaz de entendr:-la. Procura com-
pensar essa solidão entregando-se a l;onftros
iantasiosos de uma futura existencia em um
:nunrlo para e1a desconhecido, mas anciosamen-
re desejdo. Cheia de superstições, prejudicada
por poquenos preconceitos mais fortes clo que
a sua vontade de vence-1os, encontra a vida
cue vive incligna cle ser vivida, embora náo en-
contre em si mesma {orqas necessarias para
romper com ela e construir uma nova e me-
lhor existencia. E' nesse momento que chega
Sonia, mcnina futil da capital, rneio histérica
e meio cinica, estragada por uma educação per-
niciosa que os mimos de um pae rico e de uma
n:ãe passiva ainda nTais agravaram. Seus cos-
iumes livres enchem de espanto a timiclês pro-
r-inciana de \,Iaria Aparecida. Totalmente di-
ferentes as duas, enrbora se unam, jamais che-

sam a entendêr-se. Sonia quer viver a sua
rida, sem pensar em problemas, tomá-la tal
coÍno ela se apresental,.Aparecida pensa que
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isso não é tudo, que deve existir alguma coisa
além desse vasio. Alguma coisa que ela não
sabe bem o que é. Antonio, parente pobre de
Sonia vem, no momento mais perigoso, pas-
sar tambem uns dias na Íoça. Diz-se revolu-
cionario, entregue completamente ás massas,
capaz de sacrificar-se por intein: pela revolu-
ção social. Aparecida apaixona-se por ele á
primeira vista, Sonia aproveita-o como dis-
tração para contactos acidentais.

A personalidade de Antonio começa en-
tão a agir sobre ambas de maneir:t impressio-
nante. Maria Aparecida, totalmente fascina-
da, absorve as suas ideias de liberdade para a
mulher, de rutura com toclos os preconceitos,
de luta pela vida, sem aceitar Íavores ou pie-
dade. IJma energia nova enche-lhe o corpo
sadio e cheio de desejos. Julga-se capaz de
grandes realizações. Rompe com as suas cÍen-

ças antigas, ou antes, sup6e que rompe. Mas
o que ela deseja mesmo afinal é Antonio, se-
xualmente. Deseja ser dêle, totahnente dêle.

O drama de Sonia é mais doloroso. Quan-
do já está abalada pelas palavras tle Antonio,
incansavel em satirisar e despresar a sua fu-
tilidarle, a sua vida ôca de ideias, atravessa
uma crise dolorosa, por motivo de ve r a mor-
te de perto após uma pratica de abôrto. En-
táo e3trega-se inteiramente ao misticismo re-
ligioso. As lutas de Sonia e de Aparecida vão
se processando paralelamente, ellq[arrto An-
tonio permanece onde sempre osle\re.

Aparecida vai para a capital, arranja um
emprego, e, por fim, vai morar com Antonio,
rompendo com todos os seus escrupulos. So=
nia, arrependida de seu passado, r€rsolve pro-
fessar. A diferença principal entre as duas está
em que Aparecida, realisanclo tudo o que ti-
nha desejado, não encontra a paz que .alme-
java, enquanto Sonia, dirigindo-se para Deus,
vê todas as suas angustias resolvidas, as suas
duvidas afastadas, sendo uma serenidade abso-
luta o premio precioso de sua conversão.
Como se vê, havendo três persona.gens prin-
cipais, dentro do romance, cada qua"[ procuran-
clo um caminho, e si um apenas sr: sente liber-
to de todas as inquietaçôes, a dedução logica é
que a solução unica é a do que acertou. so-
nia encontrou Deus e solucionou a sua vida.
Aparecida e Antonio desencaminharam-se de
'Deus e ficaram com as vidas sem solução.
Logo, a solução é Deus. Óra, mesmo se anali-
sando apenas u material humano utilisado pela
autora não creio que a sua tése tenha ficado
demonstrada. Primeiro, dos três personagens
utilisados como veiculo de ideias. apenas So-
nia tem a possibilidade de experimentar real-
mente a sua solução. Não ha nild.a afinal, a
não ser impecilhos pessoais, que proiba hl-
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guem de aderir a Deus entrando para um con-
vento. Ao contrario, tudo e faciltado a quem
pretende tomar na vida essa ,:lireção. Mas,
para uma mulher alcançar liberdade total, sem
se prostituir, nrlma sociedade como esta em
que vivemos ou para um Antonio ver postos
em pratica todos os seus pontos de vista so-
ciais, inumeros riscos e impecilhos se exten-
dem pelo caminho. Impecilhos que vão desde
o rcpúdio medroso da sociedade até ao encar-
ceramento cor-n todas as suas consequencias.
Além disso, nem Sonia, nem Aparecida, nem
Antonio, me parecem o material humano mais
indicado entre os que a autora devia utilisar
para obter o seu fim. Sonia, histerica e volu-
vel, mesmo cheganclo ao misticismo, póde ape-
nas estar atravessando uma crise passageira
da qual venha aincla curar-se. Aparecida
não tem logicamente tazões para contiquar

inquieta, pois a sua vontade sempre foi rnesmo
escravisar-se a Antonio. Na pagina 225 do li-
vro ela diz textualmente: "Mulher nasceu mes-
mo para escrava". Isso dito por uma mulher
em um romance escrito por mulher, pode pa-
recer unra afirmação verdadeira, ltro entanto,
eu, como homem. não creio que Apart:cida te-
nha razão. Uma mulher como ela, educada
erradamente, com seculos de escravidão fe-

minina agindo por atavismo no subconcjenrc,
póde pensar assim. Mas resta ptovar si a mu-
Iher em sua maioria, depois de totalmente li-
bertada, vivendo em uma sociedade organisada
logica e racionalmente, póde continuar dese-
jando ser escrava. Aliás Aparecida continúa
sofrendo apenas porque não deixou de ser to-
talmente o que era antes e não assimilou tam-
bem totalmente a parte bôa das iclr:ias que An-
tonio lhe inoculou. Na pagina 177 éla despre-
za o povo, lamentando o esfoÍço de Antonio:
"E queria dedicar a vida a elevar as massas...
Eu tivera uma noção do que élas valem, ven.,
do a alegria de S. José com a prisão de Fir.
me". Pelo fáto déla avaliar a capacidade de
elevaçáo das rnassas, tomanrlo como base o
atrazo em que se encontra o po'i/o de S. José,

EsÍerq

deduz-se logo da confusão que e:ristia em sua
cabeça entupida de cararninholas disparatadas.
O proprio Antonio, em vez ,-1e ser um lider
social como se julga, é apenas um individua-
lista presumido e superficialnrente revoltado.
Suponclo-se um defensor do r:oletivismo não
passa de um narcisista ,que se radcra. "A his-
toria registrará o seu nome co[r() minha co-
laboradora", confessa êle muito a serio a Apa-
recida na pagina 229 do romance.

Convenhamos que com gente dessa espe-
cie o resultaclo só poderia ser um fracasso. E
coll1o, nem Maria Aparecida, nem .A.ntonio re-
píesentam cle fáto uma nrulher com capacida-
de necessaria para libertar-se ou um revolu-
cionario capaz de compret:nder e empreender
uma revolução, o fáto deles falharern náo srgnl-
fica coisa alguma. E assim. ou os personagens
de "Amanhecer" se insurgiram (:ontra o mol-
de em que se os pretendeu encerrar e agiram
por conta propria, atraiçoando a autora ou a
sua tése não póde ser defendida convincente-
lnente, pelo menos em romance.

Já aÍirmei acima que as qualidades de ro-
mancista de Lucia Miguel Pereira se robuste-
cem nesse romance. As restrições que preten-
di fazer, por uma questão de ccrivicções, em
nada dinrinuem a aclmiração que continuo de-
dicando á romancista. Para justificar es,ses

conceitos basta que se atente nas figuras se-
õundarias do livro. O Dr. Maia, os paes de
Maria Aparecida, seu Josino, o preto Joaquim
que se suicida, enfim todos os que não têm
uma missão cletern.rinada a cumprir no livro,
movimentam-se com a maior naturalidade, pos-
suem uma vitalidade, que vai muito além do
que seria cle exigir da sua função de simples
comparsas.

Como romance de tése "Amanhecer" é
um livro digno de ser discutido. Como roman-
ce apenas o seu valor não adrnite discussão.
Creio, sinceramente, que êsse é urn dos maio-
res elogios que justamente se lhe póde diri-
gir.

og
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,Ir lneroruo
Especial pcro ESFEBA

Encontrel-me com e/e q .bordo. ü ve-
7ho, tem ja os seus setenÍo onos. Os cqbe-
Ios oporodos esÍão broncos como espumq.
O ,rosto Íodo picodo, lembrança imperecl
vel de umq vqri.olq inÍontil. ihcrmo-se .A/i
pio. Ioão Alipio. Conheceu nreu pai desde
menlno e conÍc toda o suq ,vida, 

Íqzendo
ressqJtar os menores minuciqs. Ontem me
perguntou:

Você sobe gue seu poi vendia cta-
dc no Loqorio ?

Eu so.bro.

- Você sobio gue nós Íomos compcr-
aheiro_s de grupo-escolq.r? Seu pci comiq.
as práginos do gramatico coniorme iom
pcssando as liçôes. r

Noo scbio.

-. Pois erq,. Um pondego. Depc,Ís é gue
Íicou ossim sizudo, gravé. Tambein, coitq.-
do, soÍreu como um inl.eliz.

Ora, eis gue a lembronço de meu pct
me- càega crgorcr. Me chego pela voz can-
sqdo-de -loão Alipio, de um loão ÃIipio ae
csbelos broncos, de possos lentos, de olàos
úmidos, de rosÍo verrneJho e grordo. Meu
poi que vendis cocádo... eue vendio co.
cáds nurna cidadezinho do interior de Ser.
gipe. Estou o vdlo, de colçcs pelo meío dos
pernqs, o qiltar nqs rugs incerÍos e cÍeno-
.§cs.'

-- OIfte o cocodinho!...
Ero o seu qrqnde orgulho. eucnoo urrr

de nós reclqmqva qualÇuer coisc - 
gue-

ro um porr de sopotos melhor! qrero ümc
roupo de linho! ele endiràitovo os
oculos, brondio o qdrto:

- Vocês sõo uns Íelizes! Vamos, re-
clamem, exijom, IVüo têrn o cornidcr na
horo certq? Não têm o paizinho pronto prá
ludo?

Bc.í<avq cÍ voz, olhqvq o ptqto:

- Inteliz Éui eu que, püq. comeÍ, eÍcÍ
preciso vender cocódc nc Íuc. prq comer
e dá de corner q umd mãe e q nõo sei
guontos irnrds.
. Ioão llipio rne Írouxe esto lembrongc,
gue eu nõo sei se é umq .bôo lembrança,
Meu pqr yendio cocádq. Meu pai soÍreu
auÍto. E em janefuo voÍ tecr rá ano gue
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ele Íoi em.borq. Eu estsvq senÍado no ccr-
becejro dc cqmq guondo ele motreu.

o

,{. presençc delrl. vai, pouco o pouco,
se Íorncrndo mqis reol, msis deÍinidc _
Íenho mesmo q certeza de gue no pcsscn
de ouÍrqs oudqs q sucr Íigurínho me surgÍ-
rá ruidosa g vrrrq.

o

IVõo gosto de ler companheiros em yrcr.
gens. IVôo tolo, não indago, me Ísolo. Leio
e durmo. A's vezes escrevo, quondo nâo
ho ninguem nesÍe .bqr de codelros Íncomo,
dqs e mesq aindq rnqjs incomodc. Sou, por
qssira dizer, um sujeifo arúípotico, meio.
misterioso e meio-imbeci/. Hoje á tarde,
numa dos yolÍos pelo Íombodilho, ouvi per
Íeitqmente o :regocionÍe de llhéos pergua-
to.r po'rcr o médico sergipono.-

- Quem é este gojo?

a

Estqmos em Ítqbuna e o noile é trqa.
quilo. Ha crÍvores porodos. .As cqsos são
bqrxqs, pesodos, qcobrunhqdqs. postes in-
cerros, equilibrondo luzes debeis e vq,ci,Iam-
Íes. Sóbe dq terro e desce do céu uma çFornde tronquilidcde 

- imensq tronquilídade
gue nos enche os olhos e que Íaz o meu

- Quern vê isso e quem vê lVovq
York...

Iúeu amigo conhece o mundo,Íntelro.
Ê' viajantê de urn novio qrande 

- iã an-
dou por terrqs gue eu conheço de mcpc e
l/e cinema.

Grqnde noiÍe esÍo de lÍcrbuno. Hq umq
prcrçcr. com ccrsqs ricqs. Cjcero me erplica..

- Aqui morq q Sainho cÍo Cocáu.
Mais sdionte, ouÍrq cqsq rico. Cicero

rne explicc.'
- Aqui morcÍ o Pei do Ciorcdu.

Mas paro mim o gue erísÍe, delicioso-
menÍe existe - sôo estqs cryores gue odor-
mecercr.ui, scro eíqs ru«Í§ têt(Ís, e .tcrgrcs,
':



Círculo vicioso
ESPECIÀI PÃRÃ ESTENÀ

Fui Deus poÍ ura úorento.
Ás Ironteiros gue sáo o Espoço e o Íeacpo

Dissolvercna-se

Nc sensoçáo do Eterno e do InÍiartrr.

Minha almq erd a Ho,rzonia do Uaiverso,

E o nreu corcçúo o regulcdor do Bitao de tudo.

Fui c propric ErisÍêncio,

- Substrqtum dq vida -,
Ser toloJ, única Essêncio,

Iarenscr esÍerq dg lllotétia e 16rç4,

Sem circunÍerênciq e sem cenko.

:

Mos o êxtcse possou,

Extingiu-se o relâ.mpo.go,

Quê teve nurn segundo

.4 dwaçáo dc Eternidqde.
E voltei a ser llornear.

- Formrr, Limilcção -,
Seporodo dos outros, mos Ír@endo

llrz impuÍso maior roiÍrr noro retôrrlo
,{o SiJêncicllanmonro

Sem conrêço e sem ,i.42.

J. M. DE CARVALHO JUNIOR

a
sâo estos c<rsas trisÍes e sérias. O gue existe
é esÍo grcinde luo, umr lua diÍerenÍe e gue
nõo pede soneÍo.

Gronde aoite de ltobuna. Aqui viÍe1
muriqs vezes. Aqui virei guqndo tiver o
peito cheio, qucmdo tiver q cabeç,cr vclzirr.
Aqui virei muitos vezes, rne lrerder nesto
tronguilidode omiga, me PerdeÍ como nu-

a

Ãs primeiros luzes da Baio Pmgúo.m
nq escuridão. Hd vogqlumes trepodos por
cirnc dos rnorros. O elerador f,acerda, ilu'
minodo, desce dos alturos como o rostrc,
de urn cornêtc.

a

(lm rcporter me perguntou àoie, o bor
,. ! .. -

do, o gue eu iq Íqzer ern Àracoju'. Respon
di qrre ia dormlr.

Fico nq porto, um portCÍo gue do por<r
umq ru(,. cheio de oreio. Mulheres poss(Írn
po:r<r q missq e me dizenn.'

- Bom dia.
. . . .Ilespondo bom dia, nq minho mais legi-
timo. Ío1o. norÍisÍq, cheio de urn bcirrismo e
de umq soÍisÍcçôo diÍerentes.

Em Aracoju' q- vidq começo ás crnco
horqs do monhã. Mesrno de madrugcdc
começom c Po§sor os prr'meiros ccrvcr.los,
chors o primefucr. crio.nço, contq o primeÊ
ro galo. O sol nqsce cêdo, por cirna dos co.
gueiros e desenho estÍiss de proto no rlc-
zinho tranquilo. E umrr, ewore songuinec,
doente. A qreiq, rebrilho. .Rebrilhcr q trente
dqs cqsqs, todcs pintcdos de um oleo que
reluz como verniz.

Ííoje eu vou poÍc a praia. Ãcontece
que me convidcrqm para seÍ o "keepet'' de
urn tirne de negrinhos e eü aceitei.



L
Â vila, de fora, para quem, de viagem,

passava chispando num automovel, abrindo as
narinas para receber com rnais sustanqa o chei-
ro dos cozimentos das uzinas, parecia uma figu-
ra de presepio. Lá na Judéa, no tempo de
Cristo. as localidacles rleviam ser assim, isto é,
tiranclo fora o cheiro do coziruento cla guarapa
da cana. E, aquilo ali, era uma vila clo tempo
de Cristo. quasi. Do ano de i600.

Constava de um amontoa.do de casas; ca-
sas antigas, construiclas a vontade. Umas la
para dentro; olrtras cá para fóra; tudo espa-
lhaclo por um monte. ladeira acima, ladeirer abai-
xo. Dominando as subiclas e clescidas, a igreja.
L-,ma igreja colonial; de er:ormes pareclesi cle pe-
clra e cal . Deante da igreja. dando acésso, uma
escadaria de cimento. de quinze degraus. Na
frente, uúla cruz cle nudeira nunra peanha de
tijolos, rustica.

Lugar peqLleno mtltra vez é bcrn lugar .

Mas lugar pequeno como aquele é in{eliciclade.
Quem, tlo alto r1a calçada da igreja se pLlsessr
a olhar para um lado e para o outro, haveria
rle ver, somente, canaviais dominaclos pelas tôr-
res alvacentas das chami;rés da§ uzinas. Bem
ali, duas ; uma de cada lado. Muitas outras pe-
1o nrunicipio afóra. Castelo e São Felix. A vi-
la era dêles .Eles eram os clonos da vila. Do-
nos e senhores, tiniram a vila como uma sen-
zala. I4as, o clue mais infelicitava a vila era
que os proprietarios não se toleravam mutua-
mente. E, a vila era o bode expiatorio. . .

A ladeira da Mentira, a rua do Açougue,
a praça da Matriz, a rua do Comercio, era do-
minio da gente do Castelo; a rua do Rosarro,
cla Tapagem, do N{aratr', da Palha, do São tse-
lix, era clorlinio cla gente do São Felix. Mas
seria que se podia chamar cle rua algunr da-
queles bêcos, cheios cle brocotós, cobertos de
mâto, com as casas clesenhando linhas sinuosas.
coleios ? A vila, porém, se dava ao luxo disto.
Dc charnar de ruas. . . Ninguem que morasse
ali estava isento de depender dos caprichos de
um ou de outro senhor. Quent quisr:sse viver
com independencia não parava ali. ()ue itouilo
não era, mesmo, terra de gente.

Naquela tarde Marcos ouviu a historia da
vila contatla por Paulo Ismael . Paulo Ismael
era filho de Dona Dió. Não plantava can.a. O
seu rneio de vida era simples: de oito em olto,
aos dorningos, na feira, vendia gazoza de gen-
gebirra. lios dias de festa Íazia a mesmo. No
correr da semana Íazia algum pequeno traba-

OMER NfiONT'ALEGRE

lho de pedreiro, se aparecia. Se não, cochila-
va, contava historias.

Era a primeira vez que aparecia na calça-
cla da igreja. Chegara cêdo, com rrm hvro, pa-
ra ler alguma coisa. Não lêra nada. porém, por-
que chegára Paulo e c<-,meçára a puxar histo-
ria. E conversa vai, conversa vem, tíJca a con-
tar a historia dali.

-- Poii é, os antigos cliziam e havia de ser
verclade. O capitão do navio, logo no cutneço
do ternporal. viu que o tempo ia ser preto e que
o barco não aguentava; entáo, iez urna pÍoÍnes-
sa. Se cl.regasse são e salvo efir un1 porto qual-
rluer ali de perto, deixaria no lugar uma lnra-
gem do santo daquele ,Cia. E, foi num dia 13
cle dezembro que o navio claquele capitao che-
gou no porto da vila que era naquele tempo ali
pela varzea do Marau'. Era dia cle Santa Lu-
zia e q capitão cumpriu a promessa. Depois,
quando os brancos chegaranr por ali viram a
santa. Carregaram corn ela e quiseram Íazer
a igreja onde hoje é o sobrado do Castelo; a
santa não cluiz e quando foi no orrtro dia quc
procuraram ela não acharam rpais. Yiram ,r

rastro de pezinhos meudos i rpstro da santa;
vieram acompanhando e achaÍam a sarrta onrle
o capitão tinha deixado, bem'ai onde é o altar
mór.-hoje. A santa estava dizendo que queria
a igreja era ai. ,Então construiram este mun-
déo de igreja.. . Quando a igreja ficou pronta
comeqaram a fazer casa, a santa começou a fa-
zer milagre, o povo veiu chegando e pronfo. es-
tava feito o lugar...

Uma população de forasteiros, de cassacos,
gente de tfouxa que desce sempre com a seca,
que se acostuma com a palha da cana. Uue
apanha impaludisn-ro e doença do mundo. Que
fica ali para o resto da vida. Gente nascida ali
muito pouca; não nascê quasi ninguem; mais
da rnetade do que nasce, morre rro cueiro, em-
pazinado de papa de banana, de sifitris ou de
sezão. Antigamente era ,liferentr:. Quem ma-
tou a vila...

. . . Íoi o automovel, negrão.; frti os enge-
nho velho ter virado uzina: fci o assucar ter
subido demais. . .

Marcolino Ezequrer para Llrn pouco de
talar. Passa as costas da mão na lloca onde al-
jofra espuma de cuspe- Começa depois.

* Não sabe da cantiga:
"Cáe, cáe balão.
você num deve subir.. .

Quem sobe muito,
mais depressa ha de cair. . . "

A V A



TEDIO
Umc lretollcc lcrde de outono, üldecr'so, parodo

ssla lons leln tnotizes. - Uma ÍcÍrde seI, pór do sol,
sern eslrelcs ,tgscentes. E por enlre os densos véus de
aeblina, êln :nisturs cora c Íuligen dss clrqzrinés, pes
sôcs e cousos se conÍundear e se diluem nu.uoo ,uesnro
alossc inÍorme, cinzento,, incolôt.

,tos sccoJeTbs do bonde, pctcctto, enerro.nte io
seu rolcr nonolono e vagatoso, ele contemplo os âo
,têns oo seu lodo, e <rs Íjsíoaomiss ccnsqdos, yczjcs.
inexprçssivos, se ossemeJhom êspdntosomente; e por
raois gue os perscruÍe nodc Írqem, nclda lhe dizem.

E o cqrro coniinuo a rolqr pesodomenÍe, púando
longamente de gucndo em vez, sern nenàu-urc pressc
sem arroubo, com esse vqgor e, resignoçáo de quea
la<:,l chega do teÍrno tem de cordeç:or de novo, coa
essa desÍJusôo opoziguoda de guem j& Íez muítas iot-
Dodas, de quem ainda telD nruiÍos outrqs cominhodos

t;o,Í ÍüzeÍ.
la proio sopro um vento Írio, imperÍinenÍe, e to.

,ad.o urnc sensoçôo de desornporo e de solidáo, -
es&sgcro opressáo d,mciÍgo, E ele aconchegro c si o

sobretudo rncris e mqis, E totna a olhqt os seÍes çlue
com ele hombream, e, dnte c impcssibilidcde e a ia.
dilercnçc que lhes empancim d Ídce, um<r tevolta sut-
dq o invqde, uma revolta intimo, dildcerdnte,

- Quem sóo eles, e qonde vão, e por gue e$ó
êrê dli, enÍre eles? - Onde o loço gue os une, oildê
o calor gue os dnimd, onde o chomo gue os olento?;
Àcoso ajndo penscrrn êsses cerebÍos, os seus coroçóes
potventldÍcÍ oindo pulscrm? .- E ante c jmutabiJidode,

snúe o irnobi.lidade que os peÍriírtd, o teiÍroÍ o cluci-
ad, e impeÍuosornente Jhe vern lurr desejo de olçar os
brogos, de gÍitolÍ, de imploran, de Íqzet com gue poÍ
Íia olqo sucedo, com que cqueJe mutt'sao de aloÍÍe
algo quebre c.Íinal,

ELISA TISPECTOR

Contudo, nqdc se oltero,, - Djnguelr o olha, nin.
gruêm o vê, ninguen dele se cpercebe, engolíodo cu,
da qual ern seus proprios pênsoraentos, cudo gucJ irner-
so eln suo prop,rto dôr.

E, serencndo, eJe se pergunÍa.. gue será dcs suss
vidqs, e qual o desÍino gue sêguem emparelhados,.
quol o Íim? 

- Quo,l o Íim, a essêncjo q razã,o de tudo
isto, de Íodo o seu vjyer?

E uma inquietaçáo inlenso lhe omotina. o espjrito
e dnciosomente ele se curvd sobre o seu inÍirno, e com
ongusÍic e corn povor ele procuro o si Ínrssrno E no
rnsis recondiÍo ele revolye os senÍjmentos rnois profun-
dos, os convicgões mois atraigadas, cs le,arbronecs
rnois remolas., .

üma rr:jada mois Íorte o dcorrtele, e e/e olha a
bo.ia, e vê o rnor iÍnenso, o perder de visÍa,. o àori-
zonle lotgo, rosgodo, se.rn .borreiro, 

- o céu inÍinito,
sem JimitesJ

...8 no enlanÍo, ele oi esÍá, agilhoado, obqtr-do
pelo peso da propria impotenci,Í, oniquilado pelo pro-
prio insensotez. Plqsmqdo o um Íodo amorto, cujo
alma,, cujo sentido, ele em yáo busca opreender... E
o.tormento;do, ele reyoiye os pensc.rnenlos mais e mais
e cada vez mois Ínstovel se laz o solo, coda yez arcis
eJe sê oproÍunda no abismo do insondovel...

E o corro continuc a tolr:lt pescÍdümente, pcrcndo
longcmente de quando em vez, sear uenhumo presff,
sem orroubo...

E ele segue o seu destino, gue se crssernelha 
-guem sobe? - oo das parolelos dos Írr'lhos, talvez, q

se prolongarem em yertice como gue jndeÍinidomente
disÍonciodo, e, <ie subito, .bruscornenÍe biÍurcado em
meio o.o campo abeilo...

(ESPECIT-I PÀNÀ ESTER.A)

['ois é uma verdade daquele ran]anho;
' eu teuho Íé cle aincia ver estes senhores to(los
: selü poder coixprar gazolina pro automovel. an-

datrclo no cavalinho e as iáiá-clona cle ôarro de
: foi. . . Pois é. no tempo que não havia automrr-
r vel e nen-l uzi11a, quanclo era carro de boi e err..

: genho ric alrrranjarra, estes brancos de gengiva
roxa não tinhant pabulagem. Torio domingo

i, vinha para aqui. Tinham casas, sobrados.".
: ._ ... pois é, negrão, sobraclos...

*. o tal do americano, vendeu maquina, nrontaraln
'as ferragens e muclaram de pensar como o as-

'.. sucar nlr1dou cle côr. . . E agora passam de au-
.':' tomovel, cirispanclo, corlr o nariz tapado com

-- Até a correspoÍrdclrc;a deles v(..m agorir
para a Estancra...

I)eante da noite rleserta. flarcos pcnscru
na traseclia da absorção. A rnaquina. absorvê-
!'a a florescet-rcia da vila, que era, agora, apenas,
um nlotivo para satisfazer a vaidade politica de
dois senhores de uzina; estes, na sua disputa,
1am absorveltrio a proDria vila; e a vila, que
rão era nada, na realidade, que era aquele
amontoado cle casebres, de ge11te de aspeto d«;-
entio, e triste, ahsorvia a outra gellte; os que
rinhan.r de fóra acostumavam com a palha dâ
ca11a. co1Il a cloença clo mundo, como dissera.
IÍarcolino, e coln o impaltrdismo...

Acostumar.... Não era pÍopriamente acrls-
tulnar. Era ser absorviclo. . .

(Froqmentos de copitulo do romqnce
VILA DE SÀN?Ã LUZIA)

, um leuço. .. Ileixam a gazolina prá gítnfe chei-
' ,Íâf... 'E, tern rlns, quc tcrn até vergonlla de pas-

sar por a(lui . . . Não r,ê o das Antas, ntandou
;.:{azer urn desvio por fóra da rua..,



novo po esio de

§,IvtA
Gilko Mochodo

Sem contestcr, nq menor porcelo, o vo-
lor onterior dq obrq de Gitkc Mochcdo te-
nho agorc umo impressõo muito renqsci-
mento lendo esse livro intitulcdo Su.b/i-
mação.

Quondo o gente nõo conheciq bem
essq exterioriscção que veio q seu tempo,
quando nem se pensqvq siquer nesscr pos-
sibilidqde de compreensão oÍirrnqdc, o ins-
pirocão vivíssimq de "Mulher Nuq" comu-
nicqvq umcr emoçõo gue erq mixto de be-
Iezq e de exoltação egocêntricc. Não pore-
cio possivel desejor mqis: o qrtistq culmi-
nctvq nc suc orrogônciq de trqnsbordomen-
tos íntimos dentro de umq Íormq belq, cri-
ondo comparações ultrq-sensuqis e mqr-
condo cruomente os qrroubos de sua per-
sonclidcde insqtisÍeitq.

Presentemente, os olhos de Gilkc Mc.
chcdo se voitqrem pcrcr o mundo exterior,
completomente lÍbertcdos dq obcessõo que
os dominqvq. Universqlisorom o paizagem.
Perceberom que q qusênciq do humono e
o indiÍerençq cto coletivo esvqsiqvqm mui.
to s obro de orte nos tempos tormento'sos
de hoje. Ã correspondêncio se operou ncr
sensibilidode dessq mulher que é umq d.qs
glórios da poesic brqsileira 

- c luto pelc
existênciq esclcreceu oniquilondo Íontcrsios
inúteis e metqÍísicos esciqvisqntes. O de-
Íinitivo pqssou q se Íixqr no construtivo e q
se concretisqr no onseio vitcl . Como por
encsnto reolisou-se c oproximoçõo da ar_
tisto com os outros seres, tqmbeln dq mes-
mo especie, com os mesmos soÍrimentos,
com os mesmqs ombições. pqssou q ser um
exemplcr como outros e quondo sobresái
dos demois representc, sem que o seu eu
interÍirq poro ultropossor.

Ã poetiso que no "luqr de mqio,, inter_
pretovo o ncturesq porcr elc volvidc
creio gue codq I1ôr me q.tráe, me chcrmq,
com olhqres magnéÍicos de orôrnq -_ incitq
os-poetcs, esquecido dos próprios inquie_
tudes:

O rnundo necessiÍc de poesio,
canÍemos, poeÍos, po.ru. c hurnqnidqde,.

. E' esso poesíc "pqrq cr hurnonidqde,,
que prevolece em Sublimoçõo. prevalece
de tol mqneirq que em ceitos poemos o
pmÍleto predominc. O "Hino qoi trabalhq-

dores que construirqm a cidcde do Rio de
Jqneiro" justiÍica e é todo excltação, devo-
tamento, solidoriedade:

Sou todq teu lqvor
hamem obreiro, homem do meu amor!
Daqui, do Excelsior, destq q.Iturd
e destc solidão, se me cÍiguro
que és do gue Deus mqior.

Existe grondiosidade de motivos nos
cqntos dcr Boía e nos Moccmbos do ReciÍe,
no Sombq, no Donsc de ÍiJhos de terreiro,
nq Serenotc de Poquetá. De quando em
vez a rítmo sobrepu-jo o pensomento 

- o
som trqduz a essenciq de nosso gente, re-
gionol, meloncolido, morens, cctbocla,
crioulq, mulqta, brasileira. Ã terrq muito
penetrcdcr no homem, o homem muito in-
tegrodo nq terrq:

Brqsi]eo morenq,
psrec\, que o chão
se morre qo teu sambcr
te onseic,
te busco,
te quer devoror!...
BrasÍJec morenq
gue Íorte atroção
exerce ern leus membros
q terrq ern gue viços/

Às tendenciqs qnteriores qindo deixcm
um iraço Íorte em certos poemqs e existem
mesmo olguns bem dc Gilkc do pcssado.
O qu_e se pode notqr é a diÍerençc que o
sentido individuql odquire com fràquencic,
Em Enqmorqdqs, por exemplo, não- é o
mundo exterior que procura c poetisc, é c
p.oetisq que se dirige pqro o mundo exte-
r10r:

Desejo de migração
dos e]ementos vitqis
às ÍonÍes primitivos;
qnsiq de desogregornento
dos ótomos
pelo_ atraçdo irresisÍivel dos oricJens. . .

- deqnte do noturezc.,
de todo eu pora ela:
sinto que o qzul me obsorve,
gue a águo tem sêde de mr'm,
guê c terro de mim tem fome,
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e ro'iro, ectoplósmÍcc, desÍeita
em qr,
em qguq,
em pó,
misturqdq com qs coiscs,
inteqroda no inÍinito

Em tudo transporece um sentimento
de bondcde, impregnondo os emoções mois
pessoois, e qs exqltqções ctingem móximo
quondo reinvidicqm beneÍicios porc os ho-
mens.

Qucndo interpretcr os símbolos é q rq'
zão e a justiçc que predomincrm. Conclue
em Cqrne e Dicbo.'

Bendito sejo o Djcbo
gue investindo
contrq. o poder cfiq.dor
soube excede-Jo,
pois, o pecodo criqndo,
Íez Deus mcrior,
humq.nisou-o,
sugeriu-Ihe q tetnurc:
sugeriu-Ihe o piedode
e o homem divinisou com o soÍrimento
e ás qlmqs deu ums q.lmq. novs,

Existem poemqs que não porecem des-
te livro. Entretqnto o sõo, e muito. Os qn-
seios que q qrtistc personiÍicc são legiti-
mos e jcrmcis perderôo o sentido de aspiro-

afiit nflt§r{
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çõo humcnc. Ã mulher que se entregq, le'
vodc por um Ícrtolismo qmoroso, a mulher
que livremente estcrbelece essq permutc,
que morclisa a PerPetuoçõo dcr especie e
que justiÍicc cr comunhõo sexucfl legitimo,
nõo podic Íqltqr nesse punhcdo de versos
que constitui um complexo vivo e exPres-
sivo.

Encerrq q coletâneq um Poernq que ss
pqrc q Gilka do passodo dessa bem Íor'
mqdq Gilkcr de hoie. - À' Íelicidode de
ontem toda inspiraçõo poeticc p€tssou cl

umc solidqriedqde ediÍicante:

Felicidcde
de nõo Íer ncda meu
e escqncorqr, com qs môos vasics,
os jcneJos oos diqs,
ogradecendo qos ceus esÍc riquez-o
do minho. super-sensibllidode
pcrrrr. q belezq,
porq q bondcrde.

Felicidade
(que é meu orgulho, certcmente vão),
d., .* versos, me haver dodo inÍeirq à

[.Qumanidcde,
nc impossibilidode
de ser põo.

Ã novq poesio de Gilkc Mcchqdo su-

gere mcris trdnscrições do que comentéuios:
c músicq, o sentido e o emoçcto se precr-

pitam de tcl Íormq que muito pouco restc
q dizer.
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Desco6erta do Caminho lmpossivel

.Aates de ser er., o gu_e ninguemsqbe o gue ero.. 
Pcrc Graciliqno Rcrmos

nem ÍorrnenÍos nem dor nem qmor nem 
-cq.rinho.

- Umq coiss disfonte, incolor, impossíveJ,

- rnultiÍorme e unrTorme,

Tudo viviq porc o perÍo e o Ionge
sem começo aem Ír'm ne,m pontos de inÍegroçôo.
Pedro c-repercutir-se no longe
dos rnoles sern ousencio nám reméd.io

- Pedrc guê os EjnsÍein não peneÍrorcrn
nem intuern os Bergrson.
Parto dq vr:do e do morte

- Fugitivo constqnte e sempre e sempre l.menss I

Trogom rnonfonhas de rnetoÍisiccs e bofalhôes de DostoiewskysE nern ossirn c essenciq *ra -.rãr o-À""-o insorúvel realÍdcde..

Porto de yido e do morÍe
nos moles sern ousenciq nem remédio.

lviais Alem do Racionaí
A Vida é Íodo o bern _ o esp.lendor de tudo

r i:ry:!Ê:§i.oi?Ti';je 
PrdzeÍ é mold.,de'

- de Sonho e Seolidode.

Lir$ Que6rada

Pcnq Mario Roquel

P

o
E

M
A
S

Afonso

de

Cas tro
§en da

Cresceu-me q som.brq dltmo ipÍqnciq srmpleicom cqrrqdqs de Íogo de ortiticio
e simulocros de deíírjos l;d;;:-
i,::::'::: lff co,po no 

"oáédio espqrsqÍizercm de mr-m seu onjo
e seu coÍnpqrso.

Veio o mundo qo encontro do meu erro
,. o"jT, me.tiz poeÍa e me perdÍ do Vido
l- I?lru vtdq 

-que _meÍqÍisicqs pesqyqrne encnlom de irreq.l e dissonqnciq.
DisÍorçodcs yjsões de mundos iàÀ grora"ro,nem ecos nem disÍoncio/)

-Amonhã todo eu serei qurorqs* e o rneu poeto obroçorá o mundopqrq q Íorçd moior dq-mqior pro*r.""ao.

Inéditos de "Clima,, 
- (portugal).
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Do pogino sessento

do romonce

emrL FARHAT

Levaram o caixão de Luais, o velho Ma-
orá apareceu tamben.r, marchando com eles
no passo corríclo de carregar defunto, na roça.
Sustentavam o peso nos hombros, e Cangerão
não deu o lugar a ninguem e suava. Caminha-
va calada, a cabeça e .r boca vasras, e só rns-
tigando saliva, forçando para engulir o nó de
choro parado na garganta. Macuá limpou a
guéla e cuspiu a lasca de fumo.

- E,' isso: quem não aguenta, arreia, 0
Luais arreiou. .

Ninguem respondeu e Macuá escarrou ou-
tra yez:

- O mundo é assim: uns em riba e outros
em baixo. Quern quiser que desvire. ..

Macuá estava sempre do lado do coronel,
c o cuspe dele sempre ofendia os outros. Res-
peitavam, porque era um velho de fama, tinha
sido capanga do barão para bater em escravos..
"Luais arrelou". Aquilo era linguagem de
cachorro velho e morrinhento, ofendendo um
defunto. Agora a boca dc Luais estava endu-
recida, o coitado não podia mais responder co-
mo fizera naquele dia com o coronel.

- O mundo só é assim, porque tem gen-
te que não sabe que o cativeiro já acabou !

Muitas cabeças viraram-se para ele, gue

,,CANGERÃO'

tinha espantado o pessoai com os berros. Sim,
gritara mesmo com força, uma força que náo
conhecia; o espanto dos outros fazia calar, mas
a força e o sentimento vinham de dentro, em-
purravam na garganta querendo sair. Havia
berrado para todos eles. Por que viviam aga-
chados ? Não sentiam o peso por cima ? As cos-
tas doiam e a dor enchia o peito, o suór vasa-
va, corrÉ. A bala na perna inchava a perna, a
cabeça tambem se alargando. Mãos foràs aper-
tavam para não se rebentar. ,Era á tôa, por-
que ninguem podia tapar aquela mina que fu-
rou 1á dentro, na escuridão de dentro dele.
I-Jma luzinha no fundo, e a mina escorrla san-
gue, vrrava riacho; enxadeiros defuntos, enxa-
deiros gernendo atrapalhaya(r o riacho correr;
aqueles buracos pingando eram olhos magros
espremendo lagrimas; o menino cuspia e o ria-
cho ficava mais vermelho; tropeçava, nâo para-
va; aquilo pesava e o riacho de sangue morto e
lrio lazn remanso; corria agua pôdre dos pés
gfandões, como de elefante e por toda parte
boiava espuma, baba de raiva; pela frente só
apareciam gigantes atolados, de enxada na nrão
se vingando da terra barrenta, afundando sem-
pre mais; a vista ia longe sobre uma floresta
de gente sem càbeça; sem cabeça, só p,és, só
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Literoturo e Ciêncio
(Especial para ESFERA)

Nós, ao olharmos r.rs séculos já percorridos,
podemos vêr a maior claridade que se tem fei-
to, sobre varios angulos problematicos, da vida
e da sociedade.

Tem havido uma maior prertcupação pela
sorte de nossos irmãos na Terra, uma maior
capacidade de solucionar questões simples, pe-
las quais antes matava-se. Ainda ha certamen-
te, grandes e confrangedores ódios e má von-
tade, causados por palavras duvidosas ou atos
minimos; mas esse oceano tragico não impede
de verificar-se que vamos caminhando parâ a
creaçâo de um homêm, mais perfeito, justo e
tolerante, de ação e pensâmenro.

Pedagogos modernos, vêm observando o
aumento de personalidades proprias no cena-
rio da vida. E' indiscutivel que enquanto os
homens não tiverem uma grande visão, hão de
estar brigando por pequenas particularidades,
hão de ser intolerantes e parciais; mas estamos
evoluindo para tê-la.

A'evolução atualmente consiste mais ern
extender a grande numero de homens, as qua-
lidades nobres e valiosas que se tem sempre
rbservado em alguns.

Em vida de pensamento, ha seculos que
existe uin preconceito, que sempre teve algo de
iajustificavel, sobre o homem de literatura e o
de ciência. Julga-se que o homem que ama a.
arte e a eultura não serve para tratar de pro_
blemas cientifieos, e vice-versa. Se tivessemos
posto os olhos no passado, veriamos quanto isso
era passivel de engano; mas essa qualidade de
querer observar para depois julgar é ainda
bastante rara. Personalidades como platão,
Aristoteles, Fer:rnat, Descartes, e tantas outras,
inclicam a nenhuma consistencia dessa preven_
Çáo.

Se nâo acontecia isso em gxande numero,
era devido ao cérebro humano, que tem uma
consideravel faculdade de adaptação, e quando

. MARIO BARATA

a pessôa adapta-se totalmente a ele, e esque-
ce-se dos outros. Por isso é que a pedagogia
moderna tende a dar aos homens uma educa-
ção em todos os sentidos. Isso dar-lhes-á uma
formidavel elasticidade e compreensão; e será
um formidavel impulso que a inteligencia hu-
mana dará em sua propria evolução.

Atualmente, já se observa glande tenden-
cia para a harmonia da arte e da ciência, den-
tro da personalidade humana, porque, em si
proprias já o estão. Tudo no mundo está liga-
do pela Grande Lei da Harmonia; a ciência é
tambem uma arte bela e agradavel. Já Weiers-
trass dizia: "nunca será um matematico aquele
que náo fôr um pouco poéta".

No mundo, de setenta ânos para cá, todis
os grandes cientistas, engenheiros, agronomos,
quimicos, etc., foram homens de cultura huma-
nistlca, que escreviam romances e ensaios.

E' facil verificar, que a grande inflr.Fncia
que os técnicos tem no mundo de hoje, é consi-
deravelmente ajudada pela compreensão que
possuem dos problemas eternos da humanidade.

No Brasil dop ultimos decenios, engenhel-
ros, agronomos, etc., não têm sido aqueles ho-
mens mecanicos como muitos pensam, têm sido
deputados, administradores, presidentes de es-
tados, educadores, sociologos, economistas, etc.
Facilmente vem-me à memoria os nomes de Eu-
clydes da Cunha, Heitor Lyra, Amoroso Costa,
Licinio Cardoso, Ferdinando Laboriau, píres do
Rio, Tobias Môscoso, que possuem centenas de
companheiros.

Esta nova orientação do saber, que já fof
reconhecida como necessaria pela pedagogia
moderna, vem tornar os homens mais comple-
tos, vem lhes dar o necessario treinamento para
os problemas praticos da vida, e a necessaria
imaginação para o descortinio do futuro, e a
contemplação de novas formas de beleza.

corpo, só as mãos dos gigantes que não saiam
dali, não sentiam nem o suór nem a lama, e
davam enxadadas, enxadadas; o peso crescra,
o sangue aumentava por dentro, subindo, e a
perna boiava, ele já não suportando aquilo tu-
do, como um açude cheio demais, se reben-
tando...

- Qo. é que você tem?
'O caixão descansando no barfanco; os oü:

tros, esperavam que ele melhorasse da tontuÍa.

Síntese MensqL dc Atividcde
Contemporânea

NOS
IORNÃLEIROS



S. Poulo Pictórico
(Especial para ESFEBA)

SOUZA F!IHO
O ano de 1938 está sendo dos nrais lnte-

ressantes sob o ponto de vista artistico em São
Paulo. São inumeras e variadas as exposiçoes
que o publico paulista já teve oportunidade de
apreciar, nestes ultimos seis meses. Para co-
meçar, lembremos as tres exposições c:oletivas,
realizadas mais ou menos na mesmat época e
representando as nossas diversas tendencias ar-
tistieas: o V §aláo Paulista ile Belas Artes, que
obedeceu a umâ orientação francarnente tradi-
cionalista; o SaIão dos Artistas Plastieos, qtre
apresentou um carater ecletico; o §aláo de
Maio, cuja fisionomia foi inteiramente revolu-
cionaria.

O SaIáo Paulista deste ano alcançou gran-
de sucesso, devido sobretudo á criteriosa atua-
ção do presidente de sua comissãr organiza-
dora, professor Paulo do Valle Junior. Dos
trabalhos expostos foram mais apreciados os de
velhos mestres ou artistas já consagrados no
país, corno Pedro Alexandrino, que expoz ad-
miraveis nalurezas mortas, genero em quq ele
é inexcedivel, Paulo do Valte, Parreiras, OõvaI-
do Teixeira e Clodomiro Amazonas. Ao seu
lado figuraram com exito alguns artistas no-
vos, que já se afirmam como autenticos vÍrlor:es
de nossa pintura. Entre eles: Rute Prado Gui-
marães e Constantino. O Salão dos Arttstas
Plasticos foi rnais fraco. Os quadros ali reuni-
dos representavam as mais antagonicas tenden-
cias esteticas, pols bâstava ser socio de um srn-
dicato para ter o direito de expor nesse saláo.
Por isso tambem, trabalhos sem nenhum me-
recímento figuravam ao pé de quadros de cer-
to vator. Quanto ao SaIão de trÀalo: muito re-
clamo, como sempre acontece com as nossâs ex-
posições futuristas, mas pouquissima coisa leal.
mente interessante, embora deste certa.men tl-
vessem participado pintores ingleses e mexica-
nos, que vinham precedidos de grande farrra.

Si estes dois ultimos salões deixaram bas-
tante a desejar, temos tido em compensação ex-
posições individuais que agradaram plenamen-
te. Uma delas constituiu verdadeiro aconteci-
mento artistico em S. Pauio. Foi a dos gran-
des pintores espanhois Pedro Antonio e Soria
Aedo, duas das figuras mais expressivas cia
pintura espanhola de nossos dias. Dois artis-
tas de raÇa e que representam as tradições do
espanholismo em todas a sua pureza. Soria
Aedo obteve extraordinario exito com "Turbas
sin Dios", tela que impressiona pela sua com-
posição movimentada, e "ToÍero", figura es-

plendidamente esboçada, cujas linhas são pos-
tas em relevo num soberbo esplendor cromati-
co. E Pedro Antonio se impoz como verdadei-
ro mestre no retrato. Seus tluadros são notavers
pela força de expressão, pelo poder emotlvo.
E' a vida que está dentro Co quadro. ,{ sua "Es-
panola con mantilla blant:a" e o grupo "Espa-
nolas" podem ser apontatlos, sem favor, entre
os mais belos quadros até agora expostos em
S. Paulo.

Mas vamos falar um pouco das exposrçôes
dos ptntores paulistas. Ha tres nomes a desta-
car, seguindo-se a ordem cronologica de suas
exposições: Fonzari, Tullio Mugnaini e Campos
Ayres. Adolfo Fonzari, premiado no Y §aláo
Paulista de Belas Artes, jó se apresentou di-
versas vezes ao nosso publico e sempre com
bastante exito. E' um colorista deücado, que
sabe transfundir em suas telas uma luminosi-
dade naturat, s'em recorrer a excessivos con-
trastes. Em suas paisagens a nota lrredominan-
te é a calma, uma quietude bucoiica que resul-
ta de uma sensibilidade propicia á interpreta-
ção da natureza, a par de um temperamento
pronunciadamente lirico, dando-nos a impres-
são de que o artista pinta os seus quadros como
um poeta faz as suas estrofes, ch,-'io de proturr-
da emoção. Nas naturezas mortas Fonzarr é
mais objetivo, mostrando possuir â segurança,
técnica necessaria para reproduzir a fresctrrir
das Ílores e frutas. a transparencia dos cristais
e os reflexos das peças de eobre.

Tullio Mugnaini, -que ê atualmente urn o(rs

artistas mais apreciados em S. Paulo, tendo an-
teriormente exposto de preferencia nús e na-
turezas mortas, ofereceu-nos desta vez vârlauâ
coleção em que se destacaram. paisagens e nra-
rinhas. Seus trabalhos denotirm logo uma vi-
silrel unltormidade, a harmorria entre a idéia
e a fatura da obra. Isto resulta de sua forte
personalidade artistica. Tendo sempre em vista
a valorização decorativa, Mug:raini pôt, em seus
quadros uma largueza, uma amplidão que nos
satisfaz. Cada um de seus quadros trrn sempre
um motivo central, um ponto de refererrcia: o
centro da atenção do arttsta, na suâ ansra de
unificar e simplificar, para obter o maximo
efeito decorativo. Esta unldade cromatica é o
que dá maior atrativo á sua pintura.

Já Campos Ayres é o artista cuidadoso nos
menores detalhes. Trata-se de um artista con-
ciencroso, que procura fazer todos seus quadros
iguais, corn a mesma mirruciosidade nos deta-



Paisagem

Eslrodo

rosgodo
rrq ccrne gos{oss ds serro.
Por onde o.s poJmeires cornjnlom correndc
correndo e subincio no colo do poenie.

Delicio de cheiro ccbcc,lo

gue evoio do côrpo
id têÍ«1
morenq e ÍosÍqdo Ce sol ÍropicoJ.

Gorqanto de pedro do eslreiio possogrem

dizendo em voz olic o poemo selvogem

dc gronde cocàoejrcÍ, roncond(r
bqtendo pulando espumondo
pintando de bronco

os barroncos
no Çrrq,nco do salto mortol.
Os lábios vermeltros Cq terrq com sêde bebersm, ns tcÇd dos Jírjos, os uliigcs gotrs dc vinho dc so].
No olpedre assombrodo do veJha Íozenda hcr um balonço de rêde molenga:

scnclento e longa... sonolenlomente...
ló. Í&o um mouiolo scrcode o silencio. deixondo ccir urnc estrela do mqnÍo gue a noite Lhe deu de presente.
E o gxcnde Cruzeiro de velos ocesos pqrece mcrs ?incio. pinqrando s.sudqde docéur blosjleiro..
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S. PÁULO" Especiol poro ESfEBÃ

Ihes, sempre com a mesma ternura. preo(:upado
em §er o mais exato possj\,el, em r os oferecer
a evocação fiel daquiio que viu, sentiu e pin-
tou. A nota earateristica de sua pintura é a
suavidade. ÍIa em todas as ruas pais,agens uma
grande clocura. O motivo es(.olhido, a suave lu-
minosidade obtida se martificios, pelo emprego
de cores limpidas e harmoniosas, refletem qua-
si selnpre grancte paz de espirito e um tempe-
lamento romantico e sonhador.

Entre os artistas do Rio que vieram expur
eln nossa capital ha dois que merecem desta-
quê: Helios Selinger e Pâula tr'onseca. Sáo ctors
artistas de tendencias bem diversas. Helios in-
têr'pretâ a natureza através de um prrsma ori-
ginâI, procurando descobrir nas coisas um sen-
tido simbólico. pintando não o que ele vê, rnas
o quÉ) ele sente. E' um pintor subJe tivo, proje-
tando n seu espÍrito nas paisagens que retrl.o-
duz. Paula Fonseca é justamente o contrario.
llenos metafisico e mais realistat. Trata de fa-
zer com que â sua obra seja parecida com a
pâisagem quê the serviu de modelo. Nem outra

'atitude se poderia esperar de um diseipulo de
j. Baptista da Costa e que procura sernpre sê
conservar fiel ao me§tre.

Juntamente com estes dols pintores, apre-

sentou-se J. B. Ferri, escultor vigoroso e que
corrrpreenoe perfeitamente as belezas do corpo
humânu. Na execução de seus trabalhos não se
pl'êocupa com a deformaçáo excessiva, nem
outros ârtificios a que costumam recorrer os
ortistas que não chegaram a se familiarizar

colrr os segredos da antatomia Sem se afastar
da concepcáo classica da beleza, ele sabe, en-
tretanto, transfundir em suas criações os an-
selos de uma forte individualidade artistica.

Ha ainda a registrar a exposição dos ulti-
mos tÍabalhos do pintor Oscar Pereira da SiI-
va, nome consagrado na pintu:a nacional, mas
que nos deu a impressáo de estirr em declinio,
Seus quadros, muito cuidados nos detalhes, pa-
recem ás vezes fotografias coloridas, simples
crornos, Ír1os e convencionais. Já Hugo Adami
peca pelo excesso de extravagancia. Deforma,
peio simples prazer de deformar, como quem
quer se divertir a custa do publico.

Os futuristas limitaram-se por enquanto ao
Salão de Maio. Parece que o pouco sucesso pe-
cunrarlo daquele certamen, que produziu mul-
ta celeuma e pouco dintreiro, não lhes dá von-
tade de fazer exposições individuais.

S. Paulo 
- Novembro - 198U.
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Silralrlí,l ?{iatuicoa
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Ã Revoluçáo Osirioco cortou cr meio tr loagc his.

lório do Egipto, por tcl Íormc que o Egipto gue se the
segue, nôo é o Egipto quê a Entecêde. Àpcrentemea.
te, os coiscs sôo qs mesmos; uutc qutocÍocicr fcrraó
nico, umc sociedode completomente opoiodo nc os-
soturo religiosc, com cs hesBss ÍundamentcdE ideios.
coÍccteristicos do pôvo Egipcio. Os grandes Íeitos
históricos do Império tebcno, o explendor histórico
dos ÃménoÍis, e dos Rqmsés, cs grendes construções
gigontês dos templos, como Kqrnok; c hegemonlc dc
Tebqs o moior metropole orientcl, ê o cÍêscênte po.
derio e inÍlueucio do Egito, çJuê, uu€r vez expulsos
os Postores, entÍou no periodo aureo dc sua históric:
o Íocto, enIim, de que o Egipto vulgcrrneule conhecido
é o Egipto histórico do periodo tebono, o império Íorco-
aico dos Rcmsés, obcurece c priacipío c compreeasóo
deste Íenomeno ccpltcl: a ircasÍoraoçõo do Egipto
couo consêquencic dc Revoluçôo Osirioca. O e;pleu,
dor histórico neste periodo, c Ícsciacçáo exercidà nos
povos pelc suc singulor civiliscçáo, pelc suo orqul.
tectura, pelo coaceito coleclivo dc sucr vida históricq.
obscurecem ê ocultom c Íunda e rqdiccl trcmsÍormcçõo
sociql soÍrida, cono cr rrêgetaçco pcrcstt&ia ocuttc
o gigonte vegêtol nos trópicos. Sob o ponto de vistq
liter&io, como sob o ponto de vistc poético, couco
cindc sob o ponto de vistcr religioso € histódco o Egi-
pto mcris couhecido é o do Novo Império, e o dtr deco-
dencic. O velho Egipto so recentêmeatê co.Eeçou c ser
bem estudodo e conhecido, e q Eer reposto nc verdode
bistórica, gÍaçcrs co trobolho da ciêncic moderna. Fo
rqm oE trcbalhos de iluslres egitoloqos, ilccnsavels
ê lrorôvêzês dumc sogocidcde crltlrqvel, que, qpoa
Chcnapolion. começcrÍcm c construir, sôbre boses sô
üdas, c verdadeirs histfia do Egipto. Eltc, ossla
Íocodc na realidcilE proÍundn dss coisqs, ê sob o
pouto de vista espêciol cÍuê Dos ocupc, 1x)dê ser üvl
didc em três pcrtes: uma primeirc pcrte precede o
revoluçáo Osiriqca, umc segundc porte compreeadc
est<r Revoluçôo, ut!,c terceircr porte, enlim" seguê§a
c êste perlodo revolucionório. Ã lnterpretaçtio ort
rloca deve-se sobretudo, co ilustre Moret: segui-lo-he
mos pois Dc sucÍ exposiçôo, e bcsecremos sôbre elc o
nosso estudo.

À revoluçáo, diz Moret, e§tó pdtênte, por um lodo. dos reis que c revoluçôo iastruiu poÍ u6o duro expe.
nos eslrogos mqteriois que solreroa os moDuEeD,toa riência. Vemos os Foroós do Império Medio clorgor o
dc épocc menÍítica: violoção de tumulos nos Piróal. sua concepçôo do governo, torDcr asie Ílexiveis os
des, destruiçóo dos templos lecds craexos, mutilcçto quodros do admiuistraçõo, eloboror u.rn esÍlrtuúo sô,
dos esiáluqs reois. cbqndoDo dos Santu&ios de Bô cicl noyo, cÍffi leis; en tmc pcl,cvro, Íundor as iag.

Mozdekismo e Osirismo
^A,BEt SÃtÃZÀ,R

- A REVOLUçÃO OStRtACA
e dos templos Íunerários do V dinartic, Ioctos conÍir.
modos de resto pelos descriçóes de l{erodoto. por ou.
lro lodo verilico-se aindc pelo desenvolvtmento do
Egiplo entÍe a IX e XI dinostio. Enquqnto em Herc.
kleopolls goveracvcr c "Cqso de Ãkhthoés, o Delto
coic, por argum tempo n<r sucr divisôo histórica p!t.
mitivq, grupo ocidentol ê grupo oriental. O Egtpto do
Sul, de Elefontino a Thi:ris, Íorms o principodo dos
Ãn{eÍ e dos Mentouheps, cujc copitol Íoi.Tebas. O
ÍestouÍodor do Egipto porecê lê! sldo Mentouhetep IV
quê Íetomou, como nome de Horus, "oquêIe que reune
qs Duos Terrqs": portqnto seahor de todo o Egipto uni.
Íicodo. Os Íoraós tebcmos restourqm <t celebre cerl.
mónlc de Sed, o director de Tebos lronsÍormc-se no
Vizir, e é um deetes Vizires que paÍecê leÍ sido o prl-
meiro Íqraó do XII dinqstia, (2000 c. c.). Com estc
XII dincstia soimos do pêriodo revolucion&rio, ê cú
meçcrr o Íedpcrecer oE Eorunrentos históricoE de todo
a ordem: monumeú.tos epigráÍicos, pir&rnides reok,
tumulos de nobres, stelos íuneróridg, todo uttr coniunto
de elemenlos gue Íormour, como diz Moret, -umc mo
tério histórica homogenec", tol cono só se Encontra
nc XYIil dincstiq". O Egipto reentÍc nc ordem, reslrq.
rec-êm os ortes e q litêrqtuÍa; u.os esto, duronte muito
têmpo cindcÍ, iellele c impressóo prolundcr ccuscdo
uos espíritos pelo trágico periodo dc Revoluçõo Osi
riqcc. "No Médio Império, diz Moret, Íloresce todo
uha vegetação de contos populcres, e dê êscÍitos dio
Iogodos, de trotadoE, que sôo, como vir[os, excmes dc
conscieneic, exposigõo de morol politico-sociol, ou de
ÍilosoÍia popultrr, sob q Íormc de pcrrobolos.

Por toda c porte opcÍêcê o recordcçôo dcr Revo
Iuçôo, e o pcvôr que elc provocou, inexgotcvel {émo
dE reflexôo e crítics."

"Mcs c Revoluçõo. continuc Moret, abriu cs vioa
ct uE novo estodo de coisos, vorendo os cotegorios
soclois sob u.mc ondq proletáric. Psssou q vcrgo, ê o
Egtpto Íoi reconstruido sôbre um terreno plcniÍicodo:
rêstovoE poucos vestígios dos Íortolezcs sociqlB en
quê sê entlincheiÍavcm. escudqdos em cn{igos previ.
légios, os nobres e os pcdres',. Um novo Egipto saiu
dc Bevoluçôo Osirioca. "Esta ÍIorcçôo, diz Moret cum
aoior Egipto nrio teria sido possivel settr qs reÍormcs



FF5É=.i:aJ1rs?l::{:::,c§f.É?TiãÉf.ff §Í.:;Eryry- iif *]111: t .T§:j

Hovembro - Dezembro, 1938

:luiÉcs recis sôbre princípios que seráo os do Norro

Lapéno: dirainuiçôo dos previJégios de clssses, cdais.
sáo de todos os direr'tos civÍs e relígosog exÍenúo dc

iusalqo o Íodo o sociedode, nivelodc sôbre a egide do
Fooó. I-o ontigo Íegimen, potriorcol e despótico, do
Bei-Deus, que eÍo o regimen do cqpricho reql, sucede,
poÍo o rel, como porc o pôvo, o império dos Justos
lers.

"Quouto cros deuses, diz noutra porte o cutor, vl.
Eos ocimo com que insistencia o norrodor se indigncr
poÍ couscr da divulgação dos segredos da mo,gía e

da rcligião, que. eÍcrrn monopolr'o do 8ei e de olguns
iaiciodos, Àlém disso, o piebeu o:tingiu o eslado ds di.
vinda Eneode: que quêre isto dizer senóo que, cpós o
sociedqde se ter precipitodo nq conquisto do eguol.
dode terrestre, os cÍentês íorçorom q sequiÍ os Portos
do Poroiso? Ã imortolidade divina nôo é jó o previlé.
grio do Forcó, nem do élite; êstc. rerusqndo-se c limi,
toÍ d sud vida ú Região-InÍerior, disputou oo rel o
Íuturo celeslê e seu prolongomento uo Ãlem, quolguer
homem seré chomodo deonte do tribunql de Râ, e guct-
guet "!uslo", por virtude ou poÍ mqgia, seró um
Deus-.

No meto da derrocqdo gerol, mcterial e oorql. do
desiludido sêpticismo, e do pessioismo ozedo que flu-
tuou nos periodos ogitodos dc convulsão, olguna coi-
so licou, lotente, sepulto, no meio proÍundo ràcr mea.
telidqde êgipcra: c suq estÍuturol estupefoçáo perqrrtê
(I mortê, o suq loscincçõo perqnte o lenomeuo uisle-
rloso dc destruiçôo. E a suc velhtr e bosilor crençc
no imortolidode do qlmq, c Íormrr especiclíssinc dos
ocncepçôes egipclcs c êste respeito, que erc conto (Juê

o substÍoctum dq suq mentalidode, persistiu, oÍlorou
de novo. e o instinlo de vids, r:ubjugondo o pessirais-
mo, a desilusão, o ozedume. polorizou-se de novo ues.

sc velho crençs. E ossim s bcse e o Íuluro do remo
deloçáo sociol íoi isto: a democrotisoçõo do prevtl&gio

Osirioco, que oté oí ero prerogotivo do Foroó, e do-
quêles o quem ele lozia ""imokhou",

Ã doutrinq osiriqcs, diz Moret repreBentcyc €iD

íoce do de Râ, qm ensino mcis qo qlccnce dq intel!
gencic popular: Osrrrs viveu nc terlc, ê govêtaou og

homens: Bâ dirige do alto do Céu os destiuos do Uni-
verso. Àg teorias metoÍisicos sôbre c creoçõo do mun.
do pelos geroções dos deuses inleÍessoo menos q mul-

tidõo do que os Íeceltqs prcrticos inventcdqs por Isis,
Ânubis, e Thot porc Íqzer u::1 "corpo êterDo". O gue

ô Egipciô deseio, é ser iniciodo nesses misterios osi.

.rtqcos que conÍerem a ímortolidode; é ser o.r-itido ao
previlégio reservodo até entôo sómente oo Forqó e q
uma élite, por tol IoÍmo que o populoridode crescente
de Osiris stgnilicorá. num<r ceÍtc medido, a diÍusáo
das ideios democráÍr'cos no sociedade egipcia.

Trold-se, como se vê, dumc espécie de "democro-

tísmo" "divino", da extensôo á imortolidode do de-

Eocrotisnlo terrestre; ê êsto cotrcepçáo, que é o Íulcro
do Bevoluçáo Osirioco, por singulcr que prreçc, Íoi
o tôrçc revolucion6ric verdodeirc, e q Íô!çu constrr.
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ctiva dum no\ro estodo de coisos. Ã extensáo..do1nc.

vilégio Osirioco oo trÉvo tÍouxe coIE êÍeito, couag

quencios Íundomentois sob. o porto dê 'rista dc ue-
cánicq sociol. Em primeiro }ugcr, como diz Moret,,

um imênso tÍonspoile de Íé populor, isto é, uma toni'

Íicoçóo dc energéticcr emotivo; depois, como toda o
orgónlcc social do Egipto girou semprê cpoiadcr no

obsoturc religioscr, ê coruo, destc mqneirq, os diÍeitor
políttcos e sôciois Íorom sempre um coaplêmeÀto dos

direitos Íêliglosos, c revoluçôo osiriaca, com o "co'

munlsmo ostrioco", trqasÍormou totolme[te c orgónico

sociql, sob todos os seus csPêctos, e coB todc a suo

estrutuÍo,

Muito emborq c oporencio sociol do Egipto lt
cosse c mesmo, o tronslermoçúo Íoi radical. Ãs etl'
gies dos qntigos Forsós mostrqvom-no olíapico e im.

possivel, hierótico e divino; ogolcr como diz Moret: <rr

estctuos dos rels "exprimem o esÍoÍço do penscmeato"
"a Íisionomio é inteligente, por vezes qnsiosq, qmcÍrgct-

mente' vincod<r pelo cuidodo dos negocios públicrx;
"o Foroó possou do estodo divino, oo estado humcÍro.

Ãliou-se com o pôvo nô mesmo eslorço de coustruçôo

dum Egipto Dovo, democtático, sob o império dc Lei,
do tustiçc e do Dever". Desde o Médio Impédo d gue*
táo sociol Íoi posto; a sociêdqde egipcio oriêEtq-sê
poro novos linolidodes. Iá não é o rei gue constitue

o Estodo,' o Estado é o populoçáo inteira,' todos os sêus

mernbros, nobres, pcdre+ plebeus dos cidodes e dos

cdmpos sôo chomodbs oos benolicioÍr, Bos tonbêD co!
@ccrÍgos, nd êxploÍqçôo do mogníÍico domínio creado

pelo Nilo. e pelo Sol" (Moret). Ã Revoluçóo Osiliaca
tem Isto de singulcr, c sobêÍ: - de carqcter deno-
crótico, sob o ponto de visto terrêno, elo é comunlsto,

sob o ponto de vistcr osiÍidco. O Comunismo oêIÍIcÍco

Dáo se êxtendeu totolmente oo corpo socisl têrÍê!o.
o gue muito bem se explico pelc Eecánico sociql dsg
revoluçôes, por um lcdo, pelc êstruturc das crençnr

egipcios populcres, po! outro, e qindtr. pelo cnbieute
gerol deste longinquo D.omeDto histórico.

Porém mesmo sob o poDto de vlstc Politico ê io
ciol a tronsÍormoçôo 6rperadc ro Egipto pelc Bevolu

çôo Osirioca é muito mois rodicol e prorunda do quc

c Bevoluçõo Fronceza: o sqllo dqdo Íoi rruito ncdor. €

o controate entIê os duos sociedqdes muilo rDoi!

scentuodo.

Sob o ponto de vista osirioco, c revoluçõo Í91 prr.

rsmente comunlsld, como dissemos. Os reis dc XIt di.
nostio, diz Moret, Icrzem poÍo com OsiÍis o que tinboa
íeito os reis do V dinostiq porc com Râ de He,liopo-

lis: creqrqm-lhê rutr culto. Em vez de se erprioir por
monumentcs gigontescos tois como os templos de obe-
liscos, o culto de Osiris, de corocter rrrois intimo, taqis
pessool, mqniÍ€sto-sê em Íestos eur clue o pôvo inteirc.
em comunháo dê seutimêntos com o rei e q côrte, to-
tnovq intêresse direc{o e crpoixonodo. E' cr épocc ea
eIu que qpqrecê o primeiro rituol dos Mstérios oeiÍi!.
cos, cel,ebrqdos, aóo ell proverlo únicp do rei, mcrs ;r,eilc
resurreiç8o elernc de Íodos cÉ adorqdoÍês de Oeírir.
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.desde os Íeir, poÍentês dos reis, e qltos luacionóriog,
oté co mcts humilde qrtiÍice, pasto! ou lovrador. À
.religião, conllnutr, Moref, democroÍisou-se, cotuô cs oü.
tros instituiç6es, e chegomos oqrLi rr um Íocto cqpitdl
nq histório do reoiezq e do socieCode: sob o Império
Médio o plebe oscende aos direitos religiosos e rnudc
deÍinitivoment€ o Eststuto Social do Egipto. ,,O resul.
todo obtido pelos revolucionários clo época Berakleo
prclitcrnr:, é que o pleôe é odmiÍr'do & vida imortdl ao
rnundo, e 6. vido civica nesÍe rnundo.

Ã osiriÍicaçáo tinho, neste momento histórico, u
.mesmc Iundqmentql importqnciq que o egualiscçáo
económica fem hoje no problemc socicl;.pÍecisomos
de compreender que porc o Egipto, o Ãlem ero tudo
c vido terreno ero nqdo. O mundo terrêno erc pcro
,ele um "hotel de pdssqgem",. dqí o Iocto do cornunis_
mo osirioco, ter, nesse momento histórico, e como Ídecl
sociol, muito moioÍ importoncio do quê o cor2urd$mo
economico. Estcr é o diÍerençc Íundomentql, sob o
ponto dê vis{c histórico, existente entÍê ,rcÍxisrlo e
cornunisrno,. porôm, obstroindo dcs diÍerenços determi-
ncdos pelo momento histórico, a 4.000 qnos dê dis.
toncic, o comunismo octuql e o osirismo opresentcE
umc gronde sernelhonçc. O que nos ÍmpoÍto Ãestq
onólise, náo é a procuro duma estreito ondlogia de
oporêncios, mds qs onologios pÍoIundas, a identidqde
de Íôrços em cçõo, e c identidode no gráÍico dos Íe-
nómenos, Nôo nos devem preocupor onclogios que só
podem intêresscrr eruditos, mqs sim q mecóni8a es.
senciol dêstes Íenómenos Eociqis pqrs ossim, conslde-
rsndo-os como experiencid históricq, Íczermos deles
o contÍôlê dos teoÍiqs socidis. Estudemos pois, sê.
guindo sempre o ilustÍe Moret, a Democrotisogôo dos
Ritos Funerórios, o Soclalismo de Estqdo, o situoçôo
dos componezes e dos proletários, crpós a Revoluçõo
Osirlacs.

a

F.ntes do Revoluçao. o servlço de Horus, q Íestc
do Sed, a ereçáo dos iemplos solcres, pelos MenÍitcs,
erom cerimónias oÍiciois, exclusivqs do Foraó e da
côÍtei o pôvo ossistic a êles, sero ntsso porticipoÍ; o
vidcr do Egipto dependic nõo só do Farcó vivo, mqs
tombem do Foroó morto, ê doí c necessidcde de mqD-
ter os condiçôes dc divinizaçôo Íoroónica. Â doutrlno
solqr, Ícroónico e heliopolitcncÍ, erc pois outocráticc.
Ã doutrino de Osiris, pelo contrário, desenvolvida pe-
los consequencios da Revoluçáo inteÍesso individuol.
men[e codc egipcio. Ã portir dct Revoluçâo, c sclvo
çôo do Forcó já nôo é o cuidqdo único do Estddo e
dc Religiáo. a salvqçõo estende-se o toda a potr u-
1oção do Egipto. Osiris, o Cristo Egipcio, aoÍÍeu cr suq
poixâo, ê mereceu a sdlvoçôo opós c morte: é êle o
prototipo morol porc codo egipcio, que deveró. pcrc
rer osiriÍicodo, comporêcer peronte o tribunal de Osirls,
e sêÍ ,ustiÍicqdo. Durqnte o revoluçôo, como vimos,
os segredos do mogio, os inccntcçôes mdgiccs, lorcrn
divulgodos, e entÍqrom nq posse de {odos; o plêbêu
invodiu c Sqlo da lustiça, pêtrêtrou no segrêdo dos

Esfero
sccrórios, conheceu. as Íormulse que dôo ccesso oo
tribunql divho e á existencic cêlestê, e ,'chegou osslm
d condiçáo do divina Eneade"; e clesta ncneirc, Íodo
o egipcio, cpós c morte, seja Fcroó ou ou plebeu, ricu
ou poôre, ê eguol. Estc egualdcde é uma dcr grca-
dês conqustqs históricqs; bcrsta com eleito, espercr
gue c evoluçáo do espirilo huhqno desçc do Céu ó
Terrq, e qbondone q ilusão pueÍil do Ãlem
e do Deus, pcro concentrdr o suct vido nq huma-
nidade e no terÍc, poÍa quê o comuuisrao osiíccro se
Íronslorme autom&.ticamenlê eÍn mcÍrxismo. À dilerenço
históÍica eÍrtÍe comunismo osirioco ê comunismo mqr.
xistd, é estobelecidq por todd a trqnsloçôo eÍetuadc
pelo pensornenlo humano desde cr rípoca egipcic á
dctudl. (x) Se Íizermos, pelo imcAincrçôo, o retrocesso
destcr tronsloçüo, ochqrno-hemos entôo nc situcçõo
pÍecisô pcrc bem interprêtoÍeos êste Íccto copitcl: c
cdmissáo dc plebe oos direitos leligiosos.

Os mistérios osiriocos pqssom o lomor, no histô
ric do Egipto, o corocter duma aanilestcçóo sociol.
Todo o pôvo do Egipto, de orovonte, em todos cs cidc-
des, pqrticipa no "grcnde Saida de Osiris,,; Co-hcte
pelo Deus, ojuda-o a triunÍoÍ, cobreo de oclomoções,
Porlicipondo otivcEente nos mistérios o€irtqcos, cs.
sistindo á Pqixôo do Deus, o pôvo conlic nq lucr rê
surreiçáo depois dc moÍte, nq sua osiriÍicoçóo. Hero.
doto Íolo, impressionodo, destos grondes Íestqg,. avq.
Iic em 700.000 os peregrinos que viu em Bubastis. EE
Sqis qssiste ó Íesta dos Iompodcs, cujcs luzes oÍcs-
tqm os espiÍitos mclÍozejos, os coml:rrnheiros de Seth,
o Diobo egipcro.

Osiris conquistou, com o revoluçdo, r,h lugcr rivol
do Râ; e com isto .ã.bydos trcrnsÍormou-se ncr Heliopo-
Iis osrriocq.

Osiris qcolhe no seio todo e quqlquer Índivíduo,
depois de "justiÍicodo". Ãssim como Osiris, só Íoi re,
cebido no Ebeode, opós c suc ,JustiÍicoçáo.,, cssinr
todo o iniciodo dos ítos deverá compcrecêr pelcratê
o tribunol scgrrodo. O volôr dêste rito é de ordem ao.
Íol, porque o "yustiÍiccçáo" é ua iulgqmento Borql"
Eis um documgnto em que um simples oldeôo Íqio oo
Íorqó, e os têÍmos êm que êle ousa Íolqr:

"Reprime o roubo, protêgê os miserqvels... cuidc
em quê q Eternidcde se qlxoximc... (Recordq-te) que
Íoi dito:

"E' o sopro (Co vido) poru os noÍinss, o Íozer lus.
tiços.

O homem tem de dcr conlcs dqs gucs ttocs ou
más oçôes no têÍrq; e isso, tonto o Fcroó como o pl+
beu; <r oplicoção desto morql, diz Moret. conduz s ao-
ciedode c umo eguoldode verdqdeirdmentê democró-
licc. Qualquer homem, de quolquer condiçôo, diz o
mesmo outor, é chomodo, no sêu tnomento Íunerário,
"Osiris JustiÍicodo". "Oro, Osiris é r-.i"; o Foroó
reinqnte, e Osiris nc teÍÍc e depois nq morte; quêrn

(x) Vêr: Ã. L. Sqlqzar: "O ConÍlito dcs Forçus
tlistóricos" e "Ã evolugõo do peasomento atrcvés dc
Históriq".
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NOTAS
EXPOSIÇÃO ABEL SALAZAR - Vem-

nos de Lisbôa a auspiciosa noticia de que esteve
em gr:ande movimentação o ambienie artistico de
Portugal, a que deu um grande çunho de anima-
ção nestas ultimas semânas, a grande mostra
realizada no Salão Nacional de Belas Artes. Do
grande sucesso da exposieão, falam-nos larga-
mente os jornais ultimamente aqui chegados, e
que estampam criticas as mais êloquentes e elo-
giosas suscitadas por aquele certamen artistico
do eminente sabio português.

O expositor, professor AbeI Salazar, cola-
borador e redator de "Esfera", exibiu quadros
definitivos e admiraveis que deram aos visitan-
tes instantes de profunda emoção e de grande
prazer estetico. Congratulamo-nos com nossos
amigos de Portugal por essa brilhante manifes-
tacão de sua espiritualidade e do seu devota-
mento á Arte.

o
Segundo lemos num pequeno altigo apar.e-

cido num qualquer grande jornal Írancês, co-
meçou agora, em Italia, sob a direçáo de Gio-
anni Papini, 

- o escritor célebre o original
de "Gog" uma revista trimestral intitulada "Ri-
nascita", cujo fim é a divuigacão de textos da
Renascença e a publicação de estudos sobre a
dita.

a
Em Portugal, José Régio, poéta da ,'Biogra-

fia", dos "Poemas de Deus e do "Diabo" e das
"Encruzilhadas de Deus" anuncia, alem do ro-
mance "A Velha Casa", de que "Espera" publi-
cou um capÍtulo no seu 1.o número, um livro,
de poemas que terá por nome, "Eado".

E Lygia, jovem poetisa que já em tempos
nos dera um livro de sonetos de caracteristica
pagâ "Rendas Vermelhas" pensa numa ediçâo
próxima dum livro de poemas a que dará o tÍ-
tulo de "Jogo de Imágens".

a

Foram publicadas pela livraria Felix Alcan,
Paris, "As actas do Congresso Internacional da

Estética e da Ciência da Arte" realizado _em
1937 na capital francesa. ...."

a
Segundo as estatísticas referidas por um

jornalista português a quantidade de prorluctos
que hoje se destroi, é justamente aquela que
aproveitada, permitirá uma vida confortável a
toda a populacão do globo.

a
De uma pequena exposição de trabalhos de

Abel Salazar, organizada recentemente em Mo-
cãrnbique, por iniciativa dos seus amigos; sa-
bemos que ha a registr-ar um êxito idêntico ao
que §empre premeia a sua arte surpreendente.
Projecta-se uma repetição, aumentada, do cer-
tamen.

a
"Esfera", em Portugal, encontra um am-

biente animadoramente carinhoso, em confir-
mação, apontemos: O pequeno trabalho subscri-
to por Graciliano Ramos, "Um Anuncio", saído
no nosso 1.o numero, foi transcrito pela página
de novos de "O Trabalho", comentado por J.
N. S. e reproduzido parcialmente na .,Seara

No.za", e originou recentemente, na ,,Republi-
ca das Letras" página literária do diario ,,Re-
publica", de Lisbôa, umas consiclerações. Des-
de -,resmo numero a página de novos do ,,Tra-
balho" transcreveu o fragmento ite ,,Olhai os
Lírios do Campo", de Erico Veríssimo". Do
N.o 2 foram transcritas, acompanhados de pa.
lavras amigas, na "Independencia de Agueda,'
parte do "Documentário Cultural português,' e
na página de novos do quinzenário ,,Ecos do
Sul" um fragmento de "Uma Reportágem", de
Sady Garibaldi. Do N.o B, a página de novos do
"Trabalho" transcreveu a crítica de Dias da
Costa a "Paris Em 1934" 

- o ultimo livro de
Abel Salazar. Do N.o 4 temos a apontar a re-
produção do apêndice do nosso .,Documentário
C. Port. "pelo semanário "Trabalho". No .,No-
tícias de Famalicão" "Esfera', deve a A. B. um
artigo de apoio e incitamento.

"Esfera" agradece ainda as referências
amáveis dos colegas de portugal (estes e ou-
tros) e a camaradagem devotada de numerosos
amigos.

<üz Osiris, diz Foroó. Quclquer morto osiriqco vêm
pois d ser Fqrqó uo outro muudo, poiB os êgipcios tr.
rom parlido dc divulgcçôo dos Íitos lunerórios con
umc lógicc iruperhrrbavel.

Êste Íocto, cuiq inportancic históriccr e socÍol Ioi
desconhecido crutes de Moret. rêpresentc o Ediot
úonsÍormoçõo socisl dq história do Egipto.

"À concessôo que os Íorcós Íizerom co seu pôvo,
é trn qcoutecinetrto êxtloordinório; nôo se erplicc ee.
lôo odmiliodo o completo kiuaÍo do plebe no curso

dos Bevoluções Osiriacos. Àlem disso, os segredog do
religião, dc mogic, dq q.lmini5fr.qçôo, dc pessôc ae*
mo dos Fsrcós tendo sido violcdos, toÍnqvq-se impog
sivel restqurqr q qntigq reqlezo sob o suo lormq su-
gustq e sobre.humcno, e fundqr q guc autorldode sôbre
mistérios que nôo eram já mistêlioso§. Os FoÍqós râ
signorom-se c pcrtilhor o seu monopolioi cceitqrqu
a extensáo dos ritos a todcr q populcção, coa <lr cr!-
segueÍo'qs políl,r'cos e socidis gue dci derivoo,,.

(Coatinua)
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,Ã. chuvq. cqindo, cqindo, cq.indo,
e um pobre menino correndo ncs Íuq,r,

A chuvq cqindo, coindo, cq.indo,
e os ccrros Íechados possondo nss ruos.

E o pobre menino molhodo e gelcdo.

E os ccrros Íechados posscndo nos ruos,

A chuvq. cq.indo, cq.indo, cqindo,
e os pingos entrondo nos vôos do telhodo
dc cqsq vosiq do po.bre menino
gue corre descolço e molhodo nos rucs.

A chuvq cqindo, caindo, cqindo,
e o pobre menino, tossindo, Íossindo,
nc cqso sem Jurne, ÍrisÍonhq e rnoJhqds.

A chuvq caindo, cqindo, cqindo,
e o po.bre menino tossindo e morrendcr.

A chuvq. co.indo, cq.indo, cqindo,
e novos meninos Íossindo e rnorrendo.

E q chuvq. cqindo, coindo, coindo..

::rt.j.i.l. :.-,, -,.. -,.:1_;. i :.-,:t,:j::,,.,.r-:.:...:rlr'
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A Gaivota e ô Tartaruga
RAl(íIUNDO MORÁ,S

da

Societé de,s Américanistes de Paris

,A Tartaruga era maclrinha da Gaivota.
-{u:bas estrangeiras, naturalizadas amazônicas,
haviam surgido, como por encanto, do mar. A
prirteira, com aquele aspecto couraçado, tâo
a.gil nágua como ienta em terra, viéra do seio
oceanico. Conhecia tanto o vagalhão, a ardentia,
a carneirada, á superÍicie, quanto a quietude
-.ombria dar profundidade pelágica. Nàdara á
:lôr clágua, ao sabor maravilhoso c1a claridade,
ao lnme vivificante do sol e no regaço insonda-
r-el dos salsos abismos, oncle a fauna já pre<:isa
<ie côres vivas para se fazer 

"n*..g1"r.A seguncla, essa Gaivota extraordinaria. lé-
pida e irnprevista nos revôos, anunciadora dos
renclavais e da terra no horizonte quando ao
largo, repo4tara iguahnente do m;u.;- das altu-
ras. porém: do eter, do céu, do regaço lumino-
so dos eletrons. Dos cimos atmosféricos desco-
bria ela, ao lampejo do seu olhar eclucado na re-
busca das cousas longinquas, o ventre marinho
pululante de vidas; a roda toda dos rumos da
rosa cheia de vapores, de navios, de canôas;
sentia ainda, aftayéz de sua organização deli-
cada, os mais distantes fenomenos meteoroló-
gicos.

l{o ureio da procela ululante, quando o ven-
to Íurioso se destina a afundar tudo que flutua
na toaiha azul dos maÍes, a Gaivota ia sentar
na vêrga nu'a das fragatas, dos galeões e das
náus. Ria-se dos ciclones. Os temporais consti-
tuiam o seu melhor batel, o seu unico transpor-
te. No bojo desses monstros enraivecidos é que
se deslocava, Lanqava-se no meio deles,fecha-
l'a as asas, e, como a pedra c(rga da ftrrrda aére:r
que se chama tufão. deixava-se atirar ao sabor
capriihoso da ventania. Devorando assim milhas
e milhas ia, naquele bergantim da nirtureza, á
meta de novos destinos.

Surgia, então, imprevistamente, neste ou
naquele quadrante. Se lhe convinha a plaga, fi-
cava: se não, volvia ao antigo habitat. Deús
the déra asas para isso... 'Uma borrasca tene-
brosa, de trovões e faiscas eletricas. narrava a

' aiilhada da Tartaruga, a trouxera á An-razônia
en companhia de milhares de irr.nãs. Quando a

'tempestadc serenou, ela e as olltras examinaran-r
o país em que haviam aportado. Lindcrs aspectos
cenários deslumbrantes, panoramos encantado-
res. Verdadeira terra da Promissão.

frnensas praias, muito peixinho, clima
agradavel a ponto de se não precisar de capote,
deliberaram ficar. Dai a fundação de uma co-
lonia entre a boca do Boiussu' e Curralinho, tre-
cho ern que acompanham os vapores que sobem
e descem o Rio-Mar.

Da nova pátria nada tinha a alegar senào
qrle era mais Íarta e bela que a primitiva. Os
paineis verrlejantes rda Amazônia, suas águas
ricas de guloseimas, quer nas margens quer âo
largo, prendiam de tal forma as aves, que ja-
mais tentaram atravessar o Atlantico. Não ha-
via tlu'vida que o meio ambiente lhes ia alteran-
do, numa adaptação necessaria, certos orgãos.
D'eterminaclas penas se thes modificavam no co-
lorido, no comprimento, na resistencia. Os bicos
mesmo ganharam ligeiras variantes: tingirarrr-
se de amarelo, <le cinzento, de negro. Seus gri-
tos lnaternos adquiriram um cunho mais inci-
sivo e rnetálico no vigiar das posturas em tabo-
ieiros de areta.

Tornaram-se até mais agressivas e terozes
com os bichos e com os homens que porventura
lhes queriam comer os ovos. Quando se fazia a
eclosão nas praias e surgiam os pintainhos rne-
drosos, chorando com receio dalguma asa de ga-
vião ou sombra de gente, metamorfoseava-se
numa féra, tão destemida na investida, que as
proprias onças tão se atreviam a assa,ltar-lhes
os ninhos.

H Tartaruga, <le indole pacata, genio bo-
nachão, sempre inclinada á harmonia, cópia do
carater autoctone do tapuio, contava cousas do
outro mundo a respeito do mar. Os sustos que
lá tomára foram de Íazer rir as pedras. Balan-
ceava então a fauna pelágica em forma de bo-
las, de cubos, de estrêlas, de flôres e que nral
sentido a aproximação de outros peixes, ficava
crivada de espinhos, hostil, bravia. Alguns es-
pecimens, como a sepia, faceis de ser engulidos,
socorriam-se de ardis defensivos, e lançavam,
para desapareceÍ ante o adversario. rrma secl'e-

çâo escura que os envolvia cobrindo-os.
'Estes curiosos poÍmenores constituiam o

assllnto clos serões donrésticos do maior dos
quelonios cla Planicre.

Nesses momentos evocativos, tonrando ta-
cacá ou bebendo assai, juntâvam-se para ouvir
a narrativa, o tracajá, a aperêma, o matámatâ



LUZ
flcqo-se s luz e o luz Íoi como um olhar que
de repente sôbre ss sombrqs eterncs
que dormÍcm no Íundo dos abismos.
Luz, presenço de Deus no mundo,
irerfe sôbre mim q tus serenidcde,

.rte sôbre mim o teu esp/endor.
Sou como urn cego sem o Íeu cmpcro, ó luz
gue amei ncs oJhos de minho moe I

se qbrisse
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o pitiu', o nltlssuan, netos, bisnetos, prinros,
cunhados. compadres, afilhados e sobrinhos da
contadeira de história. Ficavam horas e horas
eseutando a pitoresca palavra da matriarca.

- Estão vendo meu casco ? interpeiava.
Possuia dantes a transparencia, a flexibilidacle.
a plasticidade das carapaças ainda hoje erxibi-
das pelas minhas colegas do oceano. Depois que
vim para aqui, atribuo aos saes das águas, ficou
turvo e duro. Com ele não se pócle fazer mais
o que antigamente se fazia: pentes, cofres, pitei-
ras, castões de bengala, capa c1e missais. porta-
bilhetes.

Alern destas caturrlces da rnadrinha e da
chibança da afilhada, unl belo dia o caçula da
Gaivota, mocetão de alto 1á com ele, pediu em
casamento a neta da Tartaruga: a Aperêma.
Rapariga bonita ,enfronhada nas nrodas. trazia
a cata e as unhas cobertas de tintas. de cremes.
Tinha as faces encarnadas e amarelas. Faceira
como só ela. Quem fez o pedido de casarnento,
sem saber se havia de se referir ao pé ou á mão,
foi o Jaburu', passarão grave, r,erdadeiro pen-
sador da beira tla praia. Chegou muito solene,
de casaca, luvas e cartola. Poz-se logo sobre
uma perna âpenast e desfiou o motivo st-rcial de

sua visita:

- O rapaz. cotnentoll o pernalta, é de

muito futuro. Pescaclor como ninguem. Si vai
voando.e vê um peixinho, fisga logo e leva pra
casa. A1ém disso, muito estudioso em geogra-
fia, obediente, alheio a noitaclas. Nunca toi a

uma pensão. Sabe de cór e salteado as histo-
rias do 'Pequeno Grão de Àtlilho e clo João Ca-
beludo.

- Aquele ntateiro d'Os lgarau'nas? inter-
rogou o Mussuan.

- Esse 1nesnlo. volveu o Jaburu'. Çuet,
acin'ra de qualquer cousa, seí aviador da Mari-
nha de Guerra. l'em atributos rnorais murt<r
necessarios ao lar. Compromete..se ainda, en-
quanto exisiir, trazer toclos os dias, para a avó
da esposa, utr mururézinho dos rnais tenros
que ellcontrar.

À vell-ra I'artaruga, perdida por aquele pe-
tisco vegetal. teve urn surto de jubilo. declaran-
<ii que por ela náo havia du'vida.

--. ]l' um moço de bem. t:sse pretendente,
depois lilho da minha afilhada. Diga-lhe que
srm. Resta apenas saber se a Aperemaz.inha
rluer.

(jl;anrzrram a raparlga. clue cleclaruu esrar
pelo que a avó deciciisse.

- Isso não, retrucou a Tartaruga. prre-
ro, antes de tudo. que minha netinha se case
coln o seu escoihido, com o eleito do scu co"
raçâo.

- Mas eles já se amam, interveiu o Jabu-
ru'. Urna vez eu estava no lago Preto e vi, corn
estes oihos que a terra fria ha-rle comer, os dois
aos beijos e aos abraços.

A Àperêma revirou os olhos, deu urn estalo
comalinguaeriu-se.

-- Deixa de ser sonsa. menina, avanqou a
Tartaruga. )'Íoça bôa é a séria. sem hipocrisra.

- Pois, eÍrtão diga que err quero, ajuntou
a Aperênra ,#

Ficou tudo combinado. Dai a dias celebra-
va-se o casamento. I{ouve um baile de arrorn.
ba. Toclos os quelonios e todas as aves assisti-
ram ao enlace esponsálico. Até hoje, já. lâ váo
cem mil anos, aindâ sc Íala nessa testa.

(" Ilistoria Silaestre do tent,po em que Ani-
mais e Plantas falavat'ic na Atuazônia," 1'.



PINTORES DE PORTUGÃL-

DOI*I,NGUEZ ALVAREZ

Entre os iovens pintoÍes do Portugcl meu contêm-

Ixroneô, seró Íorçoso reolçormos, por rozões de justiçq,

o DoEe de Dominguez Ãlvcrez.
Pcisogistc, opoixonodo pelc noturezo, erguendo

de todo o conto dcr terro, mesmo do mois humilde, um
poemc de côr, de belezo e de sonho, Àlvarez oÍirmq-se
ua vslor, diq q dia mcis ólido, mcis robusto e mcis
iadiscutivel.

Inspiroo q sua ncturezq de emotivo, qnimq-o
oquele deslumbrqmento quosi místico, esso odmiroçôo

JOÃO ALBERIO

Prrssodos esscs primeiros exlerioriscções dc suc
clmc ie GÍtisto ingênuo, sentiu q necessidode ordeate
de pos-.uir os segredos dc crte de pintu, Vergcdo
sobre os poizogens minuciosos do velho ccsorio do
Pêrio, deCÍcou-se á rnonástico tqreÍc dumc pesquisc
exienuonte de detolhes. Beprãduziu no íntegrc c Íàrmo
tori.uroCo dos coisqs 1'equeninos e então, q suq obrq
ó um reíiexo Ce carinho extremoso pelos coisos miaús-
culos. Le:nbro esso tipoco em que o piedoso amôr qog

eqtusiosmodo por tudo quqnto sente belo e, qcimo de
tudo, sustento-o cquele omor intenso que ele voto a
grcndeso do seu oÍicio de pinto, á onsiedode inÍinits
Ce dominor os êlêmefltos técnicos do suo orte.

Iniciou o suo pinturo com visões exótÍcos do seu
s.undo, num ideqlÍsmo inÍontil, numq Íoturq sereno,
estilisdda, conÊ umc cór cinzento ê muito tÍistê.
, Ersm qssuntos Íeios que trqnsÍormovo em obrss
de orte, impregnondo'os com o doÇuro místico dc suo
sl-q gqiegq; e, qsslm, dum "enterro que possc" ou
clrrm "ébrio que vomit.: ó porto do toberna", .A.lvorez
Íez qucdros a.l-iráveis.

BUF"CC CLSTELHÀNO - Oleo de Dominguez Alvotez

humildes surgido dcr oirnq sonla de Froncisco de Jlssis
Íez nsscer c pqisogem anolítica dos primitivos do Tre-
cento. E entõo, Ãlvsrez voi pintcndo qcumulqdos
imênsos de cosos riccs e pobres, respeitodos até c ver-
dcrde ícrmcÍi Cos minriscuios telhcs dos telhodos. À côr
coniinucr tristê, seÍencr ê muito místico. o luz, oindq
qusento, nõo empresru calor áqueles qucdros Íriol,
mos c oposiçõo do tom azul oo vermelho, emboro nos
mois sumídos murmúrios do suq escoio, vêm qnunci-
ondo o coloristo.

E o colcrdstc opqrêce exuberante de riquêsc e

r,l
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"Onde, quem na história
da humanidade subiu mais
alto? O cume supremo foi
alcançado por uma mulher
_ MARIE CURIE"

vigor proÍundqmente qÍirmcdo nesscs visóes qrdentes

de sonhsdqs cotedrqis do Hesponhc.
E' Estq, c mtrneircr mcis opoixoncnte de toda o

pirturcr de Ãlvarez. Sôo púginos de sonhos ousodos
quosi épicos, duoa grondêsq mudo, exlática e indeci'
Íravel,

Pinturo lorgc de seus rosgodos e Írios q emol
durqr com os primeircs plonos duac cortonte algidez
ozul, essos catedrais de oÍguiteturds Íicos, Pintírdqs
com tintds quênte,§, desde. o ouro desmoiodo ó brozq
dor olaranjodos e qos clqróês do vermelhôo hormoni'
s(mdo por conlÍostê e tomo[do eÍeitos irltensamente
violentqs.

Mqs, Ãlvqrez nóo pórc ê sentê que nq suc obro.
Ícltq a vidq, e crnseiq substituir c nctrroçáo do. pcs'
sado pelcr íormo pclpitonte do prosente.

Só o luz e c lÍêrnulc cortinq do or qtmosléricr
dqráo Íqces reois ó suo pinturo de sonho.

Um trobqlho enorme, e umo cproÍuudodo ginós
tica técnicq enchem-lhe o qtêlieÍ com tóboqs ê cqrtóes
de todos os tomqnhos, que sáo outros tonios pedoços
de sol, de aiegrio e de luz.

Pelq vez primeiro, ho ambiente reol, nc pinturo
ideqlistq de Ãlvorez.

E ogoro, çJuê novcs visóes nos reservcrá s suo
orie?

Nq vida dos ortisles, lodo o proguóstico é inpoe
sivel.

De pé liccrró, êntÍetqnto, q exttqordiaúria. -cAiü
dc suc obrq Íeitq que por si bogta colro pêrhoÍ dE
iareiovel reputcção dum crtistc.pintoÍ.

(Portugal).
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Esse Jorge de Limo!...
(Con licenço de 5r. Beniomim Limo)

Prosseguindo, corn a tenacidade peculiar aos
grandes iluminados, no absorvente afan de ar-
lnazênar indulgencias pela '"restauração da poe-
sÍa em Cristo", vem o sr. Jorge de Lima de pro-
nunciar-se categoricamente contra a institui-
cáo do divorcio. ("O Globo" - 7-11-1938).

Enfeixando agilmente as energías que, sob
forma de fulgentes raios, the atira co:m prodi-
galidade o Padre Eterno, equilibra-se o poeta
bem na ponta dos pés, milagrosamente, comu
convem aos verdadeiros eleitos, para, estenden-
do o indicador tremebundo em direção ao Ze-
nith, trovejar, num halo: - "SOU COMTRA
TUDO O QUE E' CONTRA A DOUTRINA DA
ÍGREJA!".

Como se verifica, o homem nâo é, positr-
vamente, de meias palavras. Vae logo ás do
cabo e por aí fica-se sabendo que o delicloso
vate da "Tunica Inconsutil" não se opõe ape-
nas ao divorcio.

Muito ao contrano, a intolerancia bem ul-
tramontana de sua frase situa-o, de pronto, en-
tre outras cousâs, em campo diametralmente
antagonico ao das ciências fisicas e naturais,
que, "AVIVANDO O ABSURDO DE DOGMAS
QUE NÃO SE ESPLICAM E APENAS SE GA-
RANTEM COMO \IERDADEIROS", colidem
violentamente com o estabelecido pelo Ca-
tecismo no concernente á formação do Mundo.

E não se me venha retrucar com o já des-
moralisado sofisma da "linguag:m simbolica"t
Sim, porque oepois que as eontradições entre a
"doutrina da lgreja" e o conhecimento cientifi-
co se foram tornando perceptiveis pelas mas-
sas, desde então se vem mostrando o Catolicis-
mo bastante interessado em fazer acreditar que
a cada um dos dias do "Genesis" corespondem,
na reaüdade, muitos e muitos milhões de anos.

Comoda maneira de colocar-se a cavaleEo
das discussões.. .

Mas a verdade é que, pêlo menos o Cate-
cismo ensinado ao modest<, autor: destas linhas
pelo bonissimo Padre Gregorio Prieto, esse -podemos garanti-lo 

- não menciolrava quantos
lrezentos e sessenta e einco dias teriam tido
as vinte e quatro horas dos dias de Jeovah.

Aliás, é digno de notar-se que tal omissão
nao deixa de apresentar as suas vantagens. Ha,
eÍeüvamente, rnales que veem para c.em.

Imaglnemos afirmasse o Catecismo conler
eada dia da tamosa semana a bagàtéla de 30
milhões de ancs. O resultado seria, inevitavel-

N'tO DA SILVEIRA WERNECK

mente, ter.yros agol'a o rneÍave I Dr. Jorge de
Lima a esgrimir, em molinetes diabolicos (oh,
que dizemos!) em rnohnetes angedcos «:ontra a
integridade do nosso pobre calerrdarro, fato que,
convenhamos, viria agravar urr. tatrto a peri-
culosidade da questáo.

Bem, mas vamos à cousa.
Afiançam estratosfericament:, por ar afo-

ra, os doutores da lgreja, que o divqlcio dissol-
ve a família.

Poderiamos 'responctel quí) o casanlento ür-
dissoluvel tambem a corrompe, lrorquanto pócte
induzir ao concubinato faciltlente desmancha-
vel todo homem ou toda mulher que recelem a
desgraça irreparavel de serem obrigados a vi-
ver em comum para o resto ([os dias, muito ern-'
córa já não tendo a uni-los os liames de ami-
zade, jâ estinta ou que, fogo fatuo corriqueiro
na mocidade. nem siquér chegara de fato a
existir. E ficaria, dest'arte. emDatada â coR-
tenda,

Preferimos, todavia, argumentos mais posi-
tivos e decentes, que os ha em abundancia pa-
ra justificacão de nossa tése.

Comecemos pela base ideal da farnilia:
o afeto entre marido e mulher.

Que preceito constitucional, que oecreto-
1e1, ou, para ferirmos mais de frente, gue dq-
gma eclesiastico terá jamais tido ou virâ a pos-
suir a virtude de perpetua-lo? Eviderttementê.
nenhum.

Tal sentlmento é "res privata" do fôro tn-
timo individual e só estultamente se poderia
pensar em dosar-lhe a duraçiio com decretos e
ainda menos á custa dos tais principios cienti-
ficos que o Sr. Jorge de Lima foi descobrlr, não
sabemos em que recantos de sacristía.

Costumam os componentes beatiflcos do
Centro D. Vital asseverar, outrosim, que a con-
dição dos filhos de um casal divorciado ê uma
cousa horrorosa.

Muito mais horrorósa entretanto, oh, pudi-
bundos Tristões de Ataíde! - é a situação dos
rebentos diante de um casal incompatibilisado;
de um pai que falta aos seus deveres ou de mãe
que aos mesmos fóge.

O divorcio é eminentemente saneadof.

E (compreendam-no, pelos demonios!) â
circunstancia de ser legal a amputaçár de rnem:
bros afetãdos; digâmos, pelo caícêf, não.sigiú-
fica, absolutaÍtente, que todo o mtrndo corra

:iiiê+.lf :irr:t:§_ilri. *"--1§é.it{..i§:=
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Ã Moccyr de ÃImeidc
Poetal Do teu Drcrtirio nesre rnuDdo

guoatos, cindo, se recorddrão?
Scngroste os raôos em Íeu Icbor ,ecundo
lcrnçando cros yenlos teu clqmor, oriuad<
do desespero e dq desilusoo.

CcrnÍaste. ÁIÍo e sonoro. no lniiana,
estre§cnte de óscuqs luminoscs.
Íeu verbo ecoôu nura doloroso grilo
gue se perdeu no pó dcs neàulosas.

SoÍreste. Iorvos, .lentds og'ontc!,
m(Itc(,rd.m Íucs noites e teus dtos. ,.
Mos, num conlrcste estranho, singuicr,
Guardorcrrn rrundos tuos môos voz:os,
todo o universo ordeu no teu oltor!

HEITOR LUCIO

Especiol poro ESFERÀ

..{mosta Mqs con o puÍo senÍimêEto

do qmor otfujsta, espiritudl, isento de .loscrvos pendores
Àrncste renunciqndo! Em Íeu sup,licio,

cherb da Íé gue olenÍo os sonàcdores,
nuncc descente Go Íurdo luÍuJenÍo dos pcr:ntonais

I do vicio.

C.larões lançata a tuo voz potente,
teus olhos de oguic despediom chomqs,.
e, do a[to, agora., deslumbro;ntemente,
por sobre d terÍcr. €! mesncc Iuz derrcrrnos!

Mos si nc terÍo, o:tÍoodor, proÍundo,
náo cess<r nunco o teu clomor. oriundo
do desespero e dq desiJusôo,

d)oeÍd, do teB rDcEtirio nesÍê nurrdo
quontos, aindo, se recordsrão?

o

aos hospitais, oferecendo braços, pernar;, máos
ou dedos ao gume dos bisturís!

Apenas o poderão fazer os enfermos e não
soménte para proprio beneficio, sinão que no
interesse imediato da coletividade.

'Dizer, de outro lado, que o divorôio polue
a familia é ofender os legisladores que o re-
gulamentem, é aviltar a magistratura que o
conceda, legisladores e magistratura esses que,
quando theS convem, como no caso da manu-
tenção de indissolubilidade, as tiefegas "ma-
rionettes" da Santa Sé sabem prc:tigiar a todo
o vapôr,

Pudessem os corlfeus clericalistas olnar pa-
ra alem da escuridão dàs bdtinas, resolvessem
trocar o sectarismo pela coerencia e veriam,
num apice, que. submeter a eternisi:cão do vin-
culo conjugai ós ieis dos homens nada meris é
do que colocar em duvida o Poder Suprcmo.
Isto porque, sr, eletlvamente, o matrirnonio é

{e-.essencia extra-terrena, nâo ha sináo con-
cluir que Deus, Oniciente, Onipotente e Onipre-
sente, dev-e bastar, por si só, para garantir-lhe

a incolumidade, Íazendo corn que, uma vez
aprisionados pelos iaços do himeneu, vivam ho-
mens e mulheres no melhor dos mares de ró_
sas, sem jamais sentirem necessidade de re_
correr á separaçau.

Emfim, meu caro Sr. Jorge de Lima, drsso
tudo resatta, ainda uma vez, a evidenciil de que
á Igreja rnteressa muito menos o bem estar dos
"rebanhos" do que a preservação da intangibi-
Iidade dos seuS dogmas cada vez mais divor-
ciados da realidade.

E isso se explica com facilidade. Cedendo
á razáo humana, ou, si quizer, ao que os de suâ
grei costumanr chamar de t'tramas do Diabo,',
vae a vetusta Santa Madre, com incontido pç-
sar, vendo ofuscar-se-Ihe a auréola da divin-
dade, dessa trombeteada divindade que tanto
e tanto embaiu o populacho em priscas éras.. O calendario está andando, Sr. Jorge de
Lima:

E os dlas, agora, não são tão longos corn.
os tais "simbolicos" de A[ah...
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PERCY LAU
Foi dqs mois belss mosirqs de

orte dêste ono, ü exposiçõc dos
quqCros de Peici l-su. Os derrc-
i:stfis ê os ceticos, toCcs cqueles
cue têem pr:vencdo e F:êccncei
Ês esncbisiüs, enÍim se conveÍlc-â-
rcm d.e que nesto terrc 0 oÍte
ráo é umo Ílôr exotico cultÍvcCo
pcr poucos e desdenhc.la por
nri+cs. O que Iolto ó inrcn::r:
qos ortistos moços quê Cel:uicrl
quasi desconhecidos ncs g;crnjes
c3riros, e qes velhcs oue trabg.
ihom quosi nu penurr,blc. Dcis
cüSOg lecentfs, e que ojiás es-
iio qÍndq bem vivos nq memo.
rio,de quontos ocoi-npenhom o mo-
yiinento ou ô nctictlrio artisiic3
sáo juslomente cs Ce Perci lcu e
luis §odres.

Ãmbos desconhecidos no metro.
pole, conhecendo apenos o glcÍio
êsireito dq provincic, nern por isso
deixorom de surpreender o qucn-
tos teêm preoccupuções eslêticos
e vivê&. poro visões dê belezo.

Desprsssqdp todqs ds intengóes

e rei:usccn:entos de tecnics, pieÍe.
r.nd: q vei.:ác espontcnec io.-
sênt:n:t:cs êsteticos que lhes ins-
llirsn cs coisos exteriores, Luis
Sl:;:s é o pintor dos coisos sjjn-
pies e orcscicos. Enqucnto i;so,
Perci Lou é o pintor dos sutiii.&-
ires ie exp;essúo e clas ejocuen
tes s,-igestôes dcs corn<rcõe,: Íc:
les e Cqs pcisagens liricos e::-
mcvÉ::ies. S::bt::etendo-se oinic c
rigorês tecnicos, mus de umã te-
.rics oue se pod* dizei suc, isi: é,
sern lreocupüções Ce occCe:ris_
mos srido;, êsse :nqroviihcs: iir:c"
dcr rle nus e Ce olhores lcloulics
e sonhcdo:es tem sberio lovcs
p:rsoectÍvos cos que {ozen do
pi::ccl o seu instrumenio Ce cln_
iois ctrn o Belezo eterno-

Àdmiro sobreturio ern perci Lcu
essc surprêendente Íqcijidode, de
Íixor cr bico-de-peno os atitudes
rnois cbondoncdqs dos mulheres
e os Íolhoçôes mois liricqs dos co-
queiros esguios e dos mongueiros
acolhadoros e smigds. §ôo tão

mqgistÍoi. essês trdÇos de perci
iau, ião Ícrte e intuitiva q expÍes-
sáo dcs seus desenhcs. que iâo
c inpresscro de Íoihcs ÍarJqlhen-
Cc e de cdrnas êstuondo de vido"
E' indiscutivei que Perci é insupe-
:ove}, pelo menos entie njs. nes.
ie Rio iâo povcodo de driistos mss
de tôo poucos de valor, r.asso fq-
culdode poteniissi:nc Ce visuaii-
zor as sucs ernolSes crtisticqs, uti-
lizar:lo o bicc de penc.

Iiáo quero, com isto, de ilcnei-
re oiqu_rne c nem de ionge me
FcÍssol essc inieniào. jeorecisr os
.uüs outros Íqculdodes - que sác
elss numei osissincs e qs msís di-
versqs . Mos serio olongor-me se
Íosse cgui enollecer os seus dtti-
butcs Íortissimos Ce ietrotistq emó-
;ito e de psicologo sutil (pois ô
Íelr,aiistcl tem quê s:.r sobretudo
psicologo), outor que é de porÍroits
odmiroveis Ce tecnicq, de cclorido
e de sutilezo psicologico.

é- ,#É
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Letras de Hispano- Amêríca
E. RODRIGUEZ FABREGAT

IÃ vOZ QUE NO ÀPÃGÓ LÃ MUERTE

Lc muertê, - dromóticcr EueÍte, busccda con silen
ciosc ongustiq, - se llevó porc siempre a la de mós
tiêÍno voz y mós lirico qcento entre los poetisos ome-
ricqnos, Y esto págino de lcr ESFERÃ, sección obierts
o los polpitcciones del pensquieD.to contiaeutcl, ho
de colmorse Loy del dolor de su ousencic.

Pero ers de tcr noble sovia vitsl su poesio, y
tonto hobíq qhondodo sus rqices êa tieÍrc celeste de
emoción y oÍinodo su alino en lo búsquedq sin Iin del
sêcreto universol, que se quedó pcrc siempre, c pescrr

de sí mismo, - cqÍre inmortql, - en êstos plonos de
donde se evadiercr.

Hcbío en ÀlÍonsinq Siorni unq voluntcriosq occión
hecha de poderosos impulsos. Nads tuvo que ellc no
lobrorcr con su propio substoncio. Lsí como Íué dueno
de su vido Íué dueno de su muerte. \fivir Íué, en ello,
cosq de re.qlizor, Y morir Íué tombién como escojer un
cqmino, limpior de impurezq el mqteriql de un sueno,

entregcrse en rendldq entrego q 1o ernoción toicl, en

el momento preciso. Ãmozonc líricq, ello supo lonzor
su Ílechq hqcio lo vido y hacio lo muerte, y hqcic Ic
eternidqd de que regreson, Íúlgidomente sererrã", Iqs
olmos que permqnecon.

Lc oporición de ÀlÍonsino Storni en lcs letrqs
qmericonos estuvo senolqdq como Ic presencio de uno
olegría triunÍcl. Yo su priner libro venía despojcdo
de todo oropel, de todo simulocro, de todo recorgo li-
teÍorio, de todc declomotorio puerilidcd. Àlma des-
nudc, como la estrellq, como lc Ílor, como el cguo, erq
el de su gaÍgqnta el mensaje de su corczón. Trcíq su
verdod c Ílor de lobio y lc dijo, sêrendmente omo-
Íosc, como si conloÍc en lo primer mcnonc del muado.

Y crsí vivió, y omó, y sonó, mcncvilloscr cricturo
gue dijo en voz de mujer bcjo cielos orgentinos lo es-
lremecidq ccnción de su cnhelo y lc mGticc estroÍcr
voladorq hqcio Ic estrellc inolcanzoble,

Tolvez desde lo uruguoyono Delmirc Ãgustini, -tombién trágicomente muertq, tcmbién glodosqeentê
vivo, - ningunc supo decir con tcn cloÍo ritmo, co!
ton sincêÍs palobro, con tqn íntimo regocijo el poemc

de lc ternuro honc como estq ÃlÍonsino Storni que
le dió q lcr poesía omericoncr, c Ic poesíc omoÍoso es.
-critc por mujer en los letros de Hispono Ãmérico
cquellc lírica sencillez sin qÍectociones que lc dotorc
de ton ricc originolidod y con lc que ocqso comenzó

uncÍ nuevc moneÍc.
Trqs la muerte de lcr poetisc orgeotino hemos

leído yc deÍinitivos conceptos, êscritos en todos los
idiomos de Àmérico cuyc unidod signiÍicc Ic voz y el
pensdmiento del Nuevo Mundo. Por que Íué c lcs letrqs
de todqs las Iqtitudes del Nuevo Mundo que ÀlÍonsins
Storni eutregó, - desde el inmenso ceatro vibrodor,
qst1trodo de àumctúdsd que es ta BepúbJiçs.Àrger-
*]if,ai*,-!;,:i.,,.ri;,..;--;r.lli:..,::,::,!ir-.'r:,- " .',- ,..,., - -,.r --sr*::.tg

linq, - su primer libro, jubiloscmente vivido: "Lo

inquietud del rosql". Y los que lo siguieron, deÍiaido-
res siempre de lo mismq substonciq: "El dulce daao",
libro del contqr êstÍemecido couo eI de uac Íerescr
de llvilc, líricc y proÍouo;, "Ocre",'J.cnguidez", "Irre-
medioblemente", libro este último de modersqs ctudc.
cios y de aDtiguos anhelos. Y junto s todo ello, trnc
obrq de teotro, unq Comedic más lírica quê teqtÍql y
escénicq pero ên lcr que ÀlÍonsino puso de relieve todo.
el orriesgo de su vclerosc Íeminidod Íreate a muchcr
cobqrdicr contemporánec que tol vez c Ellc misma le
soliera ol poso.

De muy sugestivos detolles estó Íormcdcr lc vida
de Io poetisa qÍgentino chorc desoporecida. ÃlÍonsiuo
Storni comenzó su vida de lobor y de luchc, como
ProÍesorq de Escuelq Primorio. Iguol que lo chileno
múxima Gobriela Mistrol. Iguol que lc uruguoycna
Luiso Luisi, nuncq bqstcnte olobodq. Iguol que Ãlmc-
Íuerte, poeto y proÍetc. Son estos tql vez sus verdo-
deros hermcnos líricos en oquello misma lotÍtud con-
tinentol donde estón los Ãndes, donde estó lc Pompcn
donde se ensonchc y crecê hocia lqs libertodes ocá-
nicos y los Iibertodes bistóricos y socioles, 1o llqnurct
qzul del Gron Rio.

iloblondo de, sí mismo, clguno vez ÃlÍonsino Stor-
ni contó que sus mqyores no mirobqn "con buenos,
ojos" cquello su prêEdturq inclinoción por los letros.
Pero ella continuó en su terquedod líriccr que erc eI
cnuncio de su misión en lc tierrcr. El Mogisterio y lc
Poesío, 

- dos Íormos de revelqción entre los hombres,

- Íueron sus ormos. Y con ellos siguió, heroiccaente,
hqstq estc hora de su muertê.

SiempÍe en el Mcgisterio y en lcr Poesía, ÃlÍon-
sina Storni occupobo últimqmente uno Cátedrq de De-
clomación en el Teqtro InÍqntil "Lqbordéu" que dirije
en Buenos .F-ires otra crgentinc eminente: dona Celiac
Rodríguez, ton justo y noblemente ogosojadcr en Rio
de Iqneiro no hoce crún mucho tiempo. Ãdemás de
sus toÍêos en el curso de Decloraqción en el Tectro
Iníontit, y coloborondo eÍicczaente ea lc obro de
Celina Rodriguez, ÃlÍonsincr escÍibió muchos de los
esbozos dromóticos y lcrs comedios Iíricos que los pe-
quenos octores ciei Teotro Lobqrdén representon desde
los mós prestigiosos escernorios qnte el púb1ico de
Buenos Ãires. El duelo de hoy en cquellc cascr de
pêquenos ortistas donde Ãlfonsinc entregó lo mejor
de su espúitu, debe ser el de los tremendos drsmos
sin pclobros.

o
Hcce oproximodqmente dos onos se êncoatroÍon

en Buenos Ãires lcr poeüso brcsilena Gilkcr Machqdo
y lc orgentino ÃlÍonsinq Storni. Feiiz oportunidod los
reunió una noche, çm. el mismo tectÍo, con el mismo
oÍ(rr, con idéntica Íé. ',,,,tt . :, ...



Éc o donzor oquellc noche, por Ic primerc vez

=:e eI público de Buenos .Áires, Eros Volusio. Gilkq
y ÂlÍonsino se hcrbíon enconlrcdo, con olegxíc pero
E sorpÍêsa, y se hobíon comprenüdo. Ellos veníon
s reqlizor. de algun modo prodomente bello, sin pro-

;=eérselo y sin onunciorlo, olgo de esq emocionodo
uBidod de Àuéricc quê Íeposo en plonos del espiritu.
Groudes de todc grondezc, olmos en libertod, voces
er libertod, vicjeros de los inlinitos csminos del peu-
s@ieDto creodor, su encuentÍo, - que presenciomos.

- Íué como el reconocerse, comc el sentirse hermq-
Dos, como el sqberse hermqnos, monsojeros de idén-
tico mensoje, lc mismo songÍe, el mismo onhelo, voces
idénticomente oÍnêricqnos bojo Ios cielos de Ia Cruz
Cel Sur.

Tol vez nunco estivieron tqn íntimcrmenle coaÍuu.
didos lq emoción brqsileno y Ic emoción rioplotense
como en êl êncuentÍo de estos dos mujeres singulores.
Ia unc,, sintiéndose crioturq mínimq; Io otrc sintién.
dose en humildod de mujer; y Ios dos sobrellevqndo
eu sus destinos ormoniosos el signo de dos cuténticqs
glorios del Coutinente.

Àllonsino Storni pÍesentorío onte el público or-
gentino q Eros Volusia. Y de sus morovillosos polo-
bros poro lq ÀrtistcÍ Ninc que donza la donzo reve.

ULTIMAS
EPITÀFIO PÃBÃ MI TT'I1[BÃ...

Ãqui desconso yo.. dice r{lÍonsina
EI epiÍoÍr'o cloo, aI que se incrirq.

.4qui descanso yo. Y en esÍe pozo,
pues que no siento, mi solazo y gozo.

Ios lurbios ojos muêÍlos ya no giÍdn,
Ios ,Íqbios, desgronados, no suspiron.

Duermo mi sueão eiêÍno d pierno suelÍa,
Me lloman, y no quiero dorme vuelto.

Tengo ]a tierra encimo, y no Ic siento;
Lleqa el invierno y no me enÍúc el viento.

El verqno mis sueãos no maduro.
La. primaveta e.l pu.lso no zae crpwc..

El corazón no tiembla, soJlê o lote:
Fuero esÍoy de Ja Iinea de comboÍe.

o
RO II4 AN C I LLO C AN T A,B LE

, (Lá úIaimo poesrc de .{lÍonsiac StorniJ

Pwd tín dê sêpÍiêm.bre

cuondo rne vúya,
uÍícrquitr:, el gue guiero
vendrd.a tu cátedrq.

6I

lqdorc con ebÍiedod ponteíslc y brosileno elán, - d*
pués de ouguÍor el tiiunlo de Iq dqnzsriaa Er6, tÍi-
unÍo que el público consogrobc pocos instantes n&l
torde todos sus polobros de oquellc Dochs. so trog
quedoron eslos en el recuerdo:

- He oguí gue Ic inmênso poetisa bÍasilêuú
Gilko MochoCo, nos tÍoe hoy c lo Àlgêntinq, su me.o!

Poemo: su hiio. . .

Luego, mientros Eros Volusia danzobc y sorprea-
díc, Gilko Mochqdo y ÀlÍonsincr Storni parecíqn viyir
unc mismq enociórr de poêEo, de espectativc col-
modcr, de olegrío colmodc, de cumplidos destinos.

Ãhorq se hc ido. Porc siempre. Por los ccminos
deü mcr que el}o eiigió. Por los cbismos del mor que
ella buscó. Bojo los oguos del mqr que pcrc ellc
guorCoron, como un abrozo qzul, los ahogoeientos de
lc muerte.

Pero esc voz orgentinq dióÍano y olegre, volua-
tqriosd y libre, omorosc y êterno, ventuÍosc y suÍridc
que quedó vibrondo poro siempÍe hacia el ttmo! y
hocio lo estreilo, esc es lcr voz de .á,llonsinc Storni..-

PO ES IAS
Qué dice el ove aquella, cominqnte?
Tradúceme su conto pertur.bcnle."

"JVace Jc lunr: nueva, eI mar perÍnm6,
los cuerpos beiJos bónoase Ce espumc.

"Va iunto ol mcr un hom-bre gue en b, boca
IJeva una obeja libadora y loco,.

"Bajo Ia bJoncs Íeía eI Íorso guiere
El otro torso que palpiÍa y muêre.

"Los mafineros sueian en lcs p.rocs,
CanÍcn rnuchcchos desde lqs canoos.

"Zarpan los buques. Y en sus cJcrros cuevcrs
los lrombres pdrten pord lierros nueyqs".

La aujer gue en eJ suelo esÍó dornidc
Y en su epiÍaÍio rie de la vida,

Como es mujer, grobó en su sepuJfurc
üna menttua aún: lrr. de su horturo...

Diles o úus oau'gos
los durozneros,
gue edrguen
su ÍJorero...
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O Lirro Estra ngeiro

TEBRA AMARGÃ - Serofin /.
Gorcio - Montevidéo - Uruguai.

SerqÍin Go;c.q chqmou C: romqnce qs
sr:qs poesiqs ccÍn? os escritores russos de
hoje chomcm de poemcs os seus romqn-
ces. E nõo ondou errsdc porque nesse lin-
díssimo livro que é Terrq AmarEa, o trovo-

,s

dor rqciec:ncnt-. encerrou nruitcrs historiqs
de vidcr, riquissimcs de rítmos, repletos de
emocionoiides e proÍundqmente humonqs.
Tem qs ccrocterísiicqs do romqnce e dq
poesic. Quando tocq o socicl não perde c
serenidode e q sensibilidade do poeto que

permqnece sempre o cqntador smeno e belo.
Nos romcnces chqcqreros, nos ouÍros ro-
mcnces compesinos, nos romqncilJos ou no
romonce del imoqinero se desenrolum drq-
m;s onCe seres e coisqs se encontrcrm e se
interÍerem.

Compcnero / Compcnerc I
Mis sesos esÍá JJomeondo,
y llameanCo esÍá mi sonçrre
como eJ triqo y como eJ posÍo l. . .

Em tudo sobresáe u terrq omorga, abri.
gonclo o homern soÍredor, incompreendidc
e impotente. Ãs injustiços Ílutuom sempre
sem preli-rizo do sutil, do sentimentol e do
g'ên;1roso.

No romonciJlo parc uno obeja lqmen-
tq o destino qtuql dos homens sern revol-
tos crrogonies; preÍere q conÍidônciq sen-
tido:

En tu especie se loborq
pcro 1o cornunidqd
En lc humonq. siembron unôs
pero es de otros ei trigcl.

El dio que las hormigcs
devasten tu colmenqr,
recién, obejita, el drqma
del hombre compreenderás.

(J Brcsil precisc conhecer o poesia de
ÊerqÍin Gqrciq, poesia repasscda de ternu-
ro dentro de seu destino construtivo.

s.

En este rnisrno cucrío
será su sueío.
Y la. misma persicno
le horá su cuênto..

YO, EJV EL FANDO DEL MAN...

En el londo del mar
hoy uno cose
de crisÍol.

A" unr: avenido
de modréporas
dd.

ün gran pez de oro
c Jos cinco,
m,e viene a soíudor.

Me trae un íoio Ío,mo

de Íiores
de corol.

"Poscrndo el rio grande,
eso gue te dma,
no se mueÍe...
Verdeq como Jos rqmcs",

Duermo en unc cdÍac

un poco más azul
que el mar.

Un pulpo me hace guifios
<r fcryés
del cristal.

En eJ bosque verde
que me citctsndq.
* djn don... dr-n dsnse LdJanceon y
csnÍsm lqs sirencs
ie nccor yerCemsr.

Y sobre mi cabezd
crdea, en eJ crepúsculo,
Ios enZados pr:ntas del anccr...

.l-
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Iloculnelttário CultuÍal PortuUues r Ull
BÁPiDÃ DIGRESSÃO T]M VOLT^A' Dc§
-NOSSOS" VÃLOHES FEMiNINCS, DÃ
QUESTÃC FEMENISTÃ E DÃ HUMÃNI.

D.EDE DÃ MULHER

Uoo verdodeiro inversqo (olioz verüicodc tcm'

bem noulÍos compos) é que o problemc dq Mulher

representc em Portugol. Iuversóo, Bote'se, derivsdo

porc poeiçõo desgrocioso e desiuteÍessqtrte: - 
qo

roesuo tempo quê os nulidqdes pululou pelcs Íolhos

de Eoior ou menor tirogem, com elogios de cretino

eloquencic, peso iobre oquelos que podem qindo vo'

ler pelo élitê do poís - no compo litérorio, cientíÍi'

co, mentcl - o qlheio. o vogo, dos indiÍereutes e dos

i.ucopqzes.

E' condiçâo dc próprtc estÍutuÍs sociql dos uos'

sos dios, o consideÍqÍ <r mulher um objeclosinho dis'

tontê do ogiteçôo cotidiqno. Mos o estrutuÍc, quoD'

do enlro o declinqr. por virtude do insúiciencia dos

suos DoÍrr.qs, onte o problemq resl do "seu" presên'

te, perde compo ó leiçáo que os mlaulos se suce'

dem, em beneÍicio do Iei íotol ê indesYiÍtuqvél: o

troiéctóric dos qcontecimentos. Esles, Do (:qso Por'

ticulor português, num olhor de superÍicie, qdversos,

moÍcom pelo tronsposiçõo porc novos PoDlos de per'

monenciq e de luta.

Ã intelechrolidode femruina portugiueso, nõo lem

oindd Íizionomic própric, Porque oguelos Í[ue, Por'
tuguêsos e mulheres, testemuühdú, sob esto designo'

ção, uma reolidade, - solvo o colectivo quê exples'

scrm - contom oindo por Du'mero muito pouco ele
vodo. Coberáo, por oqui, umo João fulco, umc Mo'

Íio RdquêI, umo Ãdelaide Estlodo, PoÍveatuÍo uno

Moria Àrcher, uma Elins Guimoráes, - ou desdo

brqndo num gesto de compreensivo oPtiúisno, indo

até ás rqizes Íundos, oquelos que só qsststêE dê ctt

so, ôquelos que, oentolmente Íormodos, nôo porüci

pcm Dcr disputa do dio-a-dio. Em contro portldo, cor
ligeiros vqÍionles dumos panc os outrds, os Âuroro

]ardim, os Mercêdes Bloscos, os Soro Beiráo, os

Ludovino Frios de Motos. os MoÍio Lcnos, qs...
(será melhor suspender'o listo) - enchem Íolbqs e
Íolhqs de pÍosqs e de versos, Nem vole coEentcr!

E' clcro que o questõo Íeministq, Íeduzldo c sI

própric, é coisq sea inleÍessê. Nóo é coao questõo

leministq que inteÍesso; rntêressc como questóo hu.

monq. E' um problemo de digniliccçáo mentol e

troral, E' um problemo de cultura. O problemo Íe.

minista vole como cpênso do problema sociol de sem-

pre. Iloje, existê eE conÍormidode coir-o Íoctc sociol

de hoje. eomo higienisoçôo do próprio ombiente. E'
restituiçôo, ô humonidqde, de metode do seu corpo.

No coso porticulur português, ÍepÍêseDtc q ccutais"
do pcro o perÍeita integraçóo no estÍutuÍc do tempo.

No conÍormoçõo mentql poÍtuguess de hoje

(de hoje pelo que ÍePresentc como trobolho de mqirs

ou menos próxima reclizcçào práticq) q mulher é

mulher enquonto o hoaem é homem''Tirados os pon

tos de Íunção biológicc inerentes q cqds quol, c
mulher, como o honem, contom pelo mgior ou aenq
d.igniÍicoçõo do suq quolidode de "humcnos". Im'

plícitos, os Íotores correspondentes' Ora Portugd'

nêstes ospetos, ncio estô mol nem estó bem' Está

no seu cominho. Mol, enquonto o cominho rucÍcà

como tol e seró ocosióo de lembror o nosso. qÍtlli'

ciosqmente celulor obondotro q inéÍcid da próprio

prostroçáo; - bem, de iguol modo, noquele gÍcÍu em

que os condiçóes otuois o revelom.

Íendo que o cominho reqlizqdo nos pesc clado

Íortemenle num sentido "mol", o que inere, auao

ordem meccnicq, todo o posteÍior, Iico'nos todavio

urno certezo: a mulher, restituids á plenitude dcr suo

bumonidqde está num rreecendo de iuteletuol pÍo'

progÍêsso.

É nc intimidode prolundc dss colscs' oo lêEpo

que umcr gerol repulsc por toda o mocaqueoçáo dos

que pretendem ocoÍÍentqÍ co sexo o quclidode,

"Belo", "Frqco", "Gentil", "Sublime missôo de esposo

e mõe", "Ãnjo do lor", e outros lugores comuns dc

idên*ícq mediocridade, verilicc'se no intimidcde pro

Íundq dos coisos - diziamos - 
poÍque surge da Íor'

ço ndturol clos ocontêcimentos, c oberturc PoÍct uEo

comcrrodogem dos sexos Iimpido e sem humilhoç6o,

umc comorodcgem em que coda um, consciente cte

quonto comportc e de quonto repÍêsento, vive pelo

sempre moior digniÍiccçõo de si mesmo e dc es

pécte.

BEVI,STÃ DÃ IMPRENSÃ

r{o escqudqlo editoriol dc "Editoro Civilisüçüo-

denunciqdo por M. Guerrc Roque no "Diábo", toóo
Ãroújo Morics, chomodo á cenq como Presidente dq
"Ãssocicçáo dos Livreiros", responde numc prirneiro

cortd, com oquale cunho de honesto iniêre§sê que !ê
ric de esperor puro dignilicoçõo dcr próprio clcsse.

Noutrq, o segui. Íola na presumível oceltcçâo de

melhor processo couerciol por PoÍte dq editora qcu'

sodo; dqdo mesmo que c "Ãssocioçôo dos Liveiros'
Ihe oÍicÍária nesse sentido. Devemos dpontor que,

queÍ o "Editoro Civilisoçáo", quer o "Àcodemiq dqs

Ciencios", como c "Ãssocioçôo dos Liveiros" chamodq''
o terÍeiÍo, lizerom, oté ogoro, que se ssibq, Íundo

silencÍo.

Nc querelc recente sobre Esperonto e Noviol, tê
üos o opontor os novos oÍtigos de §oldonhq Cqrreiro

e Álvoro Pontes, de oposiçóo q "Li". Este. enttêtsnto.
voi qpresentondo olgumos noçóes de g:om&ticcr do

olíobeto Noviol, bem como Volter Àhlstedt, Íilólogo
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suêco, disseÍta, numc pequeno cÍtigo, sobÍê qtrêstôes
técniccs.

. Ã discussõo levontodc enlre Tomcrz Ribeiro Co.
loço e foõo Gospor Simôes tendo-se dissolvido. Ie.
vou o último, em viÍtudê de quoisquer insinucrçóes
do seu contendor, opqrecidqs no semqnúrio lisboetq
"Humonidade", o suspender tempor,Íriamente as ctri.
buiçóes de crítico que com tenocidcrde e nõo pouco
brilho, tinha no "Diário de Lisboa,'.

. No "Diobo", em ondomento, ctots inqueritos: ura
sobre "Que tivros oporeceróo no proximo inverno?:
-- o outro em volto de: "Porque êstá decodente 6
Teqtro?". Poro o pÍimerro, hc o contor desde já os
respostos de: Romodq Curto, Queiroz Velozo. Mocedo
Mendes, Julióo Quintinhcr, Àmodeu de Freitas, No.
gueiro de Brito, Àlberto Xovier, Nuno Simões, Augusto
Cqsimiro. Dum modo gerdl todos derqm notos nobrg
os próprios pÍoiectos, sendo curioso sctieatar, do dê
poimento do ProÍ, Mocedo Mendes, oquele ponto quc
Íqlodos íins que se pÍopoz: díÍundir o cutturo, vulgc.

'rizor o que consto de livros ccro3, em obros .:cessi-
veis, pelo prêço, c todos us clssses. Do de Nuno Si
mões, oquilo que, oqui de imedioto ínteÍesse pcrrq o
Brosil, promete: trobqlhos sobre "Reloções Luso-Brqsilei-
ros" "Temos brosileiros", etc.

Porq o outro inquerito, temos gs Íespostas de
Polmira Bostos, grcnde nome dq cênc portuguesq, c
quol diz que o têotÍo nõo esto envelhecido mqs cpe.
nqs envilecido, principclmente pelos que Íozeme dele
comércio e mqis nadc. .P-ntónio pinheiro, ensoiqdor,
que depóe tqmbem, com um ortigo oigo êxtenso, ver-
bérc os cquscdores do descolqbro presente. E em sor,
tese, exteriorisq ideiq identicq ó de polmira Bqstos.

No "Diobo", oindc, olém de outros trqbolhos de
sempre vivc atuolidode, mesmo quondo vôo neles
o erudiçáo hístórico, cotno no coso de Mqcedo Men-
des, ou de vulgo;isoçõo ÍilosóÍicq, tol o exemplo de
Ãbel Solozar com o seu "Pensqmento positivo Con-
temporoneo", será u'til opontqr o mogistrcl ,,Movr.

mento de ldeios" bem como cr pógina dediccdo ó
"Vidcr mentol Brasileirq".

* À "Revistc de Portugol", no Nl.S, dgorc publlco
do, insere- o mêsmc seleçôo de tÍobolho 

- 
poÍve[tu

Íd exteÍioÍisondo, nestê nu'mero, umcÍ pêquênc rup
tuÍo em s€ru sê!o. ÃÍonso Duorte, num pequeno estudo,
qnolizcr os reoções estéticos do crionço qnte o mundo
dcs Íormos e dqs ideiqs 

- estudo que concretisc no
coso de Tito, crionça quê têvê êntrê os seus discípu.
los.

Coloboroçco brosileira de gérgio Íjoores, .ã.lvoro
Moreyrc, José Geroldo Vieiro, etc. E nc seçõo de
crítico, onqlisa cs obros de vorios escritcres do Btq,
sil. No nosso porticulqr qspeto, esto Írqse vole muito:
"Quonto cos nossos colaborqd.ores brosileiros, já se
scbe que o "Revisto de portugql é c cqsq deles,,.

Dos Íolhas de novos do imprensa dos provmocs,
devemos solientar o inquérito quê visq q revêlqr ,,No

EsÍerq

que Pensc c |uvenhrde", oberto cgord no "Trsbalho-.
O inquerito têE poÍ Íim, como nele se diz, sober dor
interesses dos novos por certos problemcs, e sqber dos
sêus onseios, queÍ inlelectuois quer temperqmentcis.
Nele são Íeitss perguntqs como: "Quol c tinclidode
dc suq Vido?" "Como enccrq c FilosoÍio?", e a Ci
encio?, e q .F-'rte? e a MetoÍísicq? "Porque escrever?",
"Porque não escreve?" etc. E insere log,r em primei.
ro numero, o dêpoimento dumq dos melhores promes
sqs meniâis dq mqis joven geroçoc Ír,:ninina portu.
gueso: Elisc Ãmodo"

Sobrê oÍtês pldsticos, cinemo, teotÍo, nodc rs
mos a opontqr vi:to quê os críticos, á Íolto de subs
toncic criticovel, estóo em "chômage".

De Música, entretonto, c propósito de um con.
certo público orgcn::ado pela senhoro Emc dc Cq-
morc Reis, Ícia no "Diobo" Àugusto Borges, o qucl
lern bcss pcicvrcs poro o musicólogo, poro o concer-
to e pqro Ãntónio Sérgio. este por ilustÍcdor do coo..

certo com umq "clcro e eruditc oroçôo sobre os cc.
Íocteristicds dos povos vizinhos" 

- oroçôo cdequodc
oo octo: - 

"Conçóes dos províncios de Esponho,,.

Em nota Íinal devemos reÍerir o momentoneq
eÍervescêncis que os Íecentes qcontecimentos internq.
cionqis conseguirom levontoÍ êm portugcl. Se, dg
cerio modo, como pretendem demonstror os Chqmberloin
de todo o mundo, os resultodos dq conÍerencia de
Munich, porc onde, doqui, todos os sentidos estive"
rom voltodos, trouxerdm a sensoçôo imediqtc de que
o poz Íora gonho umo vez mois, certo é tdmbem teÍ
Íicaclo q sensoçáo omorgo dumc guerrc escondqlo
scmente perdido. E no Íundo, c consiltbst:ncior lq,
têntes energios,.c certezc dumcr humilhonte ccrpitulc,
çüo dc dignidcde dcs homens e do liberdade dos po.
vos ontê o despotismo imperiol hitleriono,

Ã honestq repuiso pelo gesto dos dirett>res dc
descolobro democrotico, dum dos nossos mcis tenõ
zes democróticos e ÍroncóÍilos, Homem Cristo, e, cos
sigo, "O Povo de Ãveiro". que dirige, vole como sis.
tomo,

Em ceÍtos ospetos, os perspsctlvos scro Doucô slrr
mccloÍos .

Movimento editoridl português 
- eonttnuc cuser

te. Como noto c merêcer reÍerencic, ,,Memórics,, de
Choby Pinheiro; e nos ccdernos da ,,Seora Novo',, c
otêncioso estudo de liq Corrêo Dutrc sobre fosé Lins
do Rêgo. Tambem merecerá cqrinho q iniciotiva de
"Editoriol Inquérito" com o publlcoçôo de .,Codernos de
Cuitura" quinzenois; destes o primeiÍo qporêcido já;
"Iicurgo" de Plutorco.

,o
"ãPÊNDICE

Rodngues l,opa, onhgo plotessor dc Fqculdsde
de Letrqs de tisboo, que, enquonto diretor do ,'Diô
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bo- bqtslno'u cüil i6rd Iucidez por umc rasgcdc con-
peeusâo das ideies e do culruro, npresentqvs recen-
tÊeente rm esquencr aogaíÍico (no seu cq3o, ci:cu-E!"
crito oo ombiente e ós proporçoes pcrÍd que loi ideodo)
de qutnto Pomrgol está á olturo d3 reotEc!.

O ortigo, dqdo a público no semonório ,,Ã Ideiq Li-
v:e" (de novo o problemc dos ioruo:s do provúcio.
Quonto necessidode temos de os reobilitor!) movimen-
lovo.se em volto dos "Trodiçôes Regionois,, paro q
concretisaçoo objectivo dos plonos de oçóo e de re.
ucvaçáo. E' o nosso ponto de hoje: o urgêncio de cI.
cmcoÍ, impulsionondo, umo trodiçáo vivq, umq trc-
diçôo oisente, não nos íormqs cristsliscdoros, mes no
fermcnencio movimentqdo dum progressc.

Bodrigues Lcpo, de longe, oludia oo erro Íundo
raêntol no espírito que onimo o rêsgdte duma trudi
çáo, sugerinoo o seguir, o crioçáo, poro o sêu ccIso!
duar "Centro de Estudos Boirrqdinos" (Num sentido de
oldrgomento. poderio derivor-se poÍc ,,eentro de
Estudos Regionois' -- dodo quê noutÍos localidqdes,
idênticqs toreÍos se empreendessem) de cujas ptinct-
pois missões, umo delos seriq o ,,recolher os Íestos
dê tÍodiçes que cinda se opurcrm com mqls ou menos
vido no regiõo, Brigodcs de trobolhodores, ensaic.
dos nos novos procossos de colheltos cientiÍica irica
de lugan em Iugor rrguiÍir do Polclore, do lingíogem,
do vestuório, dos oÍor«s ogrícolos, do tipo de hobi.
toçõo, dos monumentos ortísticos. dos inscrições históri-
ccs, dos ürquívos públicos e porticulores, dos ob_

tetos históricos e pre-hisróricos, das crenços religio.
sos, dos superstiçóes".

Porc moior eficácto, B. L, lembrctrü o publÍca-
çáo de "Folhas" tmptessos quê, com questionários
bem orlentodos, sêÍitrm pÍeenchidos. Ãdiqnte Íqlsvs

rua do theatro, 1l
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orndo nc orgoaizaçôo de iaqueritos sobre os trqb+
lhodores do compo, o suc higiene, os merccdos do
regiõo, o problemc dos trqnspoltes, c questáo do
clcoolisno, o problema sexuql e da Íamilia, o da
emigroção, o dos pequenqs indústrias regioncis, etc.

Pcsto o problemo do nossq posição, hoje, mogní-
Iicc em desCobros.ento de energics, hc que, obser.
vod.os os diÍerenços dos vqÍlos porticulcres corre+
pondentes o codc meio, cooolisor cquelos. E' o que
os circunstoncios de hoje erigem: eslobelecer un
contolo Íecundo entrê os Íorços vivcs do pais, Íczen.
do que o culturq. diÍundida num sentido de seopre
mcror oprolundomento, de Íormo própric, óquem
Íronteiros. a umq Uqdiccic reolmente pecullor e me.
ritóÍia, - 

(1 umc trodiçôo pelos volores dinamicos
e "diÍerentes", em prejuizo de quolguer outrc ossea-
te ern mórbidos contemploçóes e doentios obondonoE.

Oro os pÍogrümos de R, I., postos eú0 práticc,
sêridm lorgqmente compensqdores.

lo que Íqlomos em trcdiçáo, convém crporrtsr
tombem o ortígo de um jóven jornclistc (Seobrs D+
niz) que, como o onterior, oporecido numc desscs fo-
thos de províncio, (Independência de .A.gueda), Íoi
publicodo pela mesmc clturcr. Seobrc Diniz cduzio
orguroentos em voltc "Do Valor e desvolor dcr tradi.
çôo", e oí, dumc Íormc qberta, corretccioncvq, no 6êni
tido dumc deduçôo ediÍicativq, os diversos poutoe guo
levom dq próticc d têoric ê destc volvem áquelc.
Àpresentovc, ossim, pequenas importancios de gtcor.
des dbsurdos, porc concluir pelc necessidcde dumc
trodiçõo verdodeirqmente cspqz e verdqdeiranente
digno - á.. C. S.
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HISTONIÃ SINCERÃ DÃ FR.{,N-
ÇÀ - C}orJes Seigrnobos - Bi
óJioreco Co EspiriÍo Moderno -Hist&ia 

- Série 3o, yolume 2 -Cio Editora lVacionoJ -- S. Poulo.
Coroo o próprio oulor declaro no
preÍácio do livro rrão se troto de
umo históriq completo do Fronço.
TÍoto-se ontes de umo enum€rc
ção cronológico dos qcontecimen
tos lundomentqis no constituicáo
e evoiuçõo do noção Íronceso,
observodos os pontos de visto do
outor. Os sentimentos, os crenças,
os hábitos e qs ideios do povo
Íroncês sôo Íocodos sem que se
deixe de notor cert(rs deÍiciêncios
no Íixoçõo dos íenômenos eco-
nomico-sociois. Contudo, Iíistorio
Sincera do Fronço é umo obro de
divulgoçóo que reolízo seus Íins
pelc Íormo de exposiç6to muito
ocessivel e sintético. Ã troduçãc
revrsto por Ãnizio Teixeiro é umo
gorontic de que o livro pode ser
lido em português sem se coriê,
o risco de encontror disvirtucmen-
tos ou Íoltq de cuidqdo. - S.

OS GNÃNDES PROCESSOS D,S
HISTORIÃ (2C SÉRIE) Henri Ro.
berÍ - Edição da Livraúa do Glo
bo - Pôrto Ãlegre 

- 1938 -Henri Robert, membro do À,co.
derniq Frqnceso e ex-prestdente
c: Ordem dos Àdvogodcs dc
Fronço, é considerodo tqmbem
crmo um dos mois notoveis hisio-
risdores modernos. Sucr obrs "Os
Grondes Processos do Hisioria",
de gue o livrorio do Globo vem
cgoro de editaÍ q 2c série, á lor
troCuzid.o poro tódqs os principors
linguos do mundo.

Ã 2a série de "Os Grcrndes Pro-
cessos dq Histório"'trqkr dô pro-
cesso,dq Morquezo de Brinvilliers
do coso do color do Rqinho Morrq
Ãntoniêta, do processo de Cqrloto
Cordoy, do processo cie Modqmc
Rolond, e do celébre cqso Lctor-
ge.

A troduçôo do originol Íroncês
Ioi confrcdo qo escritor Juvenol
Iocinto, que produziu um ttobolho
de rqro perleição literáriq. i. G

À VIDÀ TORMENTOSÃ DE MI-
RÃBEÃU - Il. de /ouveneJ-Bio.
groÍios 

- Vecchi Editor 8ic.
Trcbolho curioso e de reol méri
to, estê livro veio contribuir psro
o conhecimênto de homens que ti-
verom umc vido dinámica e re-
presentsrom no seu tempo Íorço
inÍluente nc consequêncic dcs
scontecimentos históricos do Frqn.
çc. Inocêncio Goiváo de Que!

raz troduziu cuidodosomente e o
livro se opresentq em boo lormq.

-s.
À ITÀLIÃ NO MUNDO 

- ,Laton
Zischka - Ediçoo do. Livrariq da
Glcbo -- Pôrto Alegú 

- 
1939. -"À Itálio no MunCo ", de Ãnton

Zischko, é o melhor livro do.
cumentqrio que cté ho'e oporeceu
sôbre o Penínsulo depois do os.
censôo de Mussolini oo poder. O
qutor onoliso exhoustivomenie o
posiçáo politico, econômico e so
ciql do ltálic no mundo otuol, u
personolidode de Duce e suo obru
bem como o poder militor do novo
império Romono. Troduzidu br!
lhontemente do originol olemáo
pelc proÍessoro Morinc Guospori
c obrq de Ãnton Zischks qpoÍecê
no coleçáo "Documentos da Nosso
E'poco", do Livrorio do Glcbo .-,
t. G.

O NÀ,ZISMO SEM MÁSCÃRÀ -' I. Bauer Peis - l. À. /osephson

- Editar 
- 8io.

Eis oí um livro oportunissimo,
que vem pÍestqr gronde serviço
oos que qindq nõo estõo suÍici-
lernente esciorecidos sobre o que
é, ,:o reÉIidade, a Ãlemqnho de
tr{itler. Rico em Íotos e omplc.
rÂêDte documentodo, "O Nozismc
sem máscorq" é, pelo suo utill-
dode, uma edição Íelicissimo de
I. À. ]cs:,phson - Editor.

Frei PeCro Sinzig, O. F. M. o
preÍocio - gorqntincio com isso
umo circuloçôo esclorecedoro pe.
los meios coiólicos do poiz. Peno
é que êsse sqcerdote, que tõo
eÍicozmente vem combote.ncio o
mentiro nozisto, como joÍnoiists,
tenhcr tido a inÍelicidode de, no
preÍócio, se reÍirir o "prcgcrs",
incluindo entre elqs o espiritismo e
q moçonorio 

- o que, de olgum
moCo, pelo suo incoerêncio, enÍrc-
quece sud soiidoriedode c um li
vro que viso. principolmente, o
comboter o nczismo em seu csnê"
cto intoleÍncia. - M. J.

D. PEDRO II E O CONDE DE
GOBINEÃU - Georges .Roeders
-- BrosiJiono 

- Volume 109 --
Cio. Edilors lVocionaJ. O Conde
de Gebineou Íoi umq dos {iguros
inieÍessqnte3 cle seu tempo e o
suo pcrssdgem Íorçcdrr pelo Brosil
Íez dele um amigo do nosso bene-
vclente inperodor. .F. correspon
dencia que entre ombos teve lcgor
1, cpreserntado neste iivÍo pcr Ge-
o;ges Roeders e vole como cwiosi-
dodei histórico. O Conde de Gobi-
nequ com q suo exlÍovogqnte

Íeno no suc mojestode, permqne-
cem bem morcqdos nessd copiosc
correspondêncic. S.

HISIORIÃ DE D. PEDRO II _
Heitor Lyro - Volume 1o -- Bta-
s:'JÍana voJ. 133 

- Cio. Edítora
Nccronol 

- À Íigura ogrodovel
tio Imperador brosileiro é estudqdo
neste livro e sõo relotodos mi-
nuciosomenle todos qs peripécios
de sua vido, no periodo de 1825
c 1870", chomqdo pelo oüi
tor de Âscençáo. Troto-se de umq
noÍrotivo ocessivel e que Íocilitc
o um gronde numero de Ieitores
o conhecimento de pormenores ou-
lênhcos qté entõo desconhecidos

-s.
ÃS, GUERRÃS NOS PÃLMÃRE

- íSubsjdros pdro o suo fiisÍória)

- lo vo.lume 
- 

(Domingos Jorge
Velho e a "Troio. Negru" - 168T
-1709) 

- EÍresto Ennes 
- Srosi.

leíra - Volume 127 - Cia Edi
toro Nocionoj.

Esse lrobolho represento um
dois mqiores esÍorços oté hoje
reolizoCos pcÍo s Íeconstituiçóo
historico dos Guerrcs dos Polmo
res. Foi essq toreÍc que tomou
sobre os hombros o Snr. Ernesto
Ennes que dos orquivos da Boía
e do Bibliotecq Nocionol e, sobte.
tudo do ÃÍquivo Nocionol Portu
guês, recolheu gronde numero de
peçqs documentois ineditos do
mois olto volor não somentê poro
o eiucidcçõo dos episodios de Iu-
tos com cs ne(lros quilombolas de
Polmqres como poro o estudo de
nosso historio colonicrl contempo
roneo dessqs guerros. "E', por
isto, como reconheceu o Dr. Ã{onso
Tounolr, um serviço rele,rsnte á
nossq historio o que Íêpresêntc
este volume de Ãs Guer:'os nos
Poimqres. i. M. F.

BRÃSILIÃNÃ. Cicr. Editoro
I{ociono.l 

- Às constontes reedi.
çóes dos livros do Coleçáo Brcsi
liono comprovom o interesse dos
ieitores brosil.eiros pelos nossos
cssuntos históricos. .F-r:obom de
opqrecêr em novos edições:

PEDRO Il 
- Visconde de Tou

nqy - 2a Edição 
- Volume 18.

PROBLEMÃS DE ÀDMINISTRÀ.
ÇÃO - Pandiá Catogeras - Vo-
lume 24 - 2a Ediçcio.
PHYTOGEOGRAFIÃ DO BR,ÃSIL

-- A. J. de Sompcio - 2a Ediçd.o
íÀevisto e oumenlodo) 

- Valume
i5.

HISTORIÃ MILITÀR DO BNÃSIL
-'- Gustovo Borroso - 2d Edição

- Volume 49.
PNOBLEMÂS DE GO\IERNO -Pondié Caloqetos 2d Ed.ição

- Volume 67.
ÃS,IDÉÃS DE f.LBERTO TOR-

nES - ÃIcides Gentil - 2d edi-
çác - Volunre 3.

L

, l: rir.':ir.rji
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vrcrtic: do Globo - Porlo Aleqre
-- O médico e escritoÍ noÍte-6me-
ricono Fqul de KruiÍ Íeune nesse
livro ÍoteÍiol interessontissimo,
oproveitodo com iuteligencio e
com brilho. .F-s grondes pesquizos
de Semmelweis, Bdnting, Spencer,
Evqns, Mc Coy, Bordet, Finson
Rollier, Strondberg e outÍos nos
sôo oli . revelodos com bqstonte
riquezc de detolhes qrre dão oo
Iivro um qtrativo especiol. Todos

os trqbolhos, socriÍicios €. unsie-
dodes; todo o ideolismo sereno
desses que votqrqm suo vidq à
ciencio, porq o hurncnidode; to.
dqs os lutos; todos os seus tri
unÍos e tcdos o; incompreensóes
que soÍrerom, tudo isso nos é
moslrodo de mqneirq muito ex-
pressivo e sem o menoÍ conces-
sôo à Íontosiq. E tudo olí inte-
Íesso qos curiosos do ossunto: c
descoberto do trotomento do tiÍo
êxontemotico, do siÍiiis, dq tuber-
culose, etc, Um livro, portonto
destinodo q um mêÍêcido sucesso
Ce livro.rlc.

Quonto à trodução náo pode ho-
ver de dúvidos de que selc bôo:
é de Morques Rebelo. M. I.

SUBLIMÀÇÁO Gilko Ma
cfiodo. Bio - 1938.

Ã gronde poetiso de "Mulher
Nuo" há muito silencioro. Ãutord
de pcemos que Íicoko entrê o
que de moior tem sido Íeito, no
Ãmericq do Sul, em motériq de
Poesiq, Gilko Mochqdo se reco-
lhero o um mutismc, litetário do
quol uos porecio nór: querer mois
so:r, c ponlo de já termos dodo
bolonçc o suo obro e colocado
"Mulher Nuo" como seu livro de-
Íinilivo. O oporecimenio de "liu,
bllmoçóo" vem nos provsr o pre,
cicitoçác desse julgcrnento. Si
bem que "Mulher Nuo" continue
n9 lugor o que oscendeu peio
suo expresúo excepcionol, como
Poesic, "S:blimoçáo" nos mostÍo
umq novo Íose qu:, se morco nu
poeüso, num desvio de emoções
pessoois poro emoções d.e coróter
ccletivo, em que o poeiiso comg
que experimento novos climqs e
novcs seni.:mentos. Como é o seu
primeiro iivro em que nitidq"
mente se Daostrq essq tendencia
pqro sentir em hsrmonio com o
elemento solredor do humoni-
d.cdê, isio é, em que q rloto so-
ciol é pelo primeiro vez experi-
meataiq ern sêus versos, tudo nos
levo c crê: que cutÍos livros <rin-

ic broio:óo, dessc mesmc: e":sen-
ccr que c, c:c:o, o suq es:encio
c:.cCcro. M. I.

ESfRÊtÃ IMPÃCIENTE - Helio
P€ixoto --- Cooperofivc Culturo,l
Guoaaàcrq - Helio Peixoto náo

"'|

Xoveaàro - Dercmhro, 1938

r{oçoE soBRE QUrMrcÃ
ELEMEX.ÍTÀI 

- Celino de }íorais
Pcscs Cia. Editora Nacionol

- S, Pculo, r{, olirrentoçào é um
C§sunte que eslo em vogc no
]rosii e corresponde de mqneiro
e{iciente oos nossos inteÍesses de
sqDeomento populor. 9áo os pró-
plios médicôs brosileiros que
pcnderom scbre c Íolta de rocio-
noljscçõo em nosso olimentoçôo
que quosi sempre obundante per-
roqnece deÍiciente. Esso químico
olimentqr de Celino Morqis vem
justomêntê esclorecer qos lnterês.
sodos'e êstudiosos qs vontqgens
de certos substâncios sobre ou,
tros, opontondo seus deÍeitos e
exohqndo sucrs quolidodes. E'
pôrtonto um llvro ritil que deve
sêr utilisodo quer pelos estudio.
sos dos cursos proÍissionois, quer
paios responsáveis diretos nd pro-
tico alimeBtq!. S.

À ODISSÉN DE UM MÉDICO
-P-MERICÁNO - VicÍor Iíeiser
Edçôo do Livraúo do Globo -Porto ÃIegre 1938.

"À Odisséic de um Médic<r
Àmericono" (Ãn Ãmericon Dc-
ctor's Õdyssey) é um dos iivros
mqis sensqclonois do século: só
nos Estqdos Unidos oiconçou o
extrsordinário tirogem de três
miihôes de exemplores".

Ã outo-biogÍdÍio do dr. Victor
Heiser começo ccm umu norroçáo
do enchente de f'ohnstown, no
quol perderom q vidc os seus
pois.

Foi esso cqtástroÍe, no entcrn:o,
que despertou em Victor Heiser ô
goslo pelo medicino, pois êle
tomou portê destocodc no lutq
sonitáric quê evitou o p€ste em
Johnstown, depois dcr terrível en-
chênre.

"Odisséo de um Médico Àm+
ricqno" nos Íeldto c peregrinaçóo
do dr. Victor Heiser otrovés do
mundo, já como médico do Mo-
rinhs Norte-À,me,ricdnd, soneondo
os Filipinos; iá como médico do
Fundoção BockeÍeller, trobolhon-
do em Ceilão, no Chino, no Egito,
etc .

E' um iÍvro impregnodo cie roru
humonidqde, rozôo por que têm
obtido extroordinário êxito lite-
Íário êm tôdos os poíses do
mundo.

Á obrq Íoi mognilicamente rÍ<r--duzido do originol inglês pelo es-
critorq Pepitq de Leiio, que tevê'o ossistí-lo, no porte de termino-
logio científico, o Prolessor Pe.
reiro Filho, um dos mois ilustres
ê concêituodos médicos brqs.
leiros. t. G.

Ã LUTÃ CONTRÁ À MO}ITE -Poul de KruiÍ - Iraduçóo de
Mcrgues Rebelo - Ediçoo dcr tri-
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é 'um esrecmte rs !,cesie Já 6
i929 - intêg:cdo úieÊ:geaieBertê
Go rrcYueEto ulio-:noderetu que
se pÍocessou no Brosil puHi.
corc "Foguete de iógriroas-. Co-
quistou o seu lugor. Àgoro rea-
surgê com "Estrêlo lmpocienle-,
revelondo outrq Íqse do suq ial-
piroçao poético. Seu livte de
cgorq mqrco umo orientoçáo múia
seguro dentro do humono urntI
espécie de moturidode mois oI-
truistico que elevo o poeto. Suc
poeslo é sern rebuscomentos e
belq. Tem sobretuclo, umc cqrq.'
cteristicc que o quoliÍico: pergo.
ncrlidsde. - M. i.

MEUS POEMÃS DIFERENTES _
Mórro Souio Mo-vor - Eect'fe -"Meus poêmcs diÍerentes" é um
Iivro de simplicidode e cle como-
Çõo. Por isso mesmo é enternece.
dor e espontanêo, como o própria
mocidoCe de que brolou. Regis.
tÍomos com olegric seu qpqreci"
mento: é c reveloçôo de um poetc
novo, sensivel às coisos belos do
vidq. do qucl se póde esperor,
portdnto, muito reolizoçôo dentro
Cc Poesia. 

- 
M. I.

DE MÃOS POSTÀS - IiIc IiipoII

- ECiçao da Liwatid do G/obo

- tilc Bipoll é o poetiso dos mo-
tivos tristes motivos de squdq-
Ces, gerolmente, que q morte tor.
no irremedioveis. De umo inspi-
roção meloncólico como é q suq,
só poderio brotqr um livro como
é o seu, em tõo perfeito hormonio
com o titulo que lhe náo Íoi im.'
posto, mos que, ontes, se irapôs c
êle: "De móos postcs". Dentro . ..i1

desse ombiente Lilc Ripoll reolizc 
)

bem suo pâ-sid. Süq emoçõo. '.,.

opezor de triste, n('dq tem de es.
téril. Foltq-lhe, contudo, mesmo
submetido o esso tristezq. quql.
queÍ coiso de glorioso, sem o quê
nâo há molivo dê poe,siq integrql.
mente desenvolvido. Sendo, po. :1:

rém, o poesic, umo êxpressão do , .,;

momento, um livro de poesio ten r,
de ser sempre, um Iivro de tron- , -

sição. O essenciql é que existc o
pceto. Ã inspiroçôo é inspiraçáo
de codo diq. Lilo Ripoll poderâ .

têr, tombem, seus dios belos. E
sus poesiq podêrá ser, um dlq
ilurninodq e glorioso como o Vido ,i

M. l.
BÀLÃS DE ESTÀLO - Ernq:u

Í,opes - Rio 1938 - Livro pJ. ti.t

toÍesco e origincl onde ressolla '':

o quolidode de um lrovodor preo-
cupodo com os prcblornos de I{i. \
giene Mentol. Ccnstq o trobolho
Co D:. Ernoni Lopes de um proê :-

rmo e :.Àdagios, Poei.:c Cosrnic,c, r

Brtv;crrio de Higiene Meniol é .i

Dois Po€,nnelos.
Em poeirc cósmrco, por exeÍr-

plo, enstem quodrcs que eucctD-
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é.q :liillEri,tfm
E,s Í é''r c

tr Que, em chegoncio o ano ZAJü,

í O mundo inteiro se orienÍe
&; Pelo sentir do Brasi.l.
fai:
5-r Nos adogios de quondo em vez
/"i , surgem mollvos pueris e deircc-
ít, dos:
,'

l.r,' "Pot amor lucro se ocobo-.. Sem amor murchc. o unjyerso.
ir- (Com o nome de guezn odores,
;, Completarás o meu verso. . . )
*,;
.' O breyiorio de higiene menÍol

é curioso e os dojs poemeÍos ded!
.i,., cqdos o Àlvoro Moreyrq e Ãdel-
, mo. Tqvqres 

"rr""râ* o p"rià
h poeticc do iivro. Existe tambem q
ij;' , inscriçôo deslq Írqse: A canalha
ii., <rpupd sempre o sonho, cle Roúl
!tr. Brandõo. 

- B.i.,- ÀS GEoRGIcÃs DE vIRGItIo

tom pelo musicolidqde e expres-
são:

.í{credito Ír'Ín emente

- Írcduçáo de Ãntonio Feliciqno
de CosÍt-Jfto 

- PreÍácio e crnoÍo-
çóes de Otoniel Mota 

- Cid. Edi-
torc: JVcrcional 

- Bôq iniciotivq
essc de oprêsenlqr oos leitores
do Brosil umq obro primo dc lite.
rqturo icrtind. Troto-se de umc 2.c
edição onotoda, contendo o têxto
latino oo lodo dq troduçoo portu-
guezo e umc conÍerettcio pronun-
ciodq na Academiq poulisto de
Letros pelo qutor do preÍócio. 

-s. I

. PEQI'ENO DICION.ã,RIO BNÃ. SILEIRO DÃ LINGUÃ PORTU.
GIIESÃ 

- Orgcrnisodo por um
grupo de Filólogos 

- Civilizacão
BrasiJeira S/A - 8io de /anãrio

_ - S. Pcrulo. Finalmente o Brosil
tem um pêqueno <iicionário, bro.
sileiro e ccessivel às bolsqs me.. nos Íovorêcidqs. Os vocobulórios
quê tivemos com o odoçáo dc
novc ortogtolic representqvcm

_ muito pouco numc terro êm que
,9 sentido dos polovro*i náo cons.

' tumo ser muito bem observodo e': onde indiscutivelmente se nêces.
'. sito procuror, dentro do iinguo-
, gem expontâneo e coÍqctêrisodo-
. menlê brosileiro, observor umo
- certo homogeinidade de expres.

sôo poÍq que nosso linguc evo-
: Iua de mcneirc ediÍiccnte. - $,

ESPERÃNTO "LÃ PLEJ BJI.
PIDÃ METODO" (O mois rópjdo' método sem rtestÍe, - Fo:ulo Me-' nezes 

- Ve.cchi Editor 
- Rio.

. Mais um método sem mêstÍê pdÍo
:' 

.os 
inteÍessqdos no oprend.izogem

-:',,desla lingua que, sem dúvido,
' dévidqmente divulgodo, resolveró

-r. um dos problemos mols onsiqdos
;. - C comunicação entre os ho.
i mêns de vqrios pcises por umo

linguc comum d lodos os povos.

'_s.

CONVITÊ .4, V.ã,I,SÃ 
-' Bosa.

mond trehmonn 
- Vecchi 

- Edi-
Íor - Rio. O qpqrecimento do
belo livro de Rosemond tehmonn
no colêçáo "Romcnce" da Coso
Ediiorc Vecchi Ltdc. é signol que
cr selação dos obtos prometê me.
ihorcr. Náo restc c menor dúvido
quê outros trobalhos de mérito
têm sido cpresentodos nc mesmcr
coleçôo e êntrê outros podemos
opontoÍ os romcnces de Henry de
Montherlant. ConviÍe à voiso é
umc historis muito vivc e muilc
r.lco em movimentos ccru: soo to-
dos crs obrcs dessc extraordiná-
Íic romoncistc inglezc. E', pode-su
mesmo dlzer. um pedoço de vidc
vividq na Ingloterrc com os co-
roctêrisiiccs do vido vividq em
quolquer poís, .dentro do mesmu
closse sociol. Merece tombem re-
Íerênciqs o trodução de Stelo
Mortins Poredes que soube irans.
mitir oo têxto em português o irr-
teresse do originol inglez. 

- S.
MORRO DOS VENTOS UryÂ.NTES

- Emily BronÍe 
- Ediçao da Li_

vrario. do G.lobo - Pôrto Atqre
- 1938. "Morro dos Ventôs Uivon
tes" (Wuthering Heights) é unr
dcs mois belos e estronhos romon-
ces do literqturc inglesr:. Nôle se
encontÍcm a descriçõo do vido
nos selvogens chorneccs do nor,
te da Ingloterro, cr linguogem de
seus hcbit«}rtes, cs mqneiros, to
dos os costumes das residencios
e propriedodes, os poixóes rude.
menie moniÍestqdos, qs overs<jes
desenÍreodos. os temerótios ten.
dônciqs dos compônios e dos bron
cos proptietários doquelos terros
pontonosos, etc. E um livro, os.
sim, proÍundomente rústico e
Cromático. Entre suqs inúme,ros
personogens curnpÍe destocar Cq.
tqrind e ileathcliff, c primeirc um
curioso tipo de csróter controdi.
tório, e o segundo umd cridturc
de tempercmento solitório e pqrc
quêm o cmor nôo pcsscvcr de um
sentimento selvogem e inhumqno,
de umo poixôo que só pode re-
Íerver e order nq ruim substânciq
de olgum gênio infernol.

Êste romonce de Emily Bronte
tem c peculioridqde de poder
contênlor tqnto cos qpreciodoÍês
dos romqnces antigos ê cheios de
narroção, tipo Dumos, como sos
omqntes do romonce moderno, de
oçáo rápido e movimentsdo.

Ã troduçôo do originol inglês
Íoi brilhontemente reolizodo pelo
escritor mineiro Oscqr Mendes, o
mesrno quê com tonto êxito pcs.
sou poÍcr o vernúculo o Íomqncê
"Chinq, Ve]hq Chino" (The Good
Eorth), de Peqrl S. Buck. 

- L. G.
ZABÍ - Corlos iíumberÍo .Rêrs

- Norte - Edítora 
- Zcibí é um

romcnce passado no Rio de Ia-

neiro. O outor pÍocuro Iczer pst.
cologio e consegue movimentcrr
umo histório cheiq de peripécics
emocionqis. Encerrondo o livro
vem um oviso de que p tÍobolho
de Corlos Humberto Reis voi ser
odoptodo qo cinemq brosileiro
-.-s

Ã VOLTÃ DO SiNEIRO
Edgo.rd Wc:llr:ce 

- Edição da Lí.
vtariq do Globo 

- Continuqndo
o suc coleçôo de rornonces poli-
ciais, o LivrqÍic do Giobo Íêz trc-
duzir "Ã Volta do Sineiro", de
Edgord Wolloce, um dos mcis
opreciodos qutores do gênero.
Trotq-se de umc históric bqstontê
interessontê, (Iue gdrsntiÍó c ciÍ.
culoção do livro. - M. ,.

D'ÂNUNZIO 
- Niornor Moniz

Sodré - Fi<1was Oontenmpord-
reos 

- Série I - IiÍezoÍos -Norte EdiÍora À. coleçõo Fi.
guros ContempoÍoneos da Nortr
Editorq Íicou desdobrodcr em 3 sé
ries: Ã, 

- Estodistos, B 
- Iite-

rotos ê C - Cientistos. Inicicndo
os literqtos, NiomdÍ Moniz Sodré
trcçou ropidcrmente este livro so.
bre o poeto soldodo e Principe atê
Montenevoso. Felizmente s ou-
torc nõo se deteve muito nessd
vido tôo cheio de Íalsos heroismos
Com o próximo livro, jó onunciodo,
têrêmos umo oportunidode mors
ogrodovel: Bernqrdo Show é um
tipo interessonte e digno nqs sucs
concepçóes de vido nem sempÍe
muitô êxotqs. Queremos entôo
oprêciqr melhor um trobalho dc
êscritors que está surgindo * S.

HITLER -- IIeIio Sodré - Fi-
guros Contemporánecrs 

- NorÍe
Editoro Livro de superÍiciê
onds nodq tÍonspoÍece de con-
vincente - Nôo restc o menor
dúvido que sobre Hitler só po-
derôo escrêveÍ com resultodos
sqtisÍqtorios crque,les que se deti-
verem no personolidode cnormcl
do ditodor olemôo. Helio Sodré
no seu trobolho voi olérn do sim.
ples norrotiva divulgodoro, cheg<r
rnesmo G justilicor, sem ccrcter
dotrinório, os ctitudes do domi.
nodor oustri<rco. - S.

O BREVIÁRIO DE NOSTRÃ.
D.Ã,MUS - Ediçôo da Agencia
Minerva 

- Rio -. Ãdoptoçóo,
por Lorcdix de la Forconho, dos
monuscritos choldeus, hebrolcos e
lotinos do mogo Michel Nostrq-
domus e tÍqzendo, ern seu têsto,
orações, histórios de sociedodes
secretas, "segredos ocultos do
mogio nêgÍq e do mcAic brcncc,
êste livro deve constituir qucl-
quer coisc de inestimável parc
cqueles que sê intêÍessqm pelo
cssunto. Limitamo-nos q ÍegislÍar
seu qpgrecimento. 

- B.
IIRSO COM MUSICÀ, NÀ, BÃR.

nIGÀ 
- Erico 'Terissimo - Edi.



Jornois e Revistos
RENOVÀÇÃO-.lVúmeroI-

&to. Dirigido por Rui de Cqrvolho,
À-1do Ltns e Silvo e Ãlvoro Lins e
com q rubricq de revists ur:iyersí-
tajo, esto novo publicoçõo opore,
ceu de moneiro ouspicioso conten-
dc exc+lente coloboroçáo. Desto.
::-Eos os trobolhos de Ãbel So-
:crr, Drqs dq Costq, Ãbelordo
!:=erc, Morio Jocintho, ÃÍonso
ie Ccstro Sendq, Lins e Silvo,
igmenon Mogolhôes, Rui de
Cmoiho, Ãuguslo Pinho, Murilo
MendeÀ, Edgord Covolheiro, D'Ãl-
meido Vitor,.Deolindo Tovores, Ã1.
voro Lins, Monuel Ànselmo e ou-
tros. Dêseiomos sos jovens de
Benovoçáo o melhor êxito poro o
seu louvqvel emproeudimento,

BOIETIM DÀ C. E. B. - 
(Ot-

gao OÍicial do Coso do Estudonte
do Brasil) - Agosto e Setembro

- Eio. ,{ Coss do Estudqnte do
Brcsii, que Ànq Ãmeliq tornou
umo dqs nossqs mois belqs reo-
lidqdes, vem dentro do seu pro.
grqmG montêndo este boletim que
indiscutivelmente é umo dos nos.
sos boqs publicoções culturois.
Neste numero, olem de umo pá
giao do Movimento Üniversitário
inseÍe qrtigos Íirmqdos poÍ i-:1tele

ctuqis de destoque nqs letros bro
silêiros e êstrongeiros. Entre outros
Erico VeÍissimo, Rossine Caoorgo
Guornieri, ÀIonso de Costro Sen-
do, Hermes Limo, Corlos Drumonci
de -F,ndrode, Sontd Roso, Emil
Forhot, Evoristo de Morcris Filho
Josué de Castro e Ãrnqldo Foriq.

DIREIRIZES - fgrinqls I e g 
-IVoremàro e Dezestbro - Eio, -Os ultimos numêÍos de Diretrizes

mqÍcom bem um esÍorço compen-
sqdo e umo necessidqdê sutisÍêi-
ta. Dirigida por §iomuel Woyner
pelo seleção dos coloborodores e
pelo boc formo em que se tem
mcntido, pode ser considercdo es
lo revistd politico.economico um
indice da nosso culturo e umq recr-
lisoçõo que já estovo Íoltondo.
Coloborom nesteo números: Àlvo-
ro Moreyro, Genolino Ãmqdo,
Cqrlos Lqcerdq, Rossine Comorgo
Guornieri, Joaquim Pimento, Emil
Forhot Segodos Viono e outros,

REVISTÀ SUL ÃMERICÃNÃ -IVúmero 2 - Rio. Esiq revÍstq nôo
nos pqrece simpátÍcct qos princi.
pios dominqntes ncs Pepúblicos
Sul Ãmericqnos. Peio nenos dei-
xo tronsporeceÍ ideois pouco
ogrodoveis no momento em que
se cogito do InÍerpeneÍroçoo po,
nqmericand irmonondo os pátrios
do continente. Terq excellente qs-
pecto gráiico d divulga o litero
turo brosileirq opresenicndo tro.
balhos de nossos esctitores mor-
tos e vivos, oro em português, oro
em esponhol, Orientoçáo de Poulo
Peixoto e Direçõo de Morio Brq.
sini . '

O ESCREVENE - IVúmero -25 - Noveml:ro 
- Rjo 

- Orgôo
Oiiciol do Àssociaçôo dos Escre.
re;tes dq Justiçc no Disttito Fe.

.-*.,.,

O ÍEC!ü@ IEI?IL 
- rúco

2-Ouaho-lÍqcoLo-Eb
- Orglúo Begercalrclvo &- c+
culcs Profissirncis ferêÊ. ô
Distrito Federsl.

GÃCETÃ ltr9PÃNÀ - Otgao
de Vinculación H.ispono-Brasileáo

- iVúmeros DA, 121, 122, 123,
124, 125, 126 e 127 - S. Paulo.
Desdo que não existe poz no Es-
ponha este semonr:rio vem irqns-
mitindo o momênto tenêbÍoso êm
que vive o povo hesponhoi heroi-
co e mortir. Õ número 120 publi-
co o Íomosô discurso de Ãivcrez
del Vayo ein Genebrq sob o ti-
lulo - .Lo ocusoción de Esponhc
conlrq los periurbodr:res de Ic
tanquilidad dei Mundo.

NO QUE SE PENSI\ HOIE -itrúmero l0 Noventbro S.

PouJo. Trqnscreve este número qr"

tigos dqs publicoções: trecÍuÍes pouÍ
tous, /e sois tcuÍ e Mqriqnne-4e
Poris; Lc Prenso e tro Nación -de Buenos Ãires; SinÍesis de
Mexico; O Diobo - de Lisbôs
Pevue Be.lge - de Bruxelos; Ss-
turdcy Evening Post, CurrenÍ Ilis-
tory e Psychology Digesl - de
Novo York; etc.

CIENCIÀSELETRÃS-Tomo
II - S, Poulo. Contem este númeÍo
voriodq colaboroçáo olem de ql.
gumos reproduções de quadros do
50 SoIáo PouJisÍo de Belos Àrtes.

BELO HORIZONTE - Número
97 e 9B - Outubro ê Novembro

- BeIo Hotizonte. Mois dois nú-
meros dq revisto que sintetisc c
vidq dinámicq e mundqno do cc-
pitol minêiro.

çáo dc Livrqria do Globo -Pôrto Alegre - J938 
- 

CÍiodôr
do Íomosq "Biblioteca de Nonqui
notê" ds livrorio do Globo, Erico
Verisimo ocaba de enriquecê-la
com mqis um belíssimo livÍo in-
Íontil que sê intitulo "Urso com
Musicc no BorÍigo. Troto-se do
história de um uÍsinhô de ver-
dode que tinha umo estronho mu-
siquinho nc borrlgo ê que, poÍ
cêrto, íoi correr mundo à coto de
oventuÍcrs. .Ã. Iinguogem, omeno
e encqntodorq, Íorá por cêrro cr
delício de tôdqs qs criqnços que
tivêrem em suqs môos oLrq es.
crito com tonto "humor" e bom.
gosro.

O livro está Íortomente iiustrÊr.
do q côres por looo Fohrion, que
deu imenso m('vimento à morovi.
lhosq histório de Erico Verissioo.
_L. G.

HISTORIÃ DE BICHOS. 
- Kurt

Guegorius - Ediçáo da Liwqriq
do Globo 

- Pôrto ÃJegrre 1938.

- 
"Historiqs de Bichos- é ,,-o

HOTEL

AVENIDA
Capacidade para

500 hospedes

Av. Rio Branco, ISZ-L6Z

' End. Teleg, À\,IENIDÃ

Rio de Janeiro

interessqnte coletâneo de sete
lindos e sugêstivos contos ln-
Íqntís.

Ãntonio Boroto tevelq-se nêste
livro um vig,:roso escritor pdrd
crionços. Ingressc nq "ctiácoro,,
dq litaroturo inÍontil com o notu-
rqlidode e q Íirmezo só mesmo
êntrevistcrs nos obros dos escri-
tores hú muito tempo consogrodos-

Todos os contos de "Histórius
de Bichos" sõo escritos com imen.
sc grqçor finuro e vivqcidqde,
utilizondo o cútor um estilo sim.
ples, delicodo.

"Histórios de Bichos", que taz
porte dc "Biblioteco de Nonqui.
note", dq Livrorio do Globo, trós
mogniÍicos ilustÍqções a côres
executodqs pcr foáo Fohrion, ojoven e originclíssimo, crtistq
riogrondense. - L. G.

O MEU IIVBO - SeJma Simc-h
de Compos 

- Ediçáo do Liwaria
do Globo - Pôrta Alegre 

- 
tgl?

InteÍessonte obro didáticc
poro ensincr q leiturc às crionços_L. G.

::l::::;.;,i+;.,. .-,.,.t-,.,;= .:r",ç*jà::,áil



7fi

LETRÃS iíúmero2- No-
vernbro - Forto.leza - Ceará.
Jornol literário de recente opore-
cimento e dirigido por Ãntonio G.
Borroso, Ãluisio de Medeiros e O.
Colores, Colqborcm neste núrnero
Corlos Drumond de ándrode,
ÀIuisio de Medeiros, ECir;on Lins
ê outros.

ITINERÀRIO DE ÃMENICÃ
Illúme;o I ÀIovembro Bue-
nos ,{ires Argentina. O perio-
dico de Ãtilio Gcrcicr Mellid, ogo-
ro apo:ecico. pelc selt conteudo
é um mogniÍ.cc orgão de diÍusôo
culturql lqtino qmericonc . Contem
este número qriigos de Ricordo
Roics, ÃlÍonsinq Storni, Eduordo
Molleo, Roul Scolobrini Ortiz,
Fermin E. Gutíerrez, etc - Ãrqen-
tinos; Iosé Lins do Rego e Gostõo
Cruls - brqsileiros; Germon Ãr-
ciniegos-da Colombio; Iosé Mor-
ti - cubano; Pcblo Nerudo -
chileno; Moriono Ãzuelo e Jose
G.G. Montes de Ocq - mexicd-
nos; Luis .&.lberto Sonchez - pe-
ruono, e Pedro Leandro lPuche -uruguoio, olem de iiusiro;ões Íir-
modos por Quinquelo Mortin, Kin-
gmon, Mortorell e Perlotti.

VERTICE - Número l1 e 12 -OuÍubro e Novembro - Buenos
,4ires ._ Argentina - Çep6 a65

números onteriores, umo seleÇõo
de trobolhos Íirmsdcs por vciores
do pensqmí'nto universql, entre
os quqis dpontomos: Ernest He-
mingv/o Cesor Tiempo, Paul Mo-
rond. ]eon Rostqnd e Enrique Lo-
brador Ruiz. Destocqmos no nú-
merô I I umq comovente crónico
sobre o trogico mortê de Ãiíonsi
no Siorni seguido dos ultimcs poe-
mqs do gronde poetiso omericono
e no número 12 En tarno o Io on-
gusÍic del escriÍoÍ de Iulic Prilu-
tzky forny de Zinny.

ruDÃICÀ - Número 63 Se
tembro - Buenos .{irc's -- Arqen
tincr - Publicoçôo do pensomen-
to judeu em linguc hespolholo e

dirigido po! Solomón Resnick. E'
o seguinte o sumório deste núme-
Ío: Editoriql: Lq heredero de
Euro1tt: on sido siempre los
judios un puebio de c.mer-
cicnÍes? - de Ro{oel Mohler;
El sacriÍicio de Miriqm - de R
Consinos Ãssens; .[Íosdai Crescos
eI Gjordono Bruno ludt:.- ic
Iser 'Ginzburg; BorthoJdy - de
Dovid Frischman: Un judio lime:o
del s;glo XVI - de Ãrmondo Her-
teÍõ: Ld ruino cuiÍurol Ce Vieno -de Emilio Lengol, e Breve fiistorro
de los judios en Poloniq - de
Isrseol Friedler,
' CLÁRID.§,D - IVúmeros 329 e

S,l,'::l,:-,::1*1í..1!]'1!1i{:,,*,e!;u;,

330 - Selembro e Outubro íNo-
vem.bro - Buenos ,{ires * .{r-
Eentíns.. Esto revisto constituidq
por trobolhos de reql mérito rem
o ospecto de uma Ãntoiogio Li
teráris. O número 329 cele.brq o
Íiguro grondiosq de S:rmiento e
o 330 divulgo o homem, o obro
e o pensomento de Benes, esse
invulgor democruto herdeiro de
Mosscryk.

ViDÃ DE HOY Número 22 e 23

- Julho ê ,4gosto - Buenos ,{i-
tes - Argentino. Mensário poli.
tico e literário dirigido por Mo
nuel Ugorte. De puntos de visto,
oiligo dê E. Corrosquill<r Mol-

* lorino, tÍonscÍevemos: Ãbrornos
crmplirrmente los ojr:s, ulargando
Ia libre vislo hcrcio los hor:zontes,
y vereÍnos nocer esperonzos posi
Íivos de mejoromjento hurnoao.

MI-INDO URUGUÃIO - Núme-
ras 1418, 1009, 1020, 1A2l e 1C22

'..-.. Montevideo, Uruguay -- E:tc re-
vistq Íoco o vido uruguolo e,m to
dos os seus Gspectos e mqntêm em
dio as ocontecimentcs internocio.
nois de moior relevo. sempre obe.
decenCo o uln criterio mentcl
oprecrovel.

MEDIODIÃ - ÀTúmercs 88, 89,
ga, sl, s2: 93, 94 e 95 - setem
bro, Outubro e Novem.bro - -Lo

Habanq Cubo. -- Os ultimos
numeros do semonário populor
dirgiido pelo poeto Nicolás Gui!-
lén opresentom um sensivel pro-
gresso mqteriol e consâÍvom o
mesmq orientoçáo oté entõo de-
sempenhodo com resl ocerto.

UNIVERSIDÃDE DE LÃ HÃBA.
NÃ -- Fublicoçôo b:rrestro.l
Número 19 - ldho - Ágosto.
Revisto editado pelo Deporlomen-
to do Intercombio Universitário
contendo ótimq colcrboroçõo os-
sinado pelos melhores escritorês
omericonos. Selecionqmos: Psico-
iogio de Jos esÍodos posionoles de
E. Miro; ÀIoíos sobre lo novela
Peruana de Luis .Iiberto Sonchea;
ÀIotos de um cuoderno de Hernon-
dez Cotá, e La pintuÍc: precoiorn-
biana'de Mexico, de Solvcdor Tcs-
cono. Como ospecto gráÍico esto
publicoçôo nqdo deixo o deseior e
pode mesmo ser julgodo exem-
plor.

REPERTORIO ÃMERICÀNO
iVúrneros 855, 856, 857 e 858 -
"á,gosto, Selembro, Outubro e No
vembro - San /ose - Costa fiico

- Semqnorio de Filosofio e te-
lros, Ãrtes, Ciencios e Educoçáo
Micelqneqs e Documenios, cuio
pÍincipsl {inqlidsde é o divulgo-

EsÍ.ero
çõo do culturo hispcnomericono e
que circulcÍ em todo Ãmerico Hes
ponholo. Sobresúern: no número
856 - Significación deI Diq de la
Raza, de Vicente Saenz (Barcelo.
no) e Perú.' drcmo e esioeronzo de
Luis Ãlberto Ssnchez; no número
855 - El mito rnorÍicrno - Er-
sdyo r,aÍc una pedaqogio de Jo

conciuctq ciudqdono y Menscie
ccrdial o. Jos juventudes de Amé-
ricq. de Luis Felipe Rodriguez;
no número 857 Peasemos en eJ

tiro.no y su pondillo, de Luis E.
Heysen, e no numero 858 - 

trc
qloriticoción dei indio - de Ãr
mondo Sclqno.

REVISTÃ HISPÃNICÃ MODER.
NÃ - Número I - Bcletin del
ÍnstituÍo de los EsPoácrs - Co-
lumb;a Univer§ty - New York
U S .4. Mogíiico revistc com Íei-

çôo grálico cgÍqdqvel e ccnieúdo
de elevqdo vqlor crulturcl. Presen'
temênte os publicoçóeo omerico-
nos estáo sendo orientodcs com
qronde vontogem sobre cs euro-
péos mois divulgodcrs no Brosil.
Em todos, nivet inteltctuol dos

ccloboroiores, como nc PÍesente,
é digno cl-os povos que lêrn nesso

continente Cemccroto. Soliento'
mos no seçõo escolor o trqbolho
de Jorge Moãch sobre o orte de

José de CreeÍt ilustrqdo com {oto-

groÍics de belos Produçóes do qr

tis:o.

HISPÍ.NIÃ - Números 1, 2 e 3

Publiccrçáo de The Aneúcan
.{ssociotion oÍ Teachers oÍ SPo

nish - SÍdnÍord universitY - Ca-

liÍornia - U S Á. Edilodo PoÍ Ã1'

Íred- Coester, estc exceiente Íevis-
tc é um volioso modelo de Pe-
netrqçóo lotino cmericcrno nos
centros universitários dos Estodos
Unidos. Ãliás essa divrrlq.oção uti'
lisodo pelos omêÍiconos que Ío
lom inglez e esPonhol nos meios

universitários é um exemPlo que

merecê ser s:guido no f,rosil. Os

estudsntes brosileiros sentem Íalto
de publicoções educqtivos e cr

provc disso é o constonte oPole'
cimênto de revistos nesses meios
poÍ iniciotivd pqÍtciulor. Podemos

citdr entre qs mois conhecidos:

Boletim do Coso do Estudonle, fie
visÍo Àcodemico, Üniversidode e

ogoro Renovoçáo.

REVISTÃ DE PORTUGÃI'- Nú.
mero 5 - Outubro - Coimbra -
Portugol. Ã Íevis:o der Vilcrino
Nemésio é umo oÍirmoçôo do vida
intelectuol portugueso. Mqntem
umo colcborcção escollido e cÍpÍe-
sento-se moterialmente de Íorrncr
sotisÍotóris. Neste número: lbé
Gerqldo lÍieiro, ÀIouso Duqrte.
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Teotro Ginástico - 
-Yc?c Boraco"

cie Ernqni Foruort,

Há u'me polorrro que está renCo
:esoorqlizqdc, no Brosil: liado
Hos o gente tem de rehobilitô-lo,
paro clossiÍicoY, com eio, "Ycyó
Eoneco", de Ernoni Fornori. Por-
gue é ume lindc peçcr. E iusto é
o sucesso que está obtendo.

Construidq com muito bom gôsto
de expressões e de situoções, é
umo Ceilcioso histórid, morcodo,
oro Ce um humorismc muito sóbrio,
o;c rie uma eno:ào rnogniÍicomen-
te ben rio:cdc. Noc se impõe brus.
;cn3nte mis c:-.es us= se instnu-
qndo, como que se l:l:ii;cnCo. co-
mc qua) envol:'e:d:. I'i: i:xc, no-
turolmênte, ne:ih:r :-:c :::b1emc
humcrno.

Resuscito, pcrém, c:::r:.:, t:a3s
ombientes, com trcços de :ecl:CqCe
que lornqm tudo muitc sce-tável,
muito convailcente. muito "pode te:
qcontecido". Ernqni Forn-i:ea c
sentido perÍeito do medido: :dc
há, em "Yoyó Boneco", ncdg Ce

menos ou de mois. Tudo qucntc
ol! Íicou posto, Íicou muito beo.
sem deshormontqs, sem desolbbo
vos chocqntes, E' o que se cbcDo
umq peçcr Íluente. E tem, slem
oe tudo, o merito de Íechov beu
os seus quodros, Sobretudo cque.
le em gue Boneco e CÍistino, peÍ.
soniÍicodos, respêctivomentê, por
Lucio Delor e Sodi Cobrol, chorom,
com ds cdbeqds dpoiodos no côlo
de Emerenciono (Poimiro Silva),
Do ponto de visic emoção Íoi
ôste o mois belo momento de Er-
nani Forrrori .- ct cêno mois lin-
ddmênte reolizodo de suo comédio.
E deve-se cssinoior, como umo

Miguel Torgc, Viio;inc l'enlsio,
Mqnuel Ãnscl:no, i.i-'':: l,'"e'. rc
Sergio Scores e o'-i:rcs.

PENSÃMENTO - .":=:::-= :14
e J05 - Outupro e .''' ,'':.: : - -Pcrlo Pcrtuqoi. R-,-.'-::: C:::'.ze-
nol de Divulgoqàc S-::-. : l.=rii
Íica, -Arte e liie:c:r::

O TRÃBÃLHO -":::::: ?3?

e 263 Víseu .P::::::l I:r-
nol SemÕnol e Rep:::-::::: ccn
tendo DÀ CENTE l'ía:-:- ?:gi
na literório dirigid; q:: l.I:rio
Selmo e Lôbõo f il-:.

M. I.

conquistd rqÍG pctÍo um outor, d
hqrmoniq conseguido pelos três ia-
tórpretes, quê c sentlrom em pro-
Íundezo e o viverr:m em conlunto

se:n dr:soÍinscóes, sem desencon
trcs e sem oÍêstqs. Ãliós essc hor-
IaoÊ:o, que oli otingiu G sêu opo-
geu, é o roto predominonte flu
animoçôo do pe,:o Ce Fornorr 

- u
quê uos íoz cdvinhar um esÍôrço
de di;eçáo digao dos moiores lou.
vorês -

Ãnoiizqdc pc:ár. c :::::tc :rclq-
durnente, sobresáe, enire tãúos, o
interpretoçáo de Olgo Nüvcrrc, u
quem coube o u;:i:r p;-:ei ::'
Íerior do peço. Todos os .ul:cs
sáo popets de proieçco, que trur.
to emboro exiidm inteligencic dc
intérprete, dependem muito do boo
composiçáo dos tipos, du monelro
porquê sóo extêrioÍisddos.

Houve, porece, comentorios d()s
íovoráveis á otitude dc otÍiz, ocel.
tondo o pqpel de Ãlirl. Segundo
tois comenlários, Olgc Nqvorro náo
devia sceitá-lo. Esse ponto cie vis-
::, no entdnio, é inteirornente sem
::zàc de ser. E', pelo mânos, umo
:c::{usôo quonto á Íunção dos es-
::: -: s.

Est:erc: unr conrunto nõo é lo.

=:: se=pre os popeis que mats
'.'=z::;-en c qrtistq em cenc, mds
s=:;:elas cue representom moi.
cr ji::-j:cCes. Em "Ycyú Bonecq"
a Fe:so:s::j:Ce rndis diÍicil de sêr
v:vli: + : je -Ã^1inq. Logico, por-
totric. r:3 : 3r:ccrnosse ôtqo No-
vorro - p:: dere: de estrelcto.

E e:cc=c:<: surpreendente-
mente L3= . r*i o íiccu nelo um
só troço d: c:3q: Olgo Novurr<:

- dguê:o rj? rcs hcbituqmos o
ver "stondc:j:::d:" nc tipo Íotol,
ou semi-Íotcl, ::: c:s::::de de suos
possibilidodes r:=::::sccs, Íozen.
do honra ás ir::l:ê g::iáticqs de
"Sexo", ou snuiedc seus méritos
oÍtisticos nc op:cse::a=ê:to. ope.
ncrs, dê suos quci:d:des de mu.
lher bonitq.

Esso veriÍicoçôc :"-cs !:z pelsur
em quonto tem s:jo a::r-::-3sã o
otitude de tonios Gut:::s:assos
superlotondo os reper:á:cs dgs
Companhios de mqieric! Eeào.
cÍe, poÍo eÍeito de bilhe:e-la, sem
o mqis ieve intêresse ceio que se
pcssd conseguir d: c:lis::, -:e-:
quol o artistr: esÍá qpio c Ccr.

Ãpcrecendo sómente desde o 2s
dlo e, ctssim mesmo. poucds vgzes.

=e:ã. =âs e:g :=ei=::::3 s::.i.
l=:= pe-c âÉ.=eti! 3,:s :;,:s ;:e
[s çsa{isyç6. Oa aetor: ;-1c
uailqteralioo desses tipe. qoc
lhe náo solicitov- ouEo edôrço
seaáo o de ser sempre tr EêsEo.
lecerto que nós sobiomos que OI-
:: §svorro ero umc otriz inteli-
;:::a rcssuidora de umq dqs mois
b:l:; e ncleóleis vozes de nosso
f=::: je :o=éCiq, sempre bem no
trp: de i:: Í:tql ou ÍotqlizqdcÍy
Mcs é :'.:e. u:s sêz iixodo nesse
ii:o ar::: =:.s:::::::= ie:e.5
doí o gente supor l:mitodos q isso
srrcs oessibili:cies ::le:n:13-rvos
"Yoyó Boneco" dólhe umo opcr-
tunidode grande. Como gue lhe
obre um cominho novo, moslrondo
the que muitos coiso pode lozer
forc do tipo êm quê êstevê cctolo-
goda.

Seu popel, todo têito de nreloa.
colic, de vida iüterior. de concên
tra:ac eCs sobriedude, Íoi viviCo
com gronde veÍdddê e inÍiltronte
emccáo. .tlsteve espirituolissimc,
sem Íugir do humono; romqnticu
seru, copitulor qo exqgêro. Bevestiu
seJ tipo de umo ousteliddde multo
sucve e de sodio sentimentqlis.
Eo; deulhe o comedimento quê
o completou muito bem. EnÍim: umo
qu:énticq mc:o de l8{0 - mqs Ío-
ro dtr coricdturq dq purezc,

Lucio Delor conÍirmou o pÍomês-
sc de suo eslÍéid, vestindo intell
gentemente o tipo quê Ihe coube
viver. Muito emborc no lo oto náo
tivesse dodo ao popel o vid<r e o
reolce que êle exigio, poro que nôo
Íolhosse o eÍeito de suos Íqlos e de
suds atitudes, opresentou, em Ii-
nhos gerois, um trobolho bom, sob
quolouer dspeclo. Começou, po
rém. o se destocor desde o mo-
mênto êm quê EmêÍêncidnc tÍgz
os costiçals, na noi.te do cdstigo de
Cristino. Doí em dionte náo há
restrições o opor d seu irobolho -os situcções trisies vividos muito
mois inlensomente do que r:s de
olegric, revelondo o ingênuo-drc.
mática crue c tipo ingênuã-ligeiro
esló ocultando.

Sodi Cobrol é outro gronde va

E
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Ior de "Yoyó Boneco": Euito er.
pÍessivo, muito siucero. Com o
moleque CÍistino tevê um(t porhr
aidode que tqlvez muito dilicilmen.
te se repita. E soube oproveitá-
lc com entusiosmonte inteligênoo.

Delorges Íez, com o tolento que
lhe conhecemos e c dignidcde eri-
gidc pelo popel, um conselheiro
bastqnte vivo. O tipo náo pode-
ria ter sido mois bem compoEto e
mqis bem pÍoietqdo. Poucos oto'

' r'es o Íoriom táo beim quonto êle '
RodolÍo llloyer Ioi sqtisÍotorio.

uente desgroçodo ê suÍiciêntemen-
to romontico: deu o tipo de deviq
dor. Coisq, oliós, comum no coÍ-
reircr de RodolÍo Moyer. que é
senpre o que deve seÍ, em quql-
quer popel que lhe seja conÍiodo.
Por isso nesmo o tea,lro bÍosileiÍo
tem nele um dos seus vcrloÍês mols
deÍinitivos.

Polmüq Silvo esteve umc Eme-
rencionc completo. Convenceu e
Éomoveu. Chegou q dor q impres.
sôo de quê, sem elo, o peço Íi.
coric incompleto.

Luizq Nozareth perÍeito, numc
pêrsonogem de suo especiolidude
contÍibuê grondemente poÍo o su
cesso do comédicr, enquonto Fron-
êisco Moreno. um pouco hesitonle
qindo, Íêz o que pôde poro náo
destoor e Ãugusto Ãnibol, pelo
prodigio de contrôle o que otin
giu, Íozendo o menos possivel os
suos gÍoços (temiveis num elenco
do gênero), teve um pequeno popel
cômico que náo comprometeu.

Ciiemos oindo Edmundo Moio
no pcdre, que conservou umo linho
de intérprete positivomênte impe-
cável. E náo esquecemos o Íigu-
Íontê que Íez o Íeitor - muito
verdodeiro no moneiro porque o
opÍesentc.

Cenário ótimo, de Colomb, o que
de olgum modo concorre poro o
ogrado gerol do espetdculo.

TE.êTHO IOÃO CÃETANO

- TEÃTNO DO ESTU-
DÃNTE

Ã opresentoçôo de "Romeu e

Julietc" pelos estudontes, cirrres-

çiondeu, ultrcpossou mesmo, q ês-
, pectdtivq com que erc esperodo.

Foi uma belcr omostrq do que pode
umn coletividade onimqda de um

- mesmo impulso reolizodor, hormo-
nizodq dentro de um ideul creodor
dos mqis altos e dos urois sqdios.
E Íoi lambem umo oportunidade
que revelou vclores novos poÍq o
nosso leotro, tão pobre do chqmq"
do elemento novo, quê nele existe
eu exceqões.

Naturolmente que todo mundo Íoi
veÍ "notrleu e Julieto" sem exi
gêncio moior senõo o de ver unt
bom espetáculo de qmqdores, Mos

tÍéio dê qtores de verdode. Os
principcis popeis Íorom deÍendidos
brilhonlemente. Desde a Julieta
intensqmentê vividc por Sonic Oi
ticicq, oté o tipo purqBente cqri
coturc do Ãmq. todos os personc
çJens nos Íorom dodos com bos
tonte lucidez interpÍetativa. SêD.
ti<r-se, sobretudo, de pcrte dos es
tudontes, "compreensôo" do que
estqvqm Íozendo, Náo houve intér
Frete instintivo sómente. Revelo-
rom-se vocoçóes, sim. Mos voco-
çóes concientemênte utilizqdos: jo-
vens quê usoÍom de sua inteligêo
cic "em perÍeito sentido". comü se
costumq dizeÍ, isto é, em pleno co
nhecimarúo dos diÍiculdu{es do
trabolho o que se pÍopuzeÍom ê
dos personolidodes que viviom.

Nunca é demois dizer-se que tt
vemos em Sonia Oiticica o rêve.
loçóo de umc oÍgqnizcçáo ortisti.
co c que náo pode Íicor indi-
Ierente todo oquele que deseje, de
verCoCe, um belo futuÍo poro o
teotro brosileiro. E que, pela ues.
mo rozõo, o sinceridqde e o brilho
coln que se destqcou Àthoyde, no
Teboldo, a justêzo de t«rgos com
que Ãntônio de Pódua ilorcou o
personclidode de Mercurio e o "ó
vontode" d.emonstrqdo por Poulo
Porto nd suc encornoçõo de Romeu
são reqlidodes que devem Iicor
consignoddt. pcro serem Iembrc
dos sempre^

Tqmbem náo podem íicor esque
cidos o intérprete de Póris; Molro-Íi
Iho que, por já o sobermos cq-
poz, não nos surpreendeu Íozen.
do bem o seu Frei Lourenço; o jo.
ven que compôs o boticário; q es.
tudqntê que Íez o Ânnq (que êspe.
rcmos num popel menos cqÍicstu
rc poÍ mois bem podermos ovoliqr
de sucs possibilidodes), e tontos
outros estudontes que derqr,n t,os-
tonte de seus esÍorços pcrc c hor-
monio, conseguido, mos que men-
cionor oqui seric por demois lon-
9o... ê impossivel, porque náo
lhes conhecemos os nomês.

Há resiriÇôe a lazer, tolvez, ás
vozes, moços demais. dosr persono-
gens velhos. Mos cabe êssc Íes-
triçóo num coso como ôste? Ncio
é isso Íolhq irremedióvel, orrte o lc.
to dê teÍ sido um espetáculo que
devio ser reclizqdo, :inteiro", por
moços? E inu'teis e desccrbidos sôo
todos os outÍos Íeporcs o Íqzer:
Íorom coisos que nóo podicm dei-
xor de ter ccontecido e que só um
" :ionário poderio esperor diÍeren-
iemente,

O que se conclue disso tudo é
que o Teotro do Estudonte resul-
tou num gronde, num sensqcionol
r.ascimento de estrelos. Foto mcis
sensqcioncl, aind<r, do que o dos
quotro gêmeos estodonovenses, que
tontc publicidcde vem merecendo
dos jornois. E com c vontcgem de
!.49. êr hovido nenhum Getuliahç

EsÍero
poÍcr morrêr, eaÍroquecend,: o cou-
lurlro.

conEta agoto quê o Govêrno tG
mou conhecimento do esÍôrço dos
estudontes, de Itólic Fausta e de
Pqscool Ccrlos Mcgno. Àiudo
bem. Mqs que seic <rpenos foÍcr
evitqr-lhes socriÍicios grondes e
nôo porc lhes impor notmqs de
conclut(t ou rêcuos nutD. emprêen-
dioento táo lindomente inicrqdo.
Porgue c vontogem estô etÊ quê
êles continuem como começcrrcrm.
Se váo ser reduzidos s Íuncionúrios
pu'blicos, entôo o melhor é que
nôo lhe dêm ouxilio clçJua: como
Compo.hi6l independente êles Íi-
cqróo melhor.

a
HONRÃ ÀO MÉRITO 

- Waldeman
cie Oliveiro - PeciÍe 

- Teotró
logo, musicisiq, ensoistc, proles.
sor, Wcidemor de Oliveirq é umo
dos mqis brilhontes expressóes
do pensamento moço de ReciÍe.
Ãlgumos da suss comédias -pelo que volem, como literqlura
e corno ieotro - cieveridm inte-
ressoÍ q quctquer emprezório de
bom gôsto e decidido q orgonizot
repertório submetido o r.igoroso
critério dê seleçô1":. Está nesse
cqso "Ãonde vois, coroçôo?", que
o Componhio Renoto Vicrno vem
de encenqr, em ReciÍe,. E estó
nesse coso "Honrq so Mérito"
recentemente publicocio. Em quoi-
quer dos duos, Wolciemor de
Oiiveirs nãc explorc o tedtÍo de
situoçóes, mos simplesmente o de
emoçoo e pensomentc. "Honro oo
merito" deÍende umc tése o iqvor
de umc pê(Íeita honestidade pro-
Íissionol no e:<crci:io do mogis-
tério e é um libelo contrs o dês-
morolizoçâo do e:sino e dos pro.
Íissôes. Dentro dessq orientoçõo
purcmen're doutrinário (doutriirá,
riq, no bom sentido) c comédio
estó esplendidomente reoiizqdo.
E cieve-se citor. entre 03 groncies
méritos do outor, q sobriedode dos
troços emociondis, o l'ustezo, êle-
goncio e noturoiiclqde dos diolo
gos, o reolidode, dos situoçóes.
Tudo isso dentro de umo dirnos.
ferc de moderado teotrolidode,
em que tudo se sucede Íiuente-
mente, normolmenie, e em que u
omhienie morol otinge, por ve
zes, o um grou bem consolodor
de grondezc.

Comédic copoz de Íoztr perr-
sor, de despertcr discussáo, "Hon-
ro oo Mérito" Íoz iús o um oco-
lhimento entusiosmodo dê parte
de quontos se intêÍêssem pelo
bom teotro, no Brqsil. Nelo, ope-
nos umd coisa nõo é boo: o ti-
fir'la 

- 
M T I ..' :':

o quá se concluiu é que todos po

-{ion ter ido pcrc julgor uma es
i&*à,,-. :,,., ,. ii,r:r;,íJ;.ii,;.



CINEMA
:lÊS CÀi{ÁRÂDÀS - Éis oi c molor emoçõo clae
actogtóIicc do qno. Náo ioporto tenhs sido desvir.

:sds, ás yezes, o obra de Beuorque (provovelmente

-E cons€ntimento aeu, poÍque acomponhou o Iilmq-

:8. e oigumos liberdodes tenhom sido iomodos em

:c=o de.lq: o Iilme, como cinemo, é uma reolizoçóo
da orais olta expressôo êmocionol. Borz<rge, no di-

!eçgo, cotrseguiu inteirqmente tsto: uE Íilme qlmc, to
rolmentê dlmd, comoventemente clmq. Tôdo c vidc
:alerior dos personogens protetodc com umo Íelicido-
Ce surpteendente; o múximo de emoçáo otilgido con
scbriedode e belezq. E tudo construido nuo climq de

:srEoni.s envolvente, Hó momentos insuperóveis: os
cenos de pÍdid, o Íinol, a convêÍscr de P,et e Robby

rb os estrêlos, o diologo dos uesmos no quorto do

Sootório...

MoÍgoÍêt Sullovorr, nd Pot, é (, mols beto rÁor!ênlo

cio caemo crnericcno - oumo interpretoçôo só coo.

Forôyel, em groodezc. o de Louise Roiner em "Terro

dos Deuses", ou os Ce C:retq Gorbo e Kolher:ne

Hepburne elrr seus roorcealos acioles Trqbqlbo lodo
inteÍior, vindo á tono opeDos peics olhcs, pelo rcr.
Íiso ê por umo voz rico de çoducçôes.
Suc expressáo de esponto, opós c be=cptise. e quol-
quer coiso de pioíundmêtrte impress:cncn.te, pelo suo
verCode. Mos nâo se póde destcccr, p:cpÍ:Erente, esto
ou cquelcr cenq suo, poro citáJo cono neibor: poucds

vezes se consegue, em cinemq ou eE teqlÍo, tão per.

Íeito hormonio e tôo perleito eguilibr:c no groadezo
como os que Morgcret Sullovon conseguiu, v:vendo
PdtÍicio Hollmorn.

ImeCiotomente depois vem Fronchot 'foue 
- este

çonde ortisto que nem sempre é tÍotodo coloo roe-

rece, E' um dos melhores popeis de sucr ccÍÍÍeúo.
Robert Young, no GotÍried, teve o seu pqpel obscure.
cido, proposltodomente, pqÍece, poÍq livle perculso
do Íilme. Robert Toylor, oindo muito "yonkoe elo Ox-
íorC", embors opogodo, nõo comprometeu o coDiunto.
"Três Comorodos" é dêsses Íilmes que Íicom grovo-
dos nq sensibilidode de todos, pela suc duplc er-
pressoo: driistico e humono. limocionc e Jqz bem.

-M. I.

SO' PÃnÀ MULHEnIJS - Outro grond,e Íilme, embo.
ro mqrcodo dos ôeÍeitos peculicres oos Íilmes euro
peus. Mos possível de restrições, Os problem<rs crio.
dos, por exernplo, sáo Íorçodos: nenhum deles é con
sequêncid do regulomento do Ãbrigo. Umc vez loaço
dos, porém, temos que reconhecer que lorom mognitr-
cdmenle tÍotodos. |ocques Devol impõe-sê coEo ctiÍe-
tor pdncipolmente pela sutilezo com quê soube opre-
sêntcr certos lqtos e situoçóes, oté êntao nuacc mos-
trqdos, em cinemo. De qucrndo em guondo um des
Iise, é verdsde, ao que â', respeito ó lógicc dos tipos

ry
t, -

7

aà;*rú5 ,refl

criddos. Nem mesuo o dq aédics, que avulta por todo
o Íilne, como e:pressôo de inteligeucis e conpree[.
sáo, escopo q esses deslises. .F-ssim nq ceng com c
jóvem mórbidc e criminosq, onde é mcis juiz do quo
médrco - o que é inodmissivel ern urt romquce de
tâo omplo sentido humono: porc elc, umcr médiccr,

oquelo jóvem deverio ser u::l coso clinico como outro
quolquer.

Hô tombem umc tendenciq censuróvel pqtc o
coÍicqtuÍc, prejudicondo, múlos vezes, o emçôo do
Íilme.

O episódio sentimentol de Donielle Dorieux, por
exemplo, soÍre c consequenciq dessc cqricsturc. O
"trovesti" imposto o sêu galô, já por si próprio rÍdi-
culo, tornq-se um lomentável mcu gôstc qucnio se
otento nos srludçôes que vdi viver.

No interpretoçáo sobresóem Volenti!ê Tessier
que é umo gronde intérprete e c otÍiz enccrÍregqdc
de encornqr a .ã,lice, cujo nome náo preciscmoe por
náo ter vindo discrimtnqdo nc distribuiçôo.

Donielle Dorrieux dó nome oo íilne. Desde
"Mcyerling" e "Totqss Boulbq" nodq mois lhe lea
sido dado q Íozer de oproveltóvel. Insistem era tnos.
tró-Ia em comédiq, poro ô que é o negoçôo. Feli:a
mêntê em "Só poro mulheres" está mais comêdido
do que em "Duplo do Borulho". Às deurois intérpre
tes conduzirsm-se bem. Com erceção d<r que Íez o
diretorc, que coÍregou demais nos troços.

.4, plotéio coriocq tem gorgolhodo, no Polácio.
E vó o gente deÍender o plotéic cqriocc.., 

- M. J
O FURÀCÃO 

- Pcde-se dizer, sem nenhumq benevo-
lencic, que, no seu gênero, é o "O Furccúo" umq cios

rnoiores reclizoções do Cinemo. Filme em quê sê pro-
curou tronsportor poÍq a têlo todo o vtolenclo dq
notuÍezo em Íurio, todo o horror dontesco de um tu.
Íôo destruindo impiedosomente uma ilha que, pouco
ontes, náo conhecia do mau ncdo, c nôo ser c ir.
redutibilidqde do governodor Írancês. duro até ó cru-
eldqde no que julgovo ser o cumprimento do seu dE
ver, nem por isso desptezc o reolizoçáo de um en-
redo digno de ser visto.

O problemc sociol encqrodo pelo lilme, provoa-
do que os penos nôo podem ser igrrois porque os cri-
minosos sáo diÍerentes, laz o espectodor retletir. Fo-
togroÍios excelentes, eÍeitos sonoros muito bem recli-
zodos, Íôrço de reolismo nbsoluto, interpretodo por.
um elenco que se soiu muito bem :le suo toreÍo. tem
o Íilme momentos verdodeiromente inesqueciveis,

Iohn lÍoll está muito bom, montendo de princí.
pio o rim o sêu or de homem primifvmente ingà
nuo. Dorothy tomour, como senpÍe se mcmtem dis.
crêtomente no seu pcpel de beleza decorctivcr. Mos.
especiol reÍerencicr merêcêm os Íiqurcrs seculdóriqr
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Os programas de rádio andam sem maiores
estreias. Poden ser assinalados uns bons can-
tores. algurnas clquestras e os teatros qlle ccn-
tinuam co::: i.ltos e baixos.

.:i:..

Depcis ctas maravilhcsas 1\Iarimbas que
a PRA - 9 nis prcporcionou, temos agora o con-
junto iemininc de Tina Vita na Rádio Tupy.

,::

Os cantrles em relevo são os mesrxos: Can-
riido tsctef iro, Faulo Serrano, Maulo de Olilei-
ra. Dola Bar-bie:"i Gornes e cutros.

lrl:nuel It,{onteilo, o português Ce voz ave-
ludada. esiá na Vri':r Cluz coln uir: programa
dol-rinicai. Foi uma bca ideia, resta conseguir
eiementos interessantes pai-a manter celto equi-
libt'io. \fanuel ],{onteiro inspira confiança aos
acl:liradores Ca cançãc l-rrsitana.

Os teatros não apresentadc qualquer

melhoiia na seleção de repertorio. Á Nllairinck
de quando em vez apresenta peqas leves e agrâ-
daveis. Assim, depois de dramas tremendos e
intoleráveis foi representada a 2.a comedia de
Cesar Ladeira 

- Sessenta beijcs por zninuto. E'
trahalho que não tem grandes méritos rnas que
merece elcgios. O enredo bem lesenvolvido
prendr bastante a atençáo do or- inte e r-aie
prinr:ipalmente pela coêrencia de .r-iotivos. O
syeaker póde ser autor mais vezes: ls radio-ou-
vinies tei:ão os ner:vos em bom cor ooltamento
e os fatigados das lutas diárias troca c o rád.io
pelo sono.

,:'.

e

A '"-o1ia de Barbosa Jr.rnior foi est j.i ê sÊ
realizcu numa noite em que os admrrç r'es de
Luiz Baibosâ sentir:am vivas as sau.-4' : d^
inesquecir.el cantor popu,lar.

+.*;.

O Dr. Ortiz Tirado está mais uria \rez. câ11-
tai:do ao miciofone da PRE3.

i:!

.§ilr.inha Melo já voltou de Sáo Pauic

I

dor, o podre e o médico sôo excelentes. EnÍim, por
sua direçõo enlrecho ê movimento é "O Furcçõo" um
Íilme que é cinenia cem poÍ cento e que indenizo

o espectodor do gronde número de bqbozeirqs com

quê cs Íábricqs costumom inundor o mundo, com a
único Íinolidode de obter lucros sempre moiores.

-D.C.

vencido de que estó diante Ce clgumo coisc de uo.

vo, pelo enccnto quê emoncr de ortistqs e qmbientes.

E como depois ninguem mcis se lembro do Íilme. êle
conltnu<r c ser considerodo encontcdor. -M. I.

Á GRÂNDE ESTRELÃ - O Íilme olemüo nào meÍêcs
ser visto. Com Mortho Eggerth, porém, o gentê pro-
curo Íozer excessôo. "Ã Grqnde EstrêIa" oniquila,
pcrq semprê, essos boo vontqde. E' o coisa mais vul.

PEQüEI§O PETUiÃNTE rIOnD IEFF) - l{os tempos

quê oirovessqmos o cinemcr vqi tendo um oprecicvel
vqlor educqtivo e está produzindo bustontê nos pcí-
sês ern que consêgue se reolisor de Íoro.

Freddle Bortholomqw, Mickey Rooney ê Têrry
Kilburn. interpretondo mogniÍicomente urna historio
muito vidq dáo q este lilme senlido emocionql legitimo.

Depois de ossistir o seçôo do Metro, Íicc uma
sensoção de desobqÍo c moror no gentê, e cÍ convicçáo
de q'.re o moteridl humono nuncct repÍesento um fro-
cosscr deÍinitivo Íoz bem.

O espectcculo dc reobilitoçáo do menino trdns-
viodo mereceu com justiça a rubrico de "EDUCÃTIVO"
O elenco se compoÍtou de moneiro sctisÍoitoritr e Sqm

Woord, o DiÍetor, proporcionou á Melro-Goldwye
Moyer um trobolho ediÍiccrnte. -- S.

ÃVES SEM RUMO - Podiq ser um grcnde ÍilÍxe, por-

quê lem moterial pqÍq Mos teve openos crl. gor dos u'ltimos tempos. I,:m tudo quonto é ruim: eu-
guns momêntos bons, DeÍiciente em quolquer sentr^ redo íclso, situoçôes ridiculas, grqçqs grosseiÍissimqs.
do, sobretudo como emoçüo. Ànne Shirley - a úni- Àtó Mortho Eggerth donscndo c Rumba. * M. I.
co gronde ingênuo do cinemo qmericdno 

- estó en.

contqdora como sempre. E Íoz seu popel com slnce.
ridode e ternuÍo. Ruby Keeler, de quem já nos jul.
govomos livres. voltou. Sem boilcdo - o que é pior.
Porque oo menos donsondo c gente náo o via di-
leito. Foy Boinler tem um gronde popel, Os outror
noda têm o Íczer 

- com exceçôo do gcroto qqê tÂvê

lnstontqs deiiciosos.
Ãs cenos Íinois de assombroçõo são hornvert:

náo têm c menor groço. Mesmo cssim o Íilme deve
sêr visto. Ãnne Shirley mêrece sêr prestigiodo. 

-M. l-

PRECISÃ-SE DE TRÊS MÃRIDOS - toretta Young.

Joel Moc Crec, Dovid Nivem ê a inesquecivel Ãlegric
de "Segundo lua de mel". Com um grupo ossim nôo
há Íllme mou, Sem pretensões c grcrnde, mos espi-

riluôso, leve, elegonte, intêligente, reqliza bem suo
Íinolidode: o .espectodor, ênquonto o vê, está con

ott A D


