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Rosqs

Vermelh«ls

A minhc roseiro opresentou hontem, oo mesmo tempo,
duos rosos.

Confesso que beijei crs rosos. Andei pelo jordim. Ero de
tqrde. Lá fóro nõo estovo possondo nenhum bond.e. Hcrvicr um
silêncio suáve. Eu estcrvo meio cqnsodo, e q torde ero mon-
so. Beijei levemente os rosqs. Erom vermelhos, pequenqs, como
os lóbios de meu bem. oh, desculpem, nõo fico bem Íolcrr êssos
cousos em público. Por fovor, nõo se riom de mim. Beijei os
rosos e qssumo q responsobilidode do que fiz. Terei sido ridí-
culo? Desculpem. Andem um pouco pelos jordins públicos
quondo o primovercr chegor. Reporem bem em umcr roso. Em
umo roso de quolquer roseiro. Reporem bem: nõo é lindo? Hó
quolquer couso nesso belezo de umo roso gue nõo vem ope-
nqs de suos pótcrlos. Há umo espécie de milogre, o milogre do
vido. Os bondes pcrssqm fozendo borulho, os conhões bombor-
deiom, os linotípos trobolhom. E entretonto existe umo roseirc,
e esso roseiro, simplesmente, fqz êsse milogre: se enche de ro-
sos. A vido floresce. Podem negor o vido com todos os conhões,
com todos os gozes, com todos qs sofodezos, com todcrs os
opressões. Silenciosomente, obstinodomente, eternqmente o vi-
da floresce. Há roscs. . .

A vido Íloresce, e é lindo. Sinto um operto no gorgonto.
E' um operto bom. Apenas só sei dizer como o vidq é lindo
como elcr tem Íorço.. .

Sinto que estou vivendo. Já sentirom isso? Jó sentirqm
profundcrmente isso? E olém dos rosas há os mulheres, os mu-
theres lindos. Com isso perturbo ! Sõo lindcrs como qs rosos e
qo mesmo iempo são humonos. Hó mulheres que sõo extrcror-
dinariqmente lindos I ]á noti:rom isso? Oh, mqs nõo bqsto no-
tor ! E' preciso sentir isso oté o fundo, ser completcrmente per-
turbodo por isso. Bem, vocês me desculpem. Tenho esscs crises
de vez em quondo. Já estou melhor.

GA
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DEPOIMENTO
ERÃ LE'PIDO, RiSONHO

Com oquelcs scsdqs, com oquele ccbe-
lo côr de cenouro eternqmente despentecrdo,
Pingc-Íogo ero lépido, risonho, desembqrq-
codo.

- Êste é um que nôo se cpertc, dizia
popoi, que gostova dele, conversqvc com
êle.

OS SIMPTES

"Tenho vivido entre homens a quem
considerqmos simples, porque qs sucs tre-
vos sôo menos rumoroscrs que qs nossqs".

- Georges Duhomel, "Fqbulcs do meu jar-
dim".

SONETO DE CÀ,RNÃ,VÃI

Mudqriq o Cqrnqvol, ou rnudei eu?

O ENCÃNTO DÃS RUÃS

.4. perito contqdorq é Írescq como o
zéÍirol

ONDE O CÃRÁTER NÃO E' GRANDE...

"Onde o cqráter nõo é gronde, não há
grunde homem, não há gronde homem de
oç&o, não há siguer grcnde qrtista. Há ape-
nqs ídolos ôcos poro c vil multidáo. O tem-
po os destruirá juntomente. Pouco nos im-
portq o êxito. Trctc-se de ser grcnde e nõo
de pcrecêJe." - Romqin Rollcnd, "Beetho-
ven".

O ÃMON NÃO ESPEHÀ

Ãssistí oo cqssmento de Mqdsleno. Foi
um óto modesto, com pouccr gente e pouccrs
Ílôres. Tic Fótimq Íoi o modrinhc. À Ícmília
de Pinga-Íogo nõo compqreceu. Pingc-Íogo
gcnha trezentos e cincoentq mil réis. Fôrcm
morsr longe, no Virodouro, porque o empre-
go de Pinga-fogo é em Niteroi. Pingo-Íogo
estctvct com crs sqrdqs mqis qcesas, o cqbelo
pentecdo, bsstante comovido. Modclencr
chorou cro crssinc[ o seu nome.

- Entôo, Pingc-Íogo, sempre qcqbqmos
cunhodos, nõo é?

Pingcr-Íogo olhqvq para Modalenc
nem ouYiu.

,!{ÁROUE§ REBELO

DE SCHUMÃNN I

"Tudo o que vem dq moda se vqi com
elcr e se te cpliccs somente q locqr qgorcr o
que é dq moda, qo envelhecer, serás insu-
portovel q todos e ninguem te apreeicrá".

IDEM
"Sem qs leis dq morql noda de gronde

se reqlizq em crte".

CÁSINO
Que lindc seriq q músicq dqs Íichos

se os homens nôo Íalcssem !

MÃDÃIENÀ ARREPENDIDÃ

Hoje tivemos a visitcr de Modclenc. Fq-
lou mal de Pingc-Íogo 

- erc um déspoto,
um sovinq, nada lhe davc, vivis cr chorqr
os tostões, e elq trcrbqlhqndo como umq ne-
gro! Fclou mcl de Mqnoel - aquilo não erq
irmão! Eu, sim. Eu é gue tinhc corcção. Pe-
diu depois cem mil reis - Pinga-Íogo deixq-
vq-o núq, cs cricnços estqvom nuqs! Era
umc grande desgroçodo! Triste o destino
dqs mulheres. . . Feliz Íôrq Cristininhcr que
morrêrq cêdo.

ÃVISO ÃOS DISTRÃHIDOS

"Escutq, ó distrqhido! Escuto êstes ru-
mores eternos que ninguem ouviró duqs
vezes. Será possivel que tenhqs já dispen-
sodo qucsi todo o tempo gue te pertence
nq eternidqde do'mundo?" - Georges Du-
hcmel, "Fábulcs do meu jcrdim".

PINGÀ,-FOGO PEDE SOCORBO

Quem o viu e quem o vê. Ã vivocido-
de, o espeÍlezq., q. independênciq, q corq-
gem - tudo Mcdclenq lhe tirou.

- Vê se me vales, Edgard!
Eu tenho peno:

- Mqs que é, Pinga-Íogo?

- Não posso mcis, Edgord! Nôo posso
mcis! Mqdolena...

Tem rncrejodos os olhos, cqueles olhos
que conhecí tõo maganos, mcs que, ape-
zqr de tudo, sindq por entre os lágrimcs
brilhcm pelc sua Mcdolenq.

- Eu ccho que é cqso pqrc um espe-
cialistq, Pingc-Íogo.

(Conclúe á pogino 12)

ao
a

I

L



f :.17"*.'4:aa§grytf r1§sq??r*t:e'.e._yi.âtr:i: í:*§jj§"I!ff ãr.i.çt

Ul,Á ÁNUNCIO

. Leio num jornal de bostqnte circuloçôo na cdpi.tol do Republico êste qnuncio curiogo em letrcs grcn-
des: "Intelectuol sem emprego. Ãmodeu Ãmoroi 1u-nioÍ, iornalisto desempregodo, qcêitd esmolqs, donc-
tivos, roupc velho, põo dormido. . .,, Sinto um cr_
repio ê ocomponho de longe os diíerentes g€stos eIroses que esso publicoçõo noturalmente pãvocoric
entÍe os diversos espécies de leitores _ icrzóes es-polhodos e incompletcs, Íqgmentos de verdodes con-
troditórios. E, como os outros leitores, penso coisos
inconciliáveis, deixo êsccpoÍ, num esponto verdo_
deiro, olgumos exclomoções de sentido vário.

À primeiro idéio que me chegc é desÍovorável c
Àmodeu Àmorol tunior homem dà letros. ogoro inú_
teis: qcho que êle procedeu mol expondo cãm Íron-quezd os suos necessidodes. Evidentemenie essecpêlo á coridode que se imprime nos diários trqz
prejuizo á numerosa e vqgo closse dos intelectuqis.
ÁÍinal que vêm c seÍ isso? euqis sáo os membros
desscr closse? Os que escrevêm pcrrc sê livror do té.
Cio, investigorn queslóes diÍiceiJ e levqntcm c co.
beço - ou os que produzem ortigos de encomendo,
otropolhom-se nos dívidos e olhqm o chôo com des-gôsto, porque os burocos dos sopctos insubÊtituiveis
oumentqm?

_ Àmadeu Ãmqrdl tunior, crticulisto sem trobqlho,
nóo pertence ao pÍimeiro grupo, é cloro. Mcs o pu_
blico ignorc essos diÍerençss. pois um sujeito que
escreve declqro em qnuncio que tem Íomq e cndo
com os colços Iurodos? Ninguém pergunto donde
veio Àmodeu Àmqral Junior, que Íês, que idéio sus_
tentou ou comboteu. Ninguem pergunta se ôle tem
idéiqs. Ãmodeu Ãmqrol Iunlor opoáce como àscritor,
num ccnto de lornol, pedindo esmolos, porque têm o
estomogo vozio e o comiss em tirqs. E. horrivel.

- Literqturq! bocejo um Íuncionório de suburbio.
No opinião dêle, um êscritor nôo possue estô-

Ecrgo nem comisq. O êscritor é um símbolo. E opolz necêssito símbolos. Âmodeu Àmorql Junior,ôsse homem louro e Íichcrdo, é um símbolo. Náo a.-vêriq trozer-nos o espetáculo dcs suos misérios: sq_pstos estrogddos e Íundilhos rôtos, incompotiveis com: proÍissáo de símbolo.
Os meus sentimentos brigom, uac grcnde pie-

dade_ me ctiÍq c Ãmsdeu r{morat lunior. 
-.ã,gorcl 

nôo

GRACILIÃ.NO RAMOS

julgo que êle tenha procedido mol. Vejo-o desocupodo,
trocqndo os peÍnqs pelos colçodos, Íorjondo d too
pro!étos irrealisóveis, rondondo os mesqs dos coÍés
sem poder sentcr-se. Os niqueis se sumircm e é pre-
cisq náo omplior o rosgôo dos colçcs. pobre Ãmo_
deu Ãmorcl Junior. Em cosq, rrct Çqsa pior que o cc-
deia, no quorto escuro do pensão desconhecido, tal_
vêz use oquelos medonhqs cuécos pretos quê vegtio
hó dois onos, posse cs noites cominhondo como um
sonombulo ou compondo. porc náo perder o hóbito,
dezenos de crônicas que Íiccm inédiios ou não res.
presentom volor.

ReÍletindo, digo comigo que o jornolisto nôo Íoi
impudente exibindo-se cssim cheio de precisôes, com
os cotovelos roídos e os boínhos dos colços esÍiqpo_
dcs. E' possivel que êle lenha sido impelido poÍ um
exce-sso de omor próprio, umq voidode imenio que
os Iiapos das boinhqs e os manchos d.o cqsqco ir-ritom. Comporondo-se q outros que estão livres
desscs inconveniêncios, reputd-Eê qcimc' de muitos _
e publico o geu esccndaloso pedido lembrondo-se de
típos ilustres que mendigoroÀ. Considera-se vitimq
dumo injustiçc. O onuncio bcrulhento nôo ó pois,
decloroçáo de inEuÍiêncio do qutor, é grito de proàsto,
otoque ó sociedode que nôo comprãende. i,mcdeuÀmorol funior los opoÍece como crionçq zcm-godo que nóo póde soÍrer em silêncio, boie o pée deseiq que todos conheçom d suo zongq.

- Se êle dispuzesse dumo colunc de iornol o suo
pobreza serio menor e tevelor-se-iq sob iórma ortisti_
cs;-nõo dispondo, redige com roivo o onuncio espc-
lhaíctoso. O seu oÍicio é redigir, náo sqbe Íozer ou-tro coiso e náo quer Íicor de broços cruzodos. Lcn-
ço q queixo violento, que, pelo menos duronte ol-guns_dios, chomqró poro êle o otençôo do publico.

EnÍim o procedimento de F-modeu Ãmqrc-l lunior
mostrc coÍqgem. Supomos o principio que êle nóo es-tá com o cobeçcr regulondo blm 

"- 
o"oto-o" ,u"orrfr"-

cendo que o seu qto nôo Íoi tõo dezqrrqzoqdo comopqrecio. O que hú é que não estomos hqbituodos cler coisqs desse genero. Mqs se tod.os os literqtos
Íossem Íroncos como Âmodeu Ãmorol Iunior, qucntos
oedidos de roupc velho, niqueis e páo duro'surgi-
Íiom ncs Íolhss! Se elos quizessem publicor isgo àegroçc, ncturolmente.
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. Já vai longe o tempo em que os inimigos da

.+cademia, os que dela diziam mal, andavam na
-asa dos vinte anos; o tempo em que, na expres<

"ão de um de vossos conÍrades, os inimigos dr
vinte anos eram, aos trinta, candidatos, e, aos
quarentâ, acadêmicos. Hoje, com a subversão das
coisas, também o panorâma se modificou por es-
tas alturas. Os inimigos, aos vinte anos, falam
bem da Âcademia; aos trinta, não falam nada; e

aguardam-se para falar mal aos quarenta, já de-
pois de acadêmicos.

Dessas contradições, porém, é que resulta
cada vez mais nítido e forte o prestígio da Acade-
mia. Eias é que geram a inquietaçáo de seu re-
nome, influindo como a lua no exercício das ma-
rés. Elas é que limpam as praias de todos os
troncos da maledicência. E são elas que jogam
ás praias os troncos da maledicencia e da ironia.

Tambem quão monotona seria a paisagem
dêste promontório, se não fôra o rumor que pro-
voca 1á Íora, sobretudo quando as ondas crespas
anunciam maresias e. . . eleiçõesl

Quantos institutos semelhantes, criados pelo
Brasil afóra, quási desapareeem na placidez de
suas reunióes, onde ninguém discute, onde nin-
guém discorda, onde ninguém pleitei.a?!...

O que torna sobremodo intelessante a exis-
tência, das Àcademias é justamente a má fama

de que gozam. E que, por isso mesmo, irrtiti'"o
sempre o especial obsequio dos que a cortejam.
Conheceis, de certo, o episódio ocorrido entre
Voltaire e um dos membros das muitas Acade-
mias que se multiplicaram por tôda a França,
depois que a púrpura de Richelieu dotou os sa-
lões de sua herdeira presuntiva. Repousando o
espírito ás margens'do lago de Genebra, em Fer-
ney, o mais irônico dos sábios, aquele cujo sorri-
so, como se disse, encheu um século, foi procu-
rado por certo cidadão da campanha, que tho
disse com seriedade:

- Sou também homem de letras. E, até cer-
to ponto, seu confrade, porque pertenço á Aca-
demia de Chalons, que é, como o senhor sabe,
filha da Academia Francesa.

- Ah lSim, respondeu Vottaire. E' isso mes-
mo. E tão boa lilha, que nunca deu que falar de
si.

Vêde, pois, que um atestado de boa conduta
po.le ás vezes constituir-se em má recomenda-
ção para as academias que se prezam. Ao con-
trário de certas damas, cujo interêsse para'nós
diminue na razão direta da reputação que per-
deram, parece que as Academias, quanto mais
faladas e mal vistas, são mais apetecidas e re-
questadas. E' um paradoxo; mas é, sobretudo,
uma verdade.
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UM GENIO
' A nova leitura atenta da obra de Eça de

Queiroz, cuja empreendi recentemente, Ievou-me
a uma convicção muito diversa da que eu fazia
desse autor.

Como a maioria dos leitores sem objetivo, eu
o havia, outróra, percorrido de afogadilho, rindo
muito com a sua deliciosa ironia irresistivel, com
a sua graçâ constante, e, principalmente, com a
maldade deveras encantadora das suas carica-
turas. O estupendo Conselheiro Acacio, do Primo
Basilio, o impagavel Pacheco, da Correspondên-
cia de Fradique Mendes, o Damaso dos Maias,
etc., permaneciam integrais em minha retentiva,
alegrando-me sobremaneira, sempre que os re-
memorava, E, daí, a impressão que o Eça me dei-
xara, como a tantos outros, de um espírito buri-
Iado e decerto excepcional, mas profunda e es-
sencialmente cômico em suas manifestações.

Poderosas tendências, com o correr do tem-
po, conduziram-me, depois, a diferentes artistas,
quê me arrebataram: Vitor Hugo, por exemplo,
empolgou-me durante anos! . . . De Hugo passei
a Dostoievsky e a Flaubert, contrabalançando a
nebulosidade do primeiro com a perfeição artÍs-
tica do segundo, e dâí por diante a uma multi-
dão de outros igualmente notaveis, cuja enume-
raçáo, aliás, em nada importaria este despreten-
sioso trabalho. Voltando, porem, aos portugueses,
já então pela urgência de consolidar o meu ca-
bedal, - 

posto que o humorista da Relíquia me
intimidasse, tendo em vista âs suas tão propa-
ladas "incorreções" - 

por êle enveredei nova-
mente em meiados de 1937, quando do conheci-
mento da Crítica de Machado de Assis. A Pre-
veneão, direi melhor: a acrimônia do criador de
Braz Cubas contra o Realismo, confesso que me
desgostou.,. Sou daqueles, que se não confor-
man nuncâ com a subserviência aos preconceitos.

Que ninguem veja nestas palavras um desa-
mor a Machado de Assis. O mestre excelso de
Dom Casmurro é um dos ídolos a que presto cul-
to. Devo-lhe muitissimo do pouco que sei, e para
qqe a minha gratidão ihe seja perene, basta esse
obléquio imenso que me prestou: reencaminhan-
do-me ao autor do Crime do Padre Amaro, des-
truÍu a lamentavel injustiça de que ora me pe-
niteneio.

Eça de Queiroz, foi, na realidade, extraordi-
nário!... O que até hoje, a meu ver, tem preju-
dicado um tanto a sua glória, 

- 
sem dúvida

enorme -e bem merecida, mas evidentemente me-
nor do que devia ser, - 

é, talvez, o seu inato
humorismo incomparavel, fator precípuo aliado
êo nosso grande absurdo em só conceder geniali-
dade ás composições de fundo severo ou tran-
cendental. Prejudicou-o, também, nesse particu-
Iar, a sua requintada elegancia de ilancly autên-
tico, a que aquele monóculo irritante ás massas
sublinhava, e prejudicou-o ainda, o Ínundanismo
por assim dizer "profissional", a que se obriga-
va comô diplomata. Em geral apresentamos re-
sistência ás individualidades de monóculo e cha-
péu alto, acatando de preferência,as cousas que
àos são ditas de sobrecenho fechado...

EsÍerc
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Vícios antigos, de dificil extirpação. Se en-
tretanto considerarmos quão marcante de perso-
nalidade é a ironia, quão rara é ela, e inimita-
vel, assim alada e cintilante como a do Eça, bem
oposto necessariamente, ha de ser o nosso juizo
estético a seu respeito.

Mas não é propriamente este o ponto a que
quero chegar. Tenho outro escôpo como verão.
E preliminarmente careço de algumas digles-
sões...

Que é o gênio enfim? Como aferir-se com
justeza essa culminâneia da mentalidade huma-
na?

Consoante numerosas definições mais ou
menos acêitas em arte - Gênio subentende har-
monia, novidade ou renovação de motivos, ori-
ginalidade relativa, em suma, e sobretudo cria-
ção. Não apenas eriação exótica, como muitos
infelizmente imaginam, pois que sob semelhante
critério Gwynplaine e Quasímodo seriam natural-
mente superiores a Claudio Frolo e a Cimour-
dain. Não apenas creação exótica, repito, mas
também, e principalmente, as que se condicio-
nam dentro da normalidade, bastando, para que
se imponham, alguns traços salientes que as di-
gnifiquem.

Ora, sendo sabido que Eça de Queiroz não
forjou inteiramente nenhum dos seus tipos, pois
que âo contrário disso os copiava e amplificava
pela observaçáo, possuem êles, todavia, uma tal
abundancia de vida e veracidade, que expressi-
vos continuam e continuarão através dos tem-
pos. Cohabitam conosco; acotovelam-nos, a cada
passo; encantam-nos; comovem-nos; divertem-
nos. E mesmo pondo de parte os seus sublimes
atributos de beietrista, os seus predicados de
compositor exÍmio, para o examÍnarmos, somen-
te, sob a característica primacial do Gênio, - a
criaçáo - não há negâr-se que Eça de Queiroz
faz rigorosamente ju's a esse título nobilitante,
emparceirando-se com os melhores de qualquer
literatura.

IJma cousa interessánte é que Eça de Quei-
roz, tendo eonvivido quasi sempre em ambientes
de escó1, náo exclusivamente as figuras de elite
descreve ou pinta com proficiência... Maria
Eduarda, Jacinto, Fradique, todo aquele pessoal
escorreito do Bosque de Bolonha, etc., a Monfor-
te, o Joáo da Ega, e o caviloso BasÍlio, mesmo,
não são superiores a quaisquer outros da peque-
no burguesia, também excelentementes retrata-
dos, (a Luíza, o Jorge, a D. Felicidade) ou siquer
a personagens mínimas ou transitórias, como o

tio Esguelhas, o Casco, e outros ainda.
Seu poder de corporificação era devéras

invulgar. Muito além do talento normal' Era po-
sitivamente desses que fazem a honra de um
povo.

Sem favor é êIe, pois, um verdadeiro Gênio,
e dos mais belos que conheço, - 

convicção esta
que cheguei pelo estudo atento das suas obras,
e que aqui sincera e desassombradamente pro-
clamo!
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Foi somente quondo já estavc dicnte dq
portc que a primeiro hesitcçõo o qssqltou.
Ã onciedcde que o vinha revolvendo durcn-
te cs últimos horcs, que lhe dérc Íorças po-
ra chegcr oté oli, desopareceu de repente.
Ficou com q mõo suspensc, sem se átrever
o golpear q portq. .A,rriou o broço devcgor
e Íicou tateondo com os dedos móles c pêle
curtido dq côxq, otravés dos rcsgões dc-col-
ço de brim koki. Pcssou depois c mão pelo
rosto e sentiu cr qsperezq da bqrbq crescidq.
Desceu c vista lentqmente pora olhor os de-
dos do pé sujo, saíndo pelo biqueirc dc boti-
no rosgodo. Entõo todos os seus muscule
forqm se relcxqndo e sentiu que escorregq-
vq sobre si mesmo, oté se encontrqr sentq-
do nos degrous dq escqdq, com os joêlhos
encolhidos e c ccbeço apoioda nqs mõos.
Todc c humilhcçôo dos ultimos mezes, todq
a Íroquezo possivo que lhe permitira supor-
tor oquelcs horqs sem Íim, dominqrqm-no
de novo. À mesmq qmorgurct emoliente e
pegcjóso, que se qderira á suq sensibilidc-
de durqnte tqnto tempo voltou c esmagá-lo
por inteiro. Sentiu-se outrq vez miserqvel e
desompcrado, inutil e só, como um trcpo
esquecido numct sqrgetq, enlqmeqdo por
todos qs enxurrqdcrs indiÍerentes. Surpreen-
deu-se, como qntes, penscndo no vidà de
]ob, raspondo resignodo qs sucrs chagas,
completcmente desompqrqdo, dentro dcr in-
justiço de suq trogédic, espontosc. Como
sempre cs recordcções Íorqm voltqndo im-
precisas e misturqdqs. Sentiu novqmente o
boloiço do nqvio sinistro que o levqrq, per-
deu-se outrq vez nq trévc qlucinqnte daque-
le porõo de pesodelo. Ã gorgantc se lhe
ressecou na sêde que não estcvo sentindo
qgorq e o estômcgo se contrqiu no Íome que

a
Dias dcr Costo

erq qpenqs umc recordcçõo. Ãs Íiguros que
desejovc esquecer povocrqm implâccveis o
potomor estreito, onde os ruidos do mundo
se dissolviqm.

Porque não esquecer, porque nõo reco-
meçqr, depois de lovcdo de todc c ignomí-
nia, depois de liberto doguela hediondez
todo que o contqminárq qté o mqis proÍundo
de si mesmo? Os dedos mqgros tremiqm
mergulhodos no cqbelo que lhe descic oté
ós orelhqs. Porque não póder opqgqr qque-
la tatuogem repulsiva, aquela cicqtriz üolo-
rosq e voltqr á conÍicnçc qnterior, co milq-
gr9 de sentir esperonço, á crençc de que
existiq olgumo coisc limpc, pqrq clém do
sujeiro tôda que o oÍogovu? Se tudo já oca-
bqrq, se qs horqs que estcvcm correndo nõo
erqm mqis cs horqs de horror e de misério,
porque nõo. qrrqncor oqueles pensomentos
de dentro de si, porque nõo clirá-Ios pora
hem longe, como qs Íolhos mortqs quã se
desprendem dcs crvores e se misturãm no
turbilhôo do mundo que está sempre se re-
rovqndo? Mqs, si nem qo menos conseguic
ocreditqr em si mesmo !

De dentro dq cqsq chegou cté êle, como
num milcgre, um riso crlstqlino de cricnço.
Umq voz de mulher, voz cqnsodq e sussur-
rqnte, voz gue ele distinguic entre tôdqs os
vozes do mundo, chegou cté os seus ouvidos
exáustos dos gemidos que há tcnto tempo o
perseguiam. Levqntou-se num salto qssus-
tcdo que the distendeu todos os músculos
de umq vez. Ficou depois longos minutos
imovel, os sentidos olertq, procurando ouvir
mcis, nq áncic de compreender os palavros
que vinham oté êle num murmúrio que não
soube trqduzir.

No silêncio que se Íez depois percebeu

Moio, 1938 ll
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o ruido do chuvq que coíc ininterruptc Ió
forq. Sentiu orrepicdo uma rajcdc Íria que
lhe recordou outros Írios mqíores que já sen-
tirc. E, de novo, mqis Íortes e mtris pungen-
tes ,qs recordações voltcrqm a possuí-lo, c
esmcgá-lo. Estqva de novo nq solc compri-
dq como umo nctve, onde qs comcrs se enÍi-
leirqvqm imundqs e repulsivas. Estqvq ou-
tro vez no cubieulo sujo e estreito, com qs
cornês omossadcis pelo torturo, os'ccbelos
do peito empostodos pelo songue que lhe
escorrerq dq boco esgotoda de irnplorar. Es-
tavq qindo com os olhos arregqlqdos qtrq-
vez dqs grodes, espiondo o mundo que o
qtrqío de deniro do escuridõo mocisscr que
estqvq pora olém dos grondes muros cheios
de omeuços. Estovo, como estivero, mistu-
rodo com todos os outros que soÍriom co seu
lqdo, consentindo nos horrores que se su-
cediqm á suq volta, qceitqndo sem protes-
to todos os objeções, tolerqndo todqs Gs
bqixezqs, soÍrendo todos os contqctos he-
diondos da prisão, consentindo, descendo,
se enlqmecndo. Que importavo que tives-
se sido puro ontes de tudo oquilo? O horror
o envolverq num engqno sem remissão. E
êsse engono durqrq um qnol Um sno tão
longo como, decerto, jomois existirq outro,
desde o início dcs idqdes. E êsse cxno qrrcr-
zors pdrct sempre o suq vida.

Como trqnspor qgorct cquelo porto, le-
vqndo dentro de si todqs oquelas mqrcqs in-
deléveis ?

A chuvq coíq cqdq vez mqis Iorte lá
Íorq. Dentro do ccrso o silêncio erq qbsolu-
to. Quosi sem sentir levontou novqmente q
mão e, novqmente q qrricu, sem corqgem
de goipear q portq. Ficou qindo olgum tem-
po esperdndo o milagre que nôo veio. En-
tõo, sem nenhum rictus no Ícce pcrodc, boi
xou lentqmente o cobeço, suspendeu com
cuidodo c golo esÍcrrcpadc do poletó, en-
Íiou ss mõos magrqs nos bolsos fundos,
desceu em ponto de pés os degrous estrei-
tos e sqíu sob q chuvo, sem se voltqr nem
umq só vez...

B^ãNCÃNIÃ NÃCIONÃL S. Ã.

Ruo do Rosqrio, 138, 1.o ond

Todas as operações bancárias
exceto cambio.

Depósitos - Cobranças - Em-
prestimos - Descontos

'1'

REVISIA

ACADEMICA
Ã MELHOR PUBITCÃçÃ.O TITERÂ-

RIÃ DO BRÃSII

CONSELHO DIBETORT
Mcrio de Ãndrqde, Jllvaro
Moreyra, Ãnibql Mqchodo.
Portinari, Ãrlhur Rsmos, José
Lins do Eêgo, Sqnta Eosc. Ru-
bem Brcgc, Iorge Àmado, Ser-
glo Milliei, Grcciüqao Rqmos,
Oswsld de Ãndrade, Ã, D. To,
v<res Bqslos, Erico Veriseimo.

BEDÃTORES:
Murilo Mirsndc e Moccyr
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CORBESPONDENCIÀ:

Bua Mcchcdo de Àssis, 3g -Solc, 313.

Depoimento
íConclusôo do pca. 6)

Há muito tempo. Mos tinho mêdo, tinhq
peno, tinha vergonho - nem sei mesmo o
que tinhcrl e chorqvo entêrrqndo cs mãos
rics s3us ierozes cabelos.

Tinha erq Íqlta de. meios, bem o sq-
bio, bem o conheciq. Sentei-me oo seu
Iodo, passei o braço sobre o seu ombro,
qcqlmei-o. Tudo iric se resolver. Tinho um
amigo módico, muito competente nessss
coisqs. Iriqmos o êle. O que êle dissesse,
se fcricr. Se Íôsse cqs3 pqra sonotorio, nãorsa cÍligisse. Eu tinhq uns cobrinhos jun-
tos. O que erq meu, erq dele. E Mqdoleno
não erq minho irmã?

Pingo-Íogo beijou-me qs mãos. Sentí
que ic chorqr. Ãbrqcei-me o êle, Íeliz por
poder serví-lo, sentindo contrq o peito o
velho Pingo-Íogo, o mesmo Pinga-Íogo da
minhq inÍqnciq, que vclic pcrcr mim mui-
to mqis que Madalenq bem mois que tô-
dqs qs Mqdolenqs.

EIe obaixou c ccbeça:

- Eu tqmbem, Edgcrrd. Eu tombém.

i :.,,r :,',. I ;i 
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nagens'váo se aproximando do trágico desfê-
cho, sob aquela obcessão de terras e ambien-
tes estranhos, provocada pela excitação das vi-
gílias na floresta e pela reminiscência de anti-
gas leituras (as legendas coloniáis, as crônicas da
conquista): "a partida dos exércitos atravez do
odor da noite cheia de cigarras, corn moles co-
lunas de mosquitos ácima da poeira dos cava-
los; a grita das caravanas na passagem dos vá-
os tepidos; embaixadas detidas pela baixa das
aguas, diante de cardumes de peixes azulados
pelo céu crivado de borboletas; reis idosos,
putreÍátos pela mão das mulheres; e o outro
sonho, indestrutivel: os templos, os deuses de
pedra envernisados pelo musgo, uma rã sobre
a espádua, a cabeça corroÍda, por terra, ao
lado deles"...

Mais do que em
transparece o Nlalraux
técnicos das pesquizas,
Ção e na enumeração r

esculturas preciosas.

qualquer outro livro
arqueóIogo nos detalhes
no roteiro da expedi-

sugestiva dos templos e

A natureza, ausente nas demais obras
traço marcante na arte de Malraux, expressiva
da sua preocupação pelos homens, tão abso4-
vente e pessoal que a miúde nela se observa a
predominancia do humano sôbre o social, a
ponto de Ehrengbourg insinuar uma acusaçáo
de individualismo e restringir a experiência hu-
mana que ele analisa á experiencia de "alguns
homens", de um grupo de homens 

- a natu-
reza encerra e defende contra a curiosidade e a
audácia dos aventureiros os tesouros artísticos
trabalhados pelas gerações desaparecidas. Amea-
çadora, a presença possante da floresta impõe-se,
e a formidavel opulência da vegetação tropical é
uma força irresistivel que enerva e acabrunha. A
descrição ressalta-Ihe os aspétos Íantásticos e
mórbidos: a atmosfera de charco, húmida e
sombria, a palpitação ofegante de monstro fa-
buloso, as vidas que se decompõem para ge-
rar outras vidas, plantas e animais em contí-I nua transformação...

Acompanhando esse rítmo dissolvente, o
homem vacila, a vontade enfraquêce, e como
que envolvida pela teia espessa das enormes ara-
nhas, enevoa-se-Ihe a conciência. O ambiente caó-
tico da selva amortece transitoriamente a prescru-
tadora inteligência dos heróis de Malraux. Fi-
ca-lhes reduzida a existência quasi ao puro ins-.
tinto, Apenas a ambição aguilhoada ou o pe-
rigo imediato pódem despertá-los, e peranté a

Notc sobrê
" 4, Estrcrdcr Recrl"

Frederico Beys Coutinho

(Trecho de um estudo)

Destacando-se dos demais iivros de Malraux,
diretamente suscetiveis de interpretação polí-
tico-doutrinária, os ensaios epistolares d,"A
Tentação do Ocidente" e os capítulos concisos
e, rápidos d' "A Estrada Real" requerem algu-
mas considerações á parte. Aqueles registram
as impressões deixadas no espírito do autor
pelo seu primeiro contáto com o mundo chinês,
fixando as reações de uma inteligência e sensi-
bilidade européas perante o espetáculo da Ásia;
os últimos apresentam-se, frente ás outras pro-
duções, que tambem comportam um aspecto ro-
manesco de aventura polÍtica( ou, se desdobrar-
mos e ampliarmos o conceito: aventura revo-
lucionária), eom os clássicos requisitos das his-
tórias puramente aventurescas: teras inexplo-
radas, tesouros a descobrir (artistícos, no caso),
a pre§ença de selvagens e os incidentes que, ge-
ralmente, acompanham os entrechos desse gênero.
todos esses banais elementos, porem, domina-
dos, superados pelo talento do autor e, com no-
tavel maestria, utilisados na composiçáo da at-
mosfera de vigorosa dramaticidade que impri-
me ás suas páginas a nota-Malraux, inconfun-
divel.

*l*

Característica narração de aventuras, cons-
tituem o maior valor d' "A Estrada Real" os
fortes personagens que ela emoldura. Cerebráis
e homens de açáo, á imagem do autor, Perken e
Ciaudio lucidamente enJrentam a selva hostil,
as ciladas sinistras do selvagem, todas as per-
spectivas de tormentos e de morte. O prestí-
gio do poder e da riqueza, ocultos no recesso
igttóto da Ásia, arrasta-os, numa fuga da civi-
lização, para regiões distantes, ainda inviola-
d.as pelo branco, onde o primitivismo dos costu-
mes, a exaltaçáo dos instintos e a agressividade
da natureza, favorecem e acobertam a animosi-
dade dos homens. Alcançado o objetivo que a
sua vontade implacavel marcara, ainda póde
Claudio retornar á Europa longinqua, enquan-
to Perken, destruidas as esperanças da grande
aventura (tentativa de conquista de regiões in-
submissas da Indo-China), sucumbe lentamen-
te, gangrenado pelas lancetas de guerra que a
ferocidade dos nativos "Stiengs" plantou pela
floresta.

Marcada pelo duplo signo da aventura e
do exotismo, a narrativa se desenrola num
crescendo febril, atravez do qual os dois perso-
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visão das estátuas cobiçadas ou os indícios su-
tís da aproximação clo inimigo, chega-lhes aos
músculos novo vi.gor, ao espírito nova energia
e a dialogação aBitada volta a enrqdar a narra-
ção na sua trama nervosa, intelectualisando os
episódios violentos que se desdobram.

Em "A Estrada Real", Malrartx faz a psi-
eologia do aventureiro, como fixa, nas obras se-
guintes, o retratc psicológico do revolucionário'

Os seus personagens, sem dúvida, são sin-
gulares. Não apenas'dominados pela atração do
desconhecido ou da fortunâ, mas complicados
por uma acentuada desadaptação social: tipos
ansiosos, de intensa átividade mental, que não
cessam de se analisar, de buscar no passado os
motivos remotos da sua situação presente; se-
xualmente inquietos, mas sadios, porque não se
recusâm a conhecer os instintos e a lhes apli-
ear a mesma vontade viril de compreender e
dominar.

As primeiras páginas crêam logo a suges-
tão adequada ao desenvolvimento dos capítu-
los seguintes. Assim como nos "Conquistadores"
a narrativa começa com a notÍcia da gxeve ge-
ra1 em Hong-Kong, e a projeção desse movi-
mento coletivo indica o sentido político do ü-
vro, e na "CondiÇão Humana" o drama de um
assassinato, em que a noção do dever partidá-
rio vence a repugnancia da morte violenta, con-
diciona toda a ação posterior e a vida íntima de
um dos principáis personagens (a sombra
dostoievskiana do áto perpetrado: "Crime e Cas-
tigo"), "A Estrada Real" tambem avança de
prineÍpio pontas sugestivas de aventura, evo-
cando os grandes aventureiros do passado
(Mayerena, James Brooke), transmitindo ao, lei-
tor o interesse romanesco que cerca' a bordo, a
figura impressionante de Perken, na curiosida-
dé insopitavel de devassar a existência desse
branco r'que esteve ligado á vida dos estados
independentes da Ásia".

Quando, no início, a intimidade se faz entre
Perken e Claudio, a simpatia instintiva que os

aproxima prenuncia a fraternidade indestruti-
vel que vai surgir. Mais do que uma ocasional
identidade de interesses ou a simples tentação
da aventura, associa-os, para um lance decisi-
vo, a pressão irresistivel de afinidades profun-
das: a lnsatisfaÇáo da vida, o dom da ação enér-
gica 

- 
Claudio, forçado á inação, "numa ago-

nia de intoxicado privado de sua dróga"; Per-
ken, senhor de seus gestos e palavras, o único
dentre os passageiros "a pronunciar a palavra
energia com simplicidade" - o mesmo desejo
de violar as fronteiras do destino moldando a
própria existência. Virilisado e robustecido pela
ação em comum, a prosa veemente de Malraux
exteriorisa aquele sentimento em toda a suâ
piena significaçáo humana. O longo diáIogo das
paginas BB a 94 não interessa apenas á com-
preensão do livro. Intensamente dramático, por
intermédio dele os seus personagens irmanam-
se, ás futuras creações do autor: a angústia que
os oprime é a conciência da condiçáo humana
e a sombria decisáo e a coragem que os ani-
mam já sugerem as outras lutas em que pode-
riam se sacrificar.

Concisas e pausadas, as réplicas de Perken
e Claudio alternam-se, com o balanço e o ca-
lor do próprio coraçáo humano, pulsando livre=
mente e clamando o seu incoercivel anseio de
solidariedade e compreensão:

"- Nós jogamos juntos a nossa vida: eu

Êslerc
estou aqui para te ajudar ê não para exigir ex-

plicações

"- Compreendas-me: se aceito um homem,
aceito-o totalmente, aceito-o como a mim rytes-
mo. QuaI o áto, cometido por esse homem, que
eu pósso garantir que não teria cometido?

Novamente o silêncio.

- Ainda não foste seriamente traÍdo?

- Não se pensa sem perigo contra a massa
dos homens. Para quem eu iria, sinão parados homens. Para quem eu iria, sinão para
aqueles que se defendem como eu?

- E ;;;'t" i*ü;;'á'rte'"" il;; ';;ü';
amizade possa te arrastar?

- Temeria eu o amor por causa do mal ve-
néreo? Não digo: pouco me importa, digo: eu
aceito,

Dentro da noite, Perken coloeou a mão so-
bre,a espádua de Claudio.

- Eu desejo que morras jovem, Claudio,
- Eu deseJo que morras Jovem, urauqlo,

como tenho desejado poucas cousas neste mun-
do... Não suspeitas o que significa, ser prisio-
neiro da própria vida... Não sabes o que é o
destino limitado, inevitavel, que cái sobre nós
como o regulamento sobre o prisioneiro: a certe-
za de que serás isso e não outra cousa, de que
foste isso e não outra cousa, de que jamais te-
rás o que ainda não tiveste.'E atraz de nós todas
as esperanças,'todas as esperanças que tivemos,
na pele como jamais teremos ser algum vivo....

E quando não se tem filhos, quando não se
quiz filhos, a esperança é invendavel, náo pode-
mos oferecê-la a ninguem e trata-se mesmo de
matá-la nós próprios. Por isso a simpatia póde
se tornar tão proÍunda quando encontramos â
esperanÇa em outros

E mais adiante, quando ao sangue de Per-
ken já estão mescladas as toxinas mortáis e
Claudio fita-o com desesperada piedade:

"Havia nesse olhar uma cumplicidade in-
tensa onde se chocavam a pungente fraternidade
da coragem e a compaixão, a união animal dos
seres perante a carne condenada. Perken, embo-
ra estivesse preso a êIe mais do que se havia Ii-
gado a ser algum, sentia a sua morte como se ela
viesse de Claudio para si"

Assim desaparece Perken. A vida se the es-
vái com o latejar do ferimento e êIe morre na
Íloresta, o seu elemento, como no oceano morre
o marinheiro. O destino compassivo não permite
que o aventureiro sobreviva ás suas esperanças
esmagadas, á destruição dos seus sonhos de con-
quista.

Nobre Malraux! Conduziste ao coraçáo da
Asia as paixões, as fraquezas, os tormentos dos
civilisados, e nem a fuga, o combate, a mais lou-
ca audacia e a mais alta coragem puderam con-
seguir com o aniquilamento da personalidade ou
a exaltação da vontade uma compensação para
os males inerentes á condição humana. Os teus
heróis defrontaram na floresta e nos homens pri-
mitivos que a habitam a mesma resistência, a
mesma hostilidade dos seus irmãos polidos pela
civilisação. Tanto esforço e tanta dedicação sub-
jugados pela "austera dominação da morte".

Lição de desalento? Não. Exortação á resis-
tência. Se o tempo presente é de pesprêso e de-
sanimo, não esqueçamos que traz em si, indes-
trutivel, o germem do futuro, tempo de esperan-
ça.

t
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A noite de Estancia o acolheu, noite da gran_
de paz. Ele vinha de longe e seu rosto eraiati_
gado e precocemente envelhecido. Trazia nos sa-
patos poeira de distantes estradas, rugas no ros_
to de distantes sofrimentos. E não tiazia amor
no seu coração cansado. A noite de Estancia era
plena de paz e o acolheu. Seu rosto se iluminou
e era gratidão pela paz da noite serena. Estrêlas
que ele não vira noutros céus, lua romântica que
lembrava amores perdidos. Veio tudo para seu
coração, de repente, e o renovou, fêz com que ele
se esquecesse de outras noites de espantosa an-
gustia.

Vultos que passavam. Êle os fitava com
amor e se surpreendeu disso. A noite o envolvia
e não.havja comparação paÍa a noite pois só de_pois Amélia apareceu com a paz da hoite nos
seus .olhos. Êle a encontrou iem surpresa pois
a_ noite já o preparara para êste encãntro. Ela
chegou na noite e era repousante e trazia, na de_
licadeza das suas mãos, igtrorados carinhos, ca_
ricias de suavidade desconhecida

Viria ela também de caminhadas inúteis?
Não havia espanto nos olhos de AméIia, grandes
olhos de magua e sofrimento, inda assim* 

"fr"io,da extranha paz da noite. Á cidade ,aãrmàcia
nos séculos passados, os casarões fechados,-àzu_
leJos nas fachadas, cercada dos rios encachoeira_
dos,.saudosa do mar.que rebentava na distancia.
.a crdade era extranha para ela, ela não era de
Estancia dormindo, era da noite enchendo.o rÀun_
do de paz. Vinha da própria noite, era 

"o*ã-rr*símbolo romantico, mãoi que traziarn aáaivas,
olhos que traziam paz. Ele a reconheceu como
reconhecera a noite, as estrêlas e a lua. Em vol_ta tudo era sereno na cidade de Estancia que
dormia. Êle repousou enfim.

O vento frio passou, ventania que dobrava
os coqueiros do caes de grandes trapiches e ca_
sas pobres. O velho o cumprimentorr e ia dobra_do como se o vento o curvasse também. Ficou
olhando o velho que desaparecia por detraz daponte jogado pelo vento como uma velha embar_
ca-ção. Como uma velha embarcaÇão era êle tam_
bém. Não importava a lua sobre o cais, iluminan-
do a ponte, recortando o perfil das fábricas. Via
as luzes amortecidas da cidade. Foi assim que
disse a Amélia:

- Sou como uma velha embarcacão.
- Não havia espanto nos olhos dela, tão cheios
de magua. fnda assim ela trazia os olhos cheios
da paz da noite e êle não mais se recordou de
passados sofrimentos. Já não era como uma ve_Iha embarcação perdida ao sabor d.o vento. O
velho já desaparecera e agora a lua só ilumina_
va a estrada.

A voz dela veio em surdina do silêncio:

- Porque como urna velha embarcacão?
_ Doce, doce Amélia. Êle repetia baixinho:
doce, doce Amétia. Não se faziã necessária a
toada que o pescador cantava no cais decadente.
De Amélia vinha música, mu,sica das suas mãos
ccmo caríciâs, música dos seus olhos maguados.
Ele não respondeu ao que ela lhe perguntara,
disse apenas para a noite que o" cercãvrl

- Doce, doce Amélia.
Os olhos dela não sorriram que a paz não é

Jorue lmado
sorridente e mesmo seus olhos eram maguados.
Perguntou:

-- Você disse que era como uma velha em-
barcação?

- Canqado das viagens.
A toada que vinha do cais atravessava a

ponte, se perdia na noite. Ela levantou os olhos
e só então êle sentiu que a paz que ela trazia
dentro de si era feita de sofiimenlo. Não disse
nada que eram vás as palavras. Levou a mão aos
cabelos que a lua iluminava e os acarinhou, era
como se acarinhasse uma irmã infeliz, uma noi-
va doente.

Eie não ouviu a história que ela contou, Era
triste, isso diziam seus olhos, isso dizia a paz que
enchera, por fim, seu coração. Ele também tinha
uma triste história e, no entanto, não encontrara
a paz. Seus pés. andaram longas estradas que â
angustia o fazía caminhar procurando outros
destinos, logares serenos como aquele velho cais.
ÊIe não ouviu a história que ela contou. Se d.ei-
xou embalar na voz dolente que ela tinha, na
doçura dos seus olhos, na paz que vínha da noite
ou dela e o envolvia. Agora êle a confundia com
a noite serena, de onde vinha aquela paz e aque-
Ia doçura ele não mais sabia. Vinha dela ou vi-
nha da noite? E a voz que contava histórias soa-
\râ como uma cantiga de ninar e êle estava como
se l'epousasse nos braços deJa, como se dormisse
acarinhado por ela, como se morresem juntos no
fundo do rio de aguas tão claras.

A história era triste mas a voz que a nar_
rava, a voz táo baixa de AméIia, não entristecia.
Acalentava, era doce como a noite de tantas
trêlas. 

juruu d lulLe (te Lanlas Q§:

E, de repente, fâlaram muito de viagens.
Queriam esquecer tudo que traziam nos cérãbros
cansados, nos corações chagados. ÊIe contou de
outras paragens, cle regiões diferentes, de povos
e costumes. Ela o ouvia com uns restos de alegria
nos lábios sem sorrisos.

Êle falava de coisas passadas, mas para ela
era como se êle falasse de coisas a aeontecer.
Viagens que deviam ter feito juntos e que só um
fizera. Agora ela seguia com êle por aquelas
estradas já percorridas, via o pitoresco do mun-
do. Mas ia serena porque o sofrimento a levara
até a paz.

Quando falaram nisso (há muito haviam no-
vamente ancorado no velho cais de Estancia) ela
disse:

- Triste paz.
Ainda assim êle a invejava porque muito

ainda teria que soÍrer para ter a paz que e1a tra-
zia nos olhos. E descançou a cabeça cansada nas
mãos de Amélia tão cheias de carícias jamais
distribuidas. E a paz da noite, a paz dos olhos
de Amélia, veio de novo e encheu aqueles cora-
ções.

Depois êle retomou suas estradas. Um dia
talvez conseguisse que seus olhos tivessem tam-
bem aquela paz da noite de Estancia, dos olhos
maguados de Amélia. Então voltaria e, de mãos
unidas, percorreriam novamente os caminhos da
cidade, veriam o velho cáis, escutariam as can-
ções dos pescadores, na velha ponte recordariam
uma noite de paz e talvez se amassem novamen-
te. Com certeza se amariam novamente.
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O Poe.ta
Ântes de dar início ao apólogo de Emerson,

cuja traduçáo livre, executei para íntima satis-
faéão do meu prazer espiritual, desejaria pro-
porcionar aos lêitores que, porventura, -o des-
àonheçam, uma breve notícia desse varão ver-
dadeiramente notável e singular.

Aos 25 dias do mês de maio, em 1803, isto
é, há 135 anos, nascia em Boston, uma criança
predestinada, que receberia o nome de Ralph
Waldo, em obediência á tradição amerrcana, que
tazia ineorporar ao nome de batismo, dos recem-
nascidos, úm dos nomes de familia, dos seus

ancestrais.
Chamou-se, pois, desde esse dia, Ralph Wal-

do Emerson, o novo rebento dessa já ilustre fa-
milia, cujas raizes de sangue remontavam a ou-
tras éras, em terras da Escossia.

A vida desse menino seria longa e bela, e,

não somente do ponto de vista intelectual, mas,
ainda, e particularmente, do ponto de vista mo-
ral, de sua ação pública ou particular, chegou a
ser fértil, proveitosa e abundante, tais os predi-
cados espirituais que transformariam o seu pri-
vilegiado portador, em uma das expressões mais
nobres e eminentes, da sua Pátria.

os pais dessa afortunada criança, - escre-
ve M. Dugard, seu ilustre biógrafo e entusias-
mado panegirista, - os progenitores de Ralph
Waldo Emerson, erâm, em tudo, dignos dos seus
ancestra.is, por serem continuadores daquele pu-
ritanismo escossês que os seus maiores havia'm
tlansportado para as terras do exílio, na Nova
Améiica, maii de dois seculos antes, em 1635'

O ambiente familiar, austéro e puro, de
onde êle provinha, contava, já, em suas várias
ramificaQões, representantes afamados e ilustres,
constÍtuindo-se em autêntica e esplendorosa
constelasão de prosélitos das boas causas, e, en-
tre os quais, poderiam ser enumerados: vinte
pastores religiosos, cincoenta gyaduados, uma
iegião de teólogos e letrados, pioneiros da civi-
lização que, através de séculos, impulsionavam
a§ tradieões da cultura, o âmor á independên-
eia, o zê1o da vida interior, nobremente vivida,
e o gôsto da filosofia.

O próprio pai'de Emerson, seguindo e pros-
seguindo na rnesma linhagem dos seus maiores,
fizera-se pastor religioso, de uma das mais im-
portantes igrejas protestantes, de Boston, nos
arredores de cujo presbitério, todos podiam vê-
Io euidando do seu pomar, da sua horta e das
suas terras, nos intervalos dos ofícios religiosos.

Dizia-se, mesmo, naquelas redondezas, que
o velho Emerson repartia com as suas ovelhas
eristãs, não só o pão espiritual, mas tambem, o
pão de trigo que êle e sua mulher cozinhavam,
tôdas as manhás, Parâ a sua Próle.

O jóven Emerson experimentava, assim,
matinalmente, a influência dignificadora do
meio familiar em que nascêra e, desse modo, se

fêz homem, crescendo na virtude dos bons exem-
plos, tornando-se, rnais tarde, um dos nrais belos
espiritos de sua época e um dos homens mais
notáveis do seu tempo.

A escassês de espaço nâo permitiria minu-
denciar a vida desse varão extraordinário' filó-
sofo e poeta, artista, professor de belezas e har-

PH OCION SENPÂ

ê'

monias, memorialista paciente e exáto' de si
mesmo. cujo espirito cujos talentos, pela sua
profundês, pela sua claridade e equiübrio, Ía-
iiam o deslumbramento de seu grande amigo
Thomas CarlYle.

Emerson, como êle ensinaria aos outros,
prendeu o seu destino â uma estrêla !

Essa estrêla, que é a sua perpetuidade e a

sua glória, palpitá ainda e, sempre,. palpitará,
anunãiando às 

-esplendores da sua incompará-
vel riqueza moral e da sua existêneia fecunda'
harmoiriosa e deslumbradora, que todos pode-
rão contemplar através de sua obra imortal, de
artista.

E' desse magnifico espirito cr:iador de sim-
bolos e belezas, a pequenina obra prima que

iããs rer na interpreiação que lhe procurei dar,
passando-a do seu para o nosso idioma'

O POETA

Certa vez - conta Emerson, numa das pá-
ginas da sua.autobiografia - certa vez, sete ho-
mens, um após o outro, atravessaram, no mesmo
dia, um mesmo campo.

O primeiro, lavrador, habituado ao 
- 
trato

da terrã, não teve olhos sinão para as planta-
ções que esmaltavam a terra'

O segundo, que era atrônomo, atravessou
o campo, quasi indiferente com os olhos e os

sentidos'voltrdos para o céu, fitando os hori-
zontes fugidios e longínquos, á procura dos as-
tros mais distantes, ainda.

Era um médico, o terceiro, e, atravessando
essas terras, só se preocupou com as águas re-
moradas em pôças, suspeitando os miasmas in-
sidiosos e maléficos que, dentro delas, deviam
morâr-

O quarto homem, atribulado com as coisas
da gueúa, porque fôsse - um militar, imaginou
togo, de relance, medindo a terra com os olhos,
a deÍesa dos caminhos, e, na sua preocupaçãt)
interior, foi dispondo, aqui e mais além, as tro-
pas para o combate e as armas para o assalto
ao inimigo.

Veio, depois, um geólogo e, enfeitiçado pela
ciência, não viu sinão os rochedos e não teve
olhos senão para o humus do camPo.

Empós desse, surgiu um agente territorial,
que examinou, detida e meticulosamente, a ter-
ra, medindo-a, calculando-lhe a riqueza pela
subdivisão, em lotes e planeou a estrada para os
veículos, e distribuiu, mentalmente, os sítios a
serem ocupados pelas cavalariças.

Finalmente, um último homem apareceu'
Tranquilo, feliz e despreocupado, extasiou-

se na contemplação das sombras com que os ar-
voredos atopetavam o chão, lançou um olhar
vago, aos horizontes infinitos, e, voltando o ou-
vido na direçáo dos bosques rumorejantes de
águas, de azas e cicíos, ouviu, sorrindo, a al-
gazarra musical dos melros, assobiando por en-
tre os ramos, e acompanhou com os olhos e cor,
o coração, a suave melodia de uma cotovia que
voava e cantava, dançando na relva húmida e
polvilhada de sol, do prado tranquilo...

Êsse, era o Poeta!

*
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Qlhai os do câmpolirios
ERICO VERISSIMO

I O medico sai do guarto n.o I22..A, enÍer-. metrc vem cto seu encontro.

- crvise o dr. Eugênio. E, um cqso perdi_
io, questôo de hoiqs, tclvês ae Àinuts. r
ela so.be que vai morrer. . .

Silêncio. Uma golÍodc súbita de ven_:c otrqvessc o corredor. Ouve-se o ruido
séco dumq ports que bqte. Ã irmõ de cqri_
cade estremece, Iembrqndo-se dc modru_
_acdo em que morrêu o parclítico do 103. (À
enJermeiro que estava áe plantôo lhe con_
:ico horroriscdo que sentiro o sôpro gelodo:c morte entrqr no quarto do doente).

- Êle está na cásq do Ícrmíliq, doutor?

- Nâo. Peçc ligcçõo com q chácqrq do
sogro êm Sqnta Mqrtq. -Digo ao dr. Eugê-::io que o Olivio quer vê_loi Tolvês êle cin_lo possq chegor c tempo. . .

Encolhe os ombros, pessimistc, qcende
-.:-m cigarro ê suqs mõos tremem um pouco.

Irmõ Isoldc cqminhq pqrq o Íunão do
corredor, entrq nq cqbine do teleÍone, discÀ.
9crro o centro.

__ Ãlôl Ãlô! Falo o Hospitcl Metropoli:r-o. E' um cqso urgente. eüero longc d.is_tsncia.. .

Às lógrimos lhe escorrem pelo rosto.

"t

, .. . umq poncreoÍite hemorrágico _ dizÉ o. voz veladq e distqnte.
Como se tivesse pressentido c desgroça

-primeiro- que o cérebro, o coração aó fu-
gênio, desÍqlece, suqs bqtidcs se táirro*
=rois espaçqdqs e cctvcts.

... o dr. Teixeirq ccho que é um coso
cerdido. E/c scbe que voi riorrer.. . pediu
D([IO ye-lo. . .

Eugênio sente estqs polovrcs com todoc corpo, soÍre-qs principalmente no peito,
:omo um golpe surdo de clqvq. Umc-súbi-
:q tonturq lhe toldcr os olhos e o entendi-
raento. A voz remotc qgorq 1he chegc cos
:uvidos em palcvras quã porc êle náo têm
=qis sentido. Eu-gênÍo deixà coir a mão que
segurq o Íone. Só tem conciênciq de ducs
:oisos: 9r*g impressão de desgrcçq irre_
:cediável e do pressõo desesperc-do'd" 

"".,3r."çao q-ue q cqdc bqtido parece crescer,
:nchqr suÍocqdorqmente. Êle sente o surdo
pulscr do songue nas têmporcs e na cãró-

tidc. 
?-ua respiração é penoso e desiguol, a

bôcc lhe qrde, o peito ihe doi _ é cómo se
de repente tombqsse sôbre seu corpo todc
c ccnseirq duma longc corridq descbclqda.

Pendurq o Íone e corre pqrq ct jcnela
em buscq de or, nq esperqnçc de aiguém
ou clgumo coiso lhe gríte que tudo aluilo
é sonho mau, olucincção.

O sol do torde doirq os cqmpos. O oçu-
de reluz co pé do bosquete de-eucolíptus.
Mqs o que Eugênio vê iõo os seus penscr-
menios. E Olivio, está em seus pensqmen-
tos, pálido, estendidq nq mesq de opera-
ções, coberto de punos ensqnguentcdàs.

- - Elo sobe gue vci morrer . . . pediu pano
vê-Io.

Sim. Êle preciso ir. Imediotcrmente. Oli"
viq vqi morrer. Os olhos de Eugênio se
inundom de lógrimos. Os segundos pqs-
sqm. E qgorq que sucr respircção qos pou-
cos se vqi Íozendo normql, o que êle sente
é umq trêmulq Íraquezc de cónvolescente.

Umq voz de cricnça Ílutuc no silêncio
d.c tqrde, num grito prolongcdo. Um rapc-
zito vqi dqr de beber q umq vqcq mqlho,
dc, tange-a com umq toquorc pcrc c beirc

. do açude. Ãs imcgens do qnimol e.*#
criança se reÍletem nc água pcrcdo. Eugê-
nio penso no pcrz de Deus. Olivic sempre
lhe Íolovq nessq grqnde poz que nadc con-
segue quebror. E de repente êle tem o im-
pressão de que vai começcr c pqgar os seus
pecodos, o expicr sucs culpqrs.

Ficc alí á janelo por alg'um tempo, re-
lembrqndo os seus erros, como um homem
diqnte de Deus á esperc do Juizo Finol.
-. Mg" dc própria poz dos cqmpos ou dc

idéic de Deus the vem ogorq umã doidc e
alvoroçoda esperqnçq que lhe toma contc
de todo o ser. E' possível que Olivio se
sqlve . . Seriq cruel demqis morrer qs-
sim... Há milcgres. . . Êle se lembrq de
cqsos...

Eugênio dá algumos voltos no quarto,
sem destino, qtorqntqdomente. DepoiÃ apc-
nhs o chopéu e precipito-se porq à escoãc.

Por quê se detém de repente no pctc_
mqr, como se tivesse encontrodo um obstá_
culo inesperodo? Eugênio tem conciência
dum sentimento aniquilqdor: dq suq covcr_
dio, dc suo lmensq e dolorosq covqrdio
num momento em que devio esquecer tudo
- preconceitos, convenienciqs, cporêncics

17



I8

- e correr pqrc Oliviq. E clí parodo, cmcÍs-
sqndo o chopeu nqs mãos nervoscts, êle se
onolisq e soÍre. tá em bqixo no iardim estú
suo mulher. Há o perigo de àc descobrir
todo c verdsde. Êle terá que inventcr umct
desculpo pora oquelc vicgem precipitcdc.
Mos Olivic voi morrer, seric monstruoso
deixá-lc ir-se sem the dizer umc pcrlcvra de
cqrinho, sem qo menos lhe pedir perdõo. E
no instqnte mesmo em que Íormulc êste
pensqmento, Eugênio sente que seu inex-
plicóvel orgulho e suc invencível covcr-
dic nõo lhe permitiricm pedir perdõo c nin'
guém.

Meu Deus, mcts eu PrecÍso ir, custe o
que custcr, qconteçq o que qcontecer.

Começa q descer a escqdq devcAcr.
Que desculpc doricr q Eunice Para

oquelo inesperodc corrido pqrq q cidcde?
Ãnteviq c situoçõo embcrcçosc, no hospi-
tcl. Olivic.. . Os outros... O dr. Teixeirq
dando expnic«ções Íricrmente técnicqs. Tu
ssbes, umq pancreotite hemorrógica.. '
Os olhores.. . Compreenderiqm tudo...
Cochichos... Quem? Ãmantes... Ãh ! Êle
é o dr. Eugênio Fontes cqscdo com s Íilha
dcquele riccço, o Cintrc, conhece?

Os dedos de Eugênio crispcm-se sôbre
o corrimõo. Seu corqçôo agora bote com
Iúrio desesperodc.

Olivia, muito pólidc, querendo dizer
olgumc coisq... O vulto perto da cqmc no
quarto escuro (nõo qcenderqm cr luz) é o Pc-
dre. Ãs mãos brcncas de Olivic segurqm c
velq... Santo Deus, é um ccstigo !

tágrimos quentes escorrem pelos Íaces
de Eugênio. Êle os enxugcr e caminhc pcrc
o jordim.

Gritq nc direção dc garage:

- Honorio !

O chcuÍÍeur qpcrece :

- Tire o ccrrro depresscr. Precissmos
ir ú cidcde o todq velocidqde. E'um ccso
urgente,

#*

Eunice lê no jordim á sombrq dum
enorme pcrosol de gomos vermelhos e
qzue§.

- Preciso ir á cidsde com urgêncic.
Elc erque os olhos do livro, Íita-os no

marido.

- Que é que tens? Estás tõo pálido...
Êle responde sêco:

- Nodo. - Ãrrepende-se, procurq cor-
rigir o tom brusco. - Foi umcr notícic que
recebí... O Ernesto, tornou c cpqrecer.

Os olhos delc têm umq luz Íriq. Pqre-
cem enxergqr qtrqvés dcguelas pclcvras
mentirosqs.

- Nõo precisas expliccr. - Pquscr. Mi-
rctm-se por um instqnte como dois estrq-
nhos. - Nqturqlmente só voltqrás de mcr-
drugcdc.. . ou qmqnhõ.

Êle olhc o relógio:

- Soo quasi seis. Só chegcrei ó cida-
de ós nove, nove e pouco... Ãcho que só
posso voltor qmonhã de mcnhõ.. .

Eunice se recostc na cadeirq.

- Tu sabes que eu Íaço questôo de
não me meter nc tuq vida. Fqze o que en-
tenderes. Em todo o ccrso, obrigcdc pelc
comunicaçüo...

Eugênio julgc ver um brilho de ironiq
nos olhos delq.

- Tu não Íiccrós sózinhq. . .qntes do
qnoitecer teu poi estqrú cquí...

- Oh! nõo te preocupes comigo. Eu
sei tomqr contq de mim mesmo. Ãlém dis-
so, tu sqbes, eu gosto dc solidõo. Els nos
convidcr G exqmes de conciêncio. Por Íqlqr
nisso, deves estqr preciscndo de um...

Eugênio corc. Eunice tornq q bqixqr os
olhos poro o livro. Por um instqnte êle Íico
o contemplá-la, sentindo umq rqivq Íria e
perversc. Ãlí está Eunice ncrs sucrs eternqs
.rtitudes de capc de revistq. Literctc! Imc-
gincndo-se sempre Íocqda pela luz dum re-
Íletor, num palco. Procurando Íundos ortís-
ticos pora q sucr Íigurc. O que q sqlvq de
ser qbsolutqmente ridículc é q suq belezo.
Sim, elc é belc. Mqs nõo tem qlma. Ou tem
muitqs qlmqs, qlmqs de empréstimo, almoe
dos personogens dos romqnces que lê. Nem
chegam q ser clmqs. São atitudes. Mcs
nqdc disto qgorq importc. Pcira umc gron-
de desgroço sôbre o mundo. Olivic vqi
morrer.

- Bem, até cmonhô.
Sem erguer os olhos,Eunice responde:

- Ãté cmanhã.
Eugênio volto-lhe qs costqs e cqminha

na direçôo dc aorcge.

O que se pensa
HOIE

Redação e administração

Avenida_ An gelica, 2.216

S. Paulo - Brasil

Direção de:

oTAVTO MENDES CAJADO

NAS LIVRARIAS
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Màio, 1938

Algumas desproposrtadasreÍlexões

g__pqop ôsito de certos despropôsitos

,Alarrdo de &,otn ,Íbnde
Porto, Morço, 1938.

Principiemos por umq conclusôo: "O esteio -de que só desopcrecem completomente no novo periodoumq sociedcde reside no qusêncio dos sucs rozôes árr"o oo *â.*ã t"-po que volve inteiramênte ho-Íundomentqis"' mem-qmbiente desse óutro período,- 
- no cristclisa-Estq mqneiÍa de ver porece. de certo, obsurda, çôo mentcrl 

"orielponaente 
q esse outro sistems.Ãnolizêmolo, todovid, serenqmente, e veiomos se o E' lugor comum: o homem é o retrotoção do seué de lqcto' meio e do suq épocc. Nôo conÍundcmos, todcvio,compreende'se: reliro-me q umo sociedode de- com o homem-ombiente ccimc exposto, porque oque.pois de constituido solidqmente, depois de bem ada' r" 

" 
q"à iàiJ lererênciq nos cnterioÍes considerq-ptodo oo seu ombienle próprio. eue é oindc: umc çôes é o homem expressão dum sistema evoluido.sociedode suÍjcientêmênie evoruidq de forma o ter Éste, o que cito ogoro, é b ho;;; 

"-p;;;;;" de üdc,ió odquirido nos sêus membros 
- o homem-ombiente lndependànte dos sistemos tronsitórios. E,, por ou-

- o mentqlidqde corocteríslicq dq suo célulor con- trds pclavÍos, o homem êteÍno, vivênte do lodos ostextuÍq. Porque, de certo nô-o escopo c ninguém que sucessivos momentos. o tronsitoÍio_continuqdo, oo con_o umo sociedqde corresponde umo determinsdc men- trqrio do outro quê ero o homem g"r"i-;*p;"";;;tolidode (mentqlidode, olíos que, como veremos odi- dum sistemq mqis ou menos eÍêmerã. o primeiÍo,onte, quondo otingido. é a negogóo dc próprio men- pois, homem-expressõo de sistemq. O segundo: ho-tolidode) que se extêriorisc pero homem nela inte- mem-expressáo 'de vido.

í:1';t--T#;r::mente' 
o homem' portdnto, legol; 

- o Retomêmos o nosss convêrso:.o homem é <r re-

_ 
DeÍinido este tÍqço, prossisomos: Êsse homem I*.*T;"3.r::I"f,1ã".i., *J,'iffi"";,t"f1T:áT

:f";#:::*ffh.':: TifJffi"",#ãi1',"X,",l3"nlll ;;-;i"i;;;;;;" d-erqm cquso, oÍirmaçõo-do seu
imprimirom rumo q esso sociedode. norno" ""Xl! 

o'"'il:":*::,T;:HrÍ,.*o"o:",:"1",":r"ieóricomente 
se

:1'#:'""JJ,'"" n1',,",L1o"l,Tlj:'"*ii":,0"':"1"J:l; X...:-*'i*iq"vido Íó,q'a. 
".p'ç" à do têmpo.

:lfith,"i:l*i:",1&"1'T'"'*,"]"- o"-.'ffi l" 1i.1,"13I'.:""""":X;#T:fi:á-: ;T:"1 Tâ",:""1T.
reqrizqdo. oro, do'dÀenvorvimsrto ac prarco"'""ul ilã i,"9#r:ff}"t,ou[X.,]:.".ur",ffi::ti:J.H":i"i:"";gundo o oplicaçôo dessa teoric é que resutta o 

.]ro- ;;;i 
";ã;"ã. 

"ioif 
u*rru,rrou qbsoturos, dois estoticos,

Ti}-1i1tt,111,*; ffi 
uiou"T",'"Tj"# j;:,"jf""oir' primeiio-e-,rri*o psrn_ que possomos Íisuror_nos o

p,*"a", ""ràI"rJ""E"ia. noturor ando*",," -iã !1,"",.#:rJ,hff:." Hr".*""; ."y:*;:r'"ff;:sistemc' do suo crltolisoçâo mentol' Nôo Íiguro, sivos do *".*ã 1" oÍirmar num sentido de iniermi-pois, como c reolisoião prôticc do idealmente
concebido, mcs qntes 

"oo,o 
o resuttc_nte nra,r"o al"l*. '"t"io:;:n'""r1à:, o homem dinomico, o homem exmesmo ideqlmênte prê-concêbido. Nõo é o ideol

timo dq sociedade'oirosiao nc próricc *"; *1,.": :J;:::":'";i:;J Jf";lk;"3;;X?;_::";'r."r"'J;
ff|fi,"H,.:Í:" r,'":,,ffj ;",*lm:i",-ã"ito" o i,.á" ;;;,;;;;;enrando, um sistêmd no qucr te-

Destes, impóe-se cinda .sue disrinsamos: o que "n",1::x::'":rff:"t'H: ::tfff'#J socióis repre_conseÍvc e vive q purez<r dos instituiçôes, e o que sêntom ds diversas êtapqs cujo somático indiccnelos é o deprcvodo: - lrs1 e outro eÍeito dumc o estqdo progressivo da- humqnidode. E vimos jó,meEmc cousq' um ê outÍo expressõo do regimen so- tombêm, que 
-umo 

sociedade tem um fuÃao a" a,r-cial em que nctscerom roçáo quei longe-'de o"o*porrho, 
" .ri"i"iao ao rro-Devemos ter igudlmente êm conto que esse homem- mem, melhor: longe de viver o posso ê posao se-ombiente só stinqe q suc oÍirmãçõo verdodeiro g";à" ;-;;;iirr,io'rltropo""crr.se dà homJm 

- pcroquondo comêçd c ser ultropossodo o período áureo. servir oo quol Íoi criado 
- entrc em determincdaÍsto é: depois do socler{'c'de ter ctingido o moximo olturo numà decomposiçóo lenta, mercê do conser-da suo ÍorÇo criadofa, impossibilitodá, portonto, de r voção do. norrnoi (normos, olics, que quondo lhecontinuqr q construir-sê sobre o suc propric cons- deiom existêncic, Íepresentovqm o dinomico. ÃquelcstÍucáo dêÍinitivo, é que o homem-meio- 

"lil.irro ,o que o sociedode tende o consêÍvcr, sendo cinds assuc expressão deÍinitivo-- e-xpressáo que sêguê mesmds, Íepresentom 1á, porém, o estático. Isto, ss-inolterável por todo o período de declinio, irrgr"."ãdo. be-se, .* i,iri"à"-de terem já cristolisodo) que lheno Bistêmo consêquente, voi entôo ct pouco é po,r"o- deram existêncio: certd Iêi sociol pcro velor por cer-perdendo os seu trcços de relcçáo cãm o onierior, tc estÍututc morsl.
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Orn, no poríodo do seu mcrimo esplendor é que
vêÍdodêlÍcrmente Be encontrc o homgm a colcborar
com o Bistemc (no período de cscengáo dá-se o Íato
de sociedode sêÍ moior que o homem. No de de-
clínio o dq sociedsde náo bastcrr pcítc o homen),
sucede que só em breveg instqntes hó um encontro
dc vido com o sist6mc.

Resulta doqui que, mcig dcentucdcÍmêntê noE
periodos de declinio, ê deDtÍo destes, nc oedida em
que o declinio vsi sendo mdioÍ, se veriÍico o institrto
dc mossq entrcrndo em sublevoçôo contrc o proprio
§i6têmq impelidcr pelc neceseidode de conquistor-se
nq vidq eteÍns, qo mesmo tempo gue cr nobreso do
pensar intelecluol, debruçodo aobre o seu própÍio
destino e sôbre o momento que lhe corresponde, en-
trcr em chogue com o meio, rebelo-se contÍc o sistemc
que Íclece. E, pois, a vidc impossibilitcdo de se
submergir com o sistemq (no instinto do mcssc ou
n<r mentolidcde escldrecidq do intelectuol) c prepc-
roÍem o ddvênto dum outro sistemc que de novo, até
qo momento ouréo ho-de construir.sê, isto é: hq-de
gdrqntir oo homem o suq continua sobr$osiçôo.

ÃgoÍo, egto noturol deduçõo: mentolidqde e
culturo p«ro sêrêm mêntdlidcde e culturo (ou aiudq:
pênsor iniêlêctuol) sóo sempre umd aÍirmcçôo de vi-
dc. Porque d suc propÍic existôncicr signüica um
volver de todos oB minutos. num engrondecimenlo dg
vidc; - dtr vida e do homem. Oro, vimos já: o pen.
sc! intêleciudl (que é mentalidode e culturo) é que
estqbelece e determinc os diversos sistemds socicis,
tÍqtqndo de os hormonisor, já se vê, com o homem
crioçáo; com o homem dinqmico, com o homem-vidq.
Doqui, que ultropossodo o jú vários vezes citodo
período áureo, Iogo se voi cÍostondo desse sistemcr á
medidq que o declínio oumentc e mois se voi qcen-
tuqndo c sublevcç&o do mosso, oproÍundondo o ins-
tquror do sucesso!.

Ã mentqlidqde, pois, (culturq, pensar inlelectuol)
o trcbolhqr em desÍovor do sislemc - do sistemq,
írize-se, em que tem de viver.

Eis entôo c culturq, a urentqlidqde, em oposição
oo ombienle, O homem oÍirmoçõo de vidq, gue deu
ser e imprimiu grondezo, noutÍo tempo, c êsse sis-
tema, volvido seu odversário; volvido homem ilegol.

Chegados crgoÍct c este ponto, temos:
VIDÃ - volver contínuo numa indeÍinivel su-

cessáo - construido pêÍmdnentemente de hormonic
coln o supeÍcr.se do homem.

f cÍô

SISIEMÃS SOCIÃIS otctr cs sucêBsivcrs, cuio
Íim é permitir que o homem vó vivendo dentro de
determinodos norrnos, sêgundo c crscençôo gue vcti
odquirindo por engrondecimento próprio, dentro da
mois qltc concepçáo de vidc.

SITBLEVÃçÃO DÀ MÃSSÃ - o instinto cuadi-"
cionodo ú vitalidade dos sistêmas socidi§, lcrnçcn-
do-se ó conguista, do geu Iuturo nos ópocos em que
o sistemq comêçct c revelcn c suc inccpocidqde crio-
doÍa. Instinto de prolongcrnento vital.

MENTÃIIDI-DE - a moneirc do homem se qÍÍr-
mor intelectuqlmente semprê üs vdngucrdc do seu
tempo, porolêIo ó vidc quê sê ediÍico ncr sucêssão
inlêrmindvêl dos instontês.

Estes, numo breve observqçóo, oB ÍqclorêB guê
no período de declínio entrda em chogue com o ho.
mem-qmbiente, - o homem tol quol licou deÍinido
no comêço dêste ortigo.

E ogoro, que o contÍosenso comEçc q tomor Íê-
levo, encorêmo-lo seriomente: Os sislemdE, ideqliso-
dos e criqdos pelo homem-mentolldode-vidc. - cria-
dos poro umo sempre mois perÍêito lntegroçõo do ho-
mem nos instdntês que coÍÍêm, volvidos, êm detêÍ'
minqdq qlturq contrc o homem. contrc q mentalidode
gue os determinou e cr vid<r - rczõo da sua exis-
tenciq verdodeiro, Volvidos "contro" pelc stondcrdi-
soçôo de determinctla mentalidade cdrcctêristico --
oqueld iustcmentê quê Íoi o diÍiculdode do seu
odvento - 

qquêlc, juslomêntê, negoçáo de mentqli-
dade.

Ã sociedode, portonto, qusentê das suos resli-
dodes mois qltqs: 

- MENTÃLIDÃDE-HOIVÍEM-VIDÃ.
Ã sociedqde, oÍinql, nc negoçôo. de si mesmo.
E tudo isto, sobe-se, é ums meconicq inviolavel;

poÍque o ideol, no Íim de contos, seÍiq encontÍdr urn
sislemd rebelde á cristolisoçôo, um sistemo continuq-
mente no seu período óureo. que gcrÍoàtisse q pêrmq-
nente constÍução sobre si mesmo - num pcroleliemo
perÍeito com o ultrapossoÍ-se contínuo do homem.
Umq sociedode, êmÍim, encontrodc em todos os ins-
tontês com o dinomico intermin&vel dq vida.

Como ocqbqmos de ver, é, iustomente o que Be
nôo veriÍico; é isso que estomos privcdos de con.
seguir,

Ã conclusáo soi por si e só no seu porodoxo se
explicc: "o esteio de umc sociedqde reside nc ou-
sência dos suos rczões Íundcndentáis".

Moveis e Tcrpeçu-
rias. Moveis para
todos os gostos, cr
Prazo

ec
Vista.

RUÃ DO CÃTETE, 65
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A beleza atual de pofu.cas côres
E três dimensões fala bem alto:

Rolos compressores
Tanques de asfalto.

As manilhas dos boeiros, os pilares,
os edificios das eentrais elétricas:

Desenhos lineares
Figuras geométricas.

O balão do gazometro, esses tubos
Das chaminés, um sonho retilineo

Os luzentos cubos
Feitos de alumíneo.

Aqueles três canudos de cimento
Sujando o céu azul de poeira fina

No bairo cinzento
Nas cinzentas usinas. , .

ÃFONSO

EO

Sonhos braneos, higiênicos, tranquilos
Me proporeionam quasi diáriamente

Os escuros silos
Ereetos no poente.

A nossa preferência acha-se em jôgo.
Formas atuais... Detestem-nas, proelamem_

nas. . -

Móveis eomo foEo,
Finas como as láminas. . .

O vasio imponente das planícies,
As sombras agressivas de altos eumes,

.4, sugestão azul das superfícies
E a grandeza parada dos
volumes!

§CHMIDT

For*môs
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On ne sait pos bien comment ceJq commence, rnois voici qu'un jour,
alors qu'il conternple Ie soleil, ou la lompe, ou Ie ieu, l'enÍqnt se rneÍ á porler.
On oppelle celo gozouiller. Ce n'est pas encore des syilcbes, c'est á peine
cles sons, c'est lumineux et tuemblont. C'est indécis comme un rayon de
soJeil qu mdtin. On sent une peÍiÍe conscience gui perce son enveJoppe et
qui toit du bruit, nqivement, pour montrer qu'elle est Ió. C'est comme un
ruisseou gui posse sur des cc.illoux. C'est sussi comme un oisesu qui chante,
sons cduse, tout simpJernent pdrce gu'il est en vie. Mqintenqnt, choque Íois
que ÍenÍont rcgardero quelgue chose, ses yeux brillercnt, et il gazouilJerq.
/e vous dÍs gu'il y o Ie teu, 1o Jornpe et Ie soleii gui entrenÍ dsns son cervecu
comme de lo lumiére, et qui en sortenÍ comme des pcroles.

O &a &o+r*rp lnafu.lnlne

.Ahl nos morÍs, pourquoi ne Jes ovons-nous boisés dovonfoge I Ils
qvojenÍ un colps intíni pour les. étreinÍes bjen-oimées, ils qvaient des moins
grêIes et grrises porce gue nous n'y posions pqs qssez souvent nos Jêvres,
rls cvoient au visaqe des plis soüffrqnÍs gui sonÍ resÍés en nos coeurs, et
eut Í.oit bon bqiser ces visoges I

Ah ! Mddeleine si j'a,vois su, je me sercjs agenouíllé sur tes çlenoux,
j'ourgis posé rnes mcjns dqns Ies Íiennes eÍ tu Jes qurqis gordées Íout le soirl

O Aail€t Stanúa,ad
L'hiver bolayait tout sur son possoge, et lsmqssont les sentirnênÍs dont

chqcun s'eÍÍorçait dentourer son coeur, l'hiver Ies enlevait cornme un duveÍ
el vous Joissoit une dme toute nue sur laquelle iI tégnoit ovec rdge. Une
seule chose existoit.' eIIe s'cppelait Io souÍÍronce. 11 éÍait indiscutcble gu'elle
tut Iá, l'enÍant grelottait, et dans Ic position qu'i| ovoit adoptée, á chevoJ sur
le teu, commo discit so mêre, iI Io sentqiÍ posser en lui cornme un couront
d'equ troíde et glacer ceÍte conÍionce gue iusq'ici il ovoit mise a vivre.

7e
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(TrqnscriÍo de " Cqrqçtéres" )
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|tutqoM, Romôntico

BENJAMIM LIMA

Vejam bem que digo "romantico", e não
'poétieo".

Abórdo, por consequência, um assunto novo,
::' envés de focalisar outro que, de tão batido e

íasto, já perdeu quasi todo o interesse.
Com efeito, não tem havido crítieo de Jorge

.i:nado que de preferência não se aplique ao exa-

=-e da força poética dos romances publicados por

Ralamente verseja, e quando o faz, revela-
.e tie uma negação absoluta para a poesia. Coi-
.: bizalla. desconcertante! O extraordinário, fas-
-lador poeta que existe em Jorge Amado, só

::,:al'ece nas suas narrações, isto é, na prosa que
: e escleve com o intuito de surpreender aspe-
:,.s bem prosaicos da naturesa e da vida. E' que

enternecimento do novelista diante das coisas
r';.,i-s tristes, dolorosas e feias do mundo, consti-
:,.e a sua maneira singular de sêr poeta. E d'ai
: estranha belesa espiritual de que se envolve
::do quanto ele contempla.

"Jubiabá" e "Mar Morto" especial-
::-.ente o segundo - são verdadeiros poêmas dra-
:--áticos, a despeito de todas as brutalidades e
.;jeir-as que neles reúne Jorge Amado sob o do-
::.rnio de duas obsessões - 

a literaria, do natura-
-sado e a doutrinaria do humanitarismo.

Assim, é em vão que esse poeta faz tudo por
-.e insurgir contra o seu destino magtrífico de
cliar beLesa. Os horrores que descreve, unica-

=ente espalham emoções antagônicas das que de-
. ram semeiar. Interfére a sensibilidade do artis-
:a. E resulta obra de pintor, e pintor dos mais
::raginosos e delirantes, aquilo que obra de fo-
:,igrafo somente queria sêr.

Não se diga, de resto, que jamais aconteceu
:oisa idêntica. Pois não foi assim, precisamente,
: caso de ZoIa? Nos lilros que este pretendeu
:azer imundos, analistas dos mais argutos ape-
:-as vislumbravam "realismo épieo", enquanto
-nvestigadores mais sensiveis descobriam toda
':ma floração de "naturalismo alado". E táo
3xande sb mostrava, nesse homem, a gula do
g:andioso, que, depois de produzir tantos dra-
nas empolgantes, viveu um superior a todos os
lutros 

- aquele cuja reprodução cinematogra-
iica está, neste momento, arrebatando as tur-
:as, em todo o universo.

E quem sabe si não o vai imitar mesmo aí
,) nosso compatriota, mais tarde ou mais cedo,
por influencia das idéias sociais que o apaixo-
nam?

Mas, não foi - repito - 
para estudar a poe-

sia de Jorge Amado nas suas modalidades múlti-
plas, que peguei da pena.

Outro assunto, inteiramente diverso e infi-
nitamente mais sugestivo, porque novo em fo-
Iha, me preocupa.

E' o romantismo desse escritor, que anda
pela primeira vez à exibir-se em páginas inter-
caladas subrepticiamente, ou, melhor, com impu-
dor e fraude, na reportagem feita por ele sobre
varias Repúblicas hispano-americanas, para o
brilhante semanario "Dom Casmurro" - essa
criação esplendida do talento imequieto de Bricio
de Abreu.

Não se imagine que seja uma feição inédita
e imprevista da mesma poesia de Jorge Amado,
já de sobejo conhecida e enaltecida.

E', justamente, o que póssa imaginar-se de
menos poético.

Pois não é que o homem se prevaleceu abu-
sivamente da oportunidade para dirigir galan-
teios do peior gosto a uma namorada?

Não. sei de armadilha mais revoltante.
Os leitores são convidados a percorr'er em

espírito, na companhia de alguem que realizou
ddfato'essa excürsão, boa paite do nosso conti-
nente; e o pérfido guia, de vez em quando, le-
va-os... Para onde, santo Deus?! Para uma ci-
dadezinha de Sergipe, onde ficou uma criatura
por quem ele evidentemente se interessa muito,
mas a quem nada póde prender esses leitores!

Muito!
A dona ou donzela referida bem que seria ea-

paz de fazer irromper em todos vós, sob fórma
naturalmente platônica, e por isso mesmo tan-
to mais deliciosa, qualquer coisa de assemelha-
ve1 ao estado d'alma do seu extasiado evocador.

Acontece, porém, que esse êxtase não foi
propicio ás faculdades literarias e aos dons ima-
ginativos de Jorge.

Dir-se-ia que toda a inteligência lhe escapa,
quando ele fica tomado de amores.

Não conheço amorudo a quem tal condição
aproveite menos, do ponto de vista artistieo.

Essas páginas de Jorge Amado chegam a
constituir um modelo de péssima literatura pas-
sional.

E, assim, o fenômeno Jorge Amado se torna
de mais em mais aberrante e estranho.

Si fala de sêres hediondos e cênas torpes,
realisa ótima poesia. E', porém, romantismo da
peior qualidade, lamécha, ridiculo, piégas, que
perpetra e impinge capciosamente, quando se es-
fórça, por difundir o seu íntimo deslumbramento
de todos os instantes, á simples reminiscência de
uma encantadora mulher!

Esse caso merece estudo de quantos culti-
vam a psicologia dos homens de letras.

2s
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O folk-negro no Brasil

i'
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O estudo dos elementos com
que o negro africano contri-
buiu para a formação do folk-
lore brasileiro é dos mais in-
teressantes, porque neles va-
mos encontrar a expressão de
seus sentimentos, anceios de
.liberdade e saudade da terra
ionginqua e dos seus.

Foi nas danpas e festejos,
nos contos e nas cantigas do-
Ientes que eles procuraram
recordar a terra distante, e,
na dedicação ao branco, bus-
caram satrsÍazer o seu desejo
de amar e devotar-se. E todo
esse mixto de nostalgia, do-
lência, ódio e Íervor abnega-
do, nós o encontramos nas ati-
tudes do aÍricano escravo.

Quanto ás contribuições por
êles trazidas á Íormação do
nosso Íolk-lore, podemos dis-
tribui-]as em quatro grupos:

1.u) Alguns contos e lendas.
2.o) CantÍgas de ninar.
3.o) Cantrgas de acompanhar

trabalho.
4.e) Festas populares.

1.o) Versam os contos e len-
das, geraimente, sobre Íigu-
ras tornadas populares, e atra-
vez das quars racrl e rntelpre-
tar a mentalidade do negro
atricano. Âssrm, entte os con-
tos e as lendas, destaca-se, co-
mo o cicro mals celebre por
sua importancra, o ciclo do
pai Joao. Pai Joáo, trpo cara-
cterislrco e célebre, ora astu-
to, ora üadotente, srnleüsa a
indrvrduarrdade comprexa do
negro dos tempos da escrava-
tura.

Outro tipo aÍricano, igual.-
meote cenlrahzador de mui-
tos contos popu€res e de aÍre-
dotas, é a ".tvlae lVlaria". E' ge-
ra.trnente a vetha ama de me-
nir:.o, deücada e inÍatigavel
contadora de histórias.

São tambêm alrrcanas as
histórias do bicho Pondê, que
pode ser identiticado com o
lobo do chaDeuzm.rro vermelho.

Outro bicho, o lÍibungo, deu
Logar a numerosas lendas.
Meio homen, 6gig animel, dê

,..., -,'. :,,, '

cabeça muito grande tem nas
costas um buraco, de que se
utiliza para devorar as crian-
ças.

Ainda entre animais, figu-
ra, como elemento centraL de
muitos contos, a tartaruga.

Além destes tipos originá-
riamente africanos, encontra-
mos identificaçáo de elemen-
tos indigenas e negros. Assim,
o sacy, que, muito semelhante
ao mito aÍricano do Gunucô,
foi assimilado a este.

Os negros da Africa dedica-
vam tal culto ás historias que
tinham um narrador de tra-
dições 

- o arokim, e um ak-
palô, isto é, um fazedor de
contos.

No Brasil é a velha africana
contadôra de historias, quem
perpetua este culto.

2.o) Quanto ás cantigas de
adormecer, cantigas de berço,
popularmente chamadas de
ninar, constituem uma das ex-
pressões mais signiÍicativas do
amoi materno.

Entre todos os povos, em
todos os cantos da terra, é
sempre comum a figura da
mulher reclinada sobre um
berço, ou acalentando. ao colo
uma cnança.

Entre nós, brasileiros, ao
iado da mãe, a ama africana,
por vezes ainda mais dedica-
da e amorosa, concentra na
criança toda a sua capacidade
de abnegaçáo, aüás imensa.
Separada dos seus, gasta com
o "sinhôsinho" todo o seu ins-
tinto maternal, transmite-lhe,
com o leite, todo o primitivis-
rro de sua natureza supersti-
ciosa.

E' de primordial importan-
cia, do ponto de vista social,
esta influência da veLha aÍri-
cana, na infancia, idade por
excelencia plástica,

A ama embala, e é nas de-
turpaçôes das cantigas de ni-
nar, eivadas de onomatopéas
africanas, que ela lgalizg a
sua missão de perpetuadora
do folk-Iore.

3.o) Outro tipo de eantigas,
denominadas cantigâs de
acompânhar trabalho, nas fa-

Maúa Violeta Coutíníro

zendas e engenhos, são tam-
bem contribú(ão africaua.
Tais são as caÍrtigas de cortar
páu, de socar milho e de pe-
neirar fubá, geralmente can-
tadas em côro pelos negros, e
por eles denominadas, ás ve-
zes, sambas.

4.o) Mas a inÍiltração afri-
cana no folk-Iore não se limi-
ta ao trabalho, ela é tambem
intensa em quasi todas as fes-
tas populares profanas, e,
mórmente, nas de cunho reli-
gioso. Nestas festas, a músi-
ca é acompanhada pela dan-
ça, que selvagem, cadenciada
ao som de instrumentos por
vezes africanos também, vaÍ
constituir um dos elementos
principais nas cerimônias de
culto.

Nestas, o sagrado e o profa-
no se conÍundem, o litúrgico
e o pagão se misturam, mas é
nos Íestejos carnavalescos que
sua expansão atinge o máxi-
mo.

Além da infiltraçáo do ele-
mento africano em festivida-
des originarramente portu-
guesas, trouxe-nos o neglo ce-
rimônias e ritos proprios, que
expressam o serÍ sentimento
reügi«.rso.

Assim, a Íesta dos mortos
consiste na oferenda de ani-
mais sacrificados, aos mortos,
no seu dia comemorativo.

Outra festa, celebrada no
Brasil colonia, era a coroagóo
de um rei negro, o santo rei
Balthazar, um dos três reis
magos, escolhido por causa de
sua côr. Durante a festa era
côroado um escravo escolhido
para tal, com permissão do
"senhor". Deve ser assinalado,
entretanto, que todo o ceri-
monial da Íesta era reügioso
catóIico.

Como vemos, pois, ora no
recesso dos 1ares, contando
histór'ias ou ninando crianças,
ora nas senzalas das Casas
Grandes, acompanhando com
cantigas o seu trabalho, ora
dançando na multidáo, o ne-
gro sentiu, trabalhou e cou-
correu para a formaçâo do
brasileiro.

24



de Ãbel Sclciz,qr

"Mulher do Povo"
Portugcl

Mdo, 1830



Mqis poderoso
gue o morte

(Lenale Inilú 
- Artap-

laç-ao do inslês).
JEANETTE BUDIM _

des ou nulas as suas virtudes,
pertencem-lhe, para todo o
sempre, a minha alma, e a
minha existência".

Na densa floresta, o easa-
mento foi celebrado.

As mãos brancas e delica-
das de Savitri aprenderam o
labor rude.

E eia foi um canto de ale-
gria que fazia olvidar as ho-
ras amargas... E ela foi o
grande amor de Satiavan.

Os seus lábios sorriam sem-
pre e os seus olhos eram se-
renos. Ninguem sabia que,
bem no fundo do coração, ela
guardava um segrêdo amar-
go e um pavor imenso.

Nenhuma palavra denun-
ciava êsse horror. Esse horror
que aumenta\ra, dia após dia.
Esse horlor que crescia...
Crescia...

Faltavam três dias. Apenas
três dias e aquele homem jo-
vem e vigoroso, aquele ho-
mem íorte e belo, estaria mor-
to a seus pés. Morto !

E, durante os três dias, ela
permaneceu em pé. Sem dor-
mir. Sem se alimentar. Em
prece silenciosa e contínua.
Em uma prece ardente que
vinha da alma. E não aflora-
va á boca.

No terceiro dia, Savitri pe-
diu ao espôso que a acompa-
nhasse á floresta.

O sol brincava nas aguas.
Riachos de prata rumoreja-
vam suavemente. Havia um
brando farfalhar de folhas.
Era mavioso o gorgeio dos
pússaros. E mais doce que
tudo eram 'as palavras de
amor de Satiavan.

Subito, êle sentiu uma an-
gústia enorme. Mil agulhas
pareceram traspassar-lhe o
corpo. A cabeça pendeu, do-
lorida e pesada. Fecharam-se-
lhe os olhos.

E Savitri, dominada por:
angústia atrós, compreendeu
que Satiavan dormia .o sono
derradeiro.

Um vulto gigantesco e atei-
rorizante aproximou-se. Trazia
negra rouprrgem. Negra era a
corôa. Tinhil nas mãos um
cordel de seda. Era Yama -o Monarca da Morte.

Frio e implacável, Yama re-
tirou do corpo imóvel a faís-
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Eu quero contar a história
de Savitri. De Savitri - a
princesa sem par.

Mais de mil anos são pas-
sados depois de sua morte.
Mas, o amor que a exaltou in-
da hoje é lembrado. Porque é
um amor imortal! , , .

Dentre tôdas as mulheres da
Índia, dentre tôdas aquelas
que souberam viver e que
souberam amar, era Savitri a
mais bela.

"Não é uma princesa; é uma
deusa!" - exclamavam, des-
lumbrados, os que a viam e,
tão perÍeita erâ que nenhum
príneipe, pçr mais rico e por
mais poderoso, ousava olhar
tão alto.

E, então, Savitri resolveu,
ela própria, eseolher o senhor
do seu destino e da sua vida.

Um dia, subiu ao seu carro
de ouro e partiu. Correu tôdos
os lugares. Desde as florestas
quase impenetráveis. Até os
palácios mais suntuosos.

Poderia, se quizesse, fazet:
do maior dos reis um humil-
de escravo. Poderia ter a mais
esplêndida habitação e o mais
maravilhoso dos leinos.

Savitri, porém, buscava a1-
go que vaiesse mais que a r'i-
queza. Que dulasse mais que
o poder dos homens.

. . . E, no coração c1a selva,
encontrou um velho, rei, cégo
e exilado. Um velho rei que.
com a espôsa e o filho, buscá-
ra, na mata, reÍúgio e esqueci-
mento. Lá o filho se tornára
homem. Um homem livre e
selvagem como os animais.
Sincero e bom como aqueles
que ignoram a mentira e os
interêsses vis da hunranidade.

.,. Savitri achou-se diante
de Satiavan - a Alma da
Verdade.

E retornou ao paláci.o' E
só a Satiavan quís Para espô-
so.

O velho sábio da côrte en-
cheu-se de terror e de deses-
pêro.

"A vida de Savitri só conhe-
cerá dôr e afliçáo - se Íôr es-
pôsa de Satiavan. Doze mêses
de vida e nem mais um dia
tem êIe. Assim o decretaram
os deuses. Assim será"-

De tôdas as partes se levan-
taram protestos.

"Nunca! Nunca tal sofri-
mento deverá ensombrar a
vida de Savitri!"

Lentaesuavemente-mas
com Palavrâs irrevogáveis
a pÍincesa falou: "Só uma v-ez

uma mulher dá o seu coraçâo.
Que o viver de Satiavan seia
longo ou breve e sejam gran-

' iisiera
ca da vida e prendeu-a com
ó cordel. Depois, em silêncio,
seguiu para o Reino das Som-
bras.

Andou rapidamehte. lEas,
não sozinho. A seu lado, em
direção ao Frio e ás Trevas,
caminhava Savitri. Savitri que
lhe implorava piedade. Que
lhe suplicava uma única dádi-
va.

E obteve, primeiro, a mer-
cê da vista e da fôrça física
pâra o velho rei cego e des-
terrado.

Em tôrrro, a noite era me-
donha. Criaturas negras es-
voaçavam por entre âs som-
bras. Asas batiam. Ger,tidos se
ouviam, mais e mais.

Foi nesse local que Savitri
iniciou um canto. Cantt",u as
horas risonhas da manhã. Can-
tou a fragrancia das flores.
Cantou o azul do céu.

Yama ouvia e o seu cora-
ção enchia-se de ternura e de
piedade. E êIe concedeu outro
dom: riqueza e poderio para
o velho rei destronado.

A escuridão tornava-se cada
vez maior. O Terror errvolvia
tôdas as coisas. O Terror mu-
clo. Sem remorsos. NÍedonho.

E Savitri... Savitri can-
tou novamente. Cantou o
amor. O amor maior que a
Eternidade. Mais forte do que
a Vida. Mais poderoso quê a
Morte.

O Rei Negro parou. E disse:
"Subiime Savitri, pede o que
mais desejas. Porque tu fizes-
te vêr á própria moúe a gran-
deza do amor de uma mulher"

Ligeira e leve como a brisa,
Savitri correu de volta. In-
elinou-se sôbre o corpo ina-
nimado de Satiavan. E aos
seus beijos nêle renasceu a
vida.

Satiavan viu nos olhos que
o fitavam uma luz radiosa.
Uma luz como nunca tinha
visto.

E, sem palavra, quase reve-
rente, tomou a espôsa nos bra-
ços e procurou o caminho de
regresso.

E tôda a floresta pareceu
palpitar no mesmo amor imor-
úaI.,-

Nota:- "Enquanto na India
cantavam a história de Savi-
tri, em tôda a Grécia ecoava
a lenda de OrÍeu que com,a
sua musica divina, abrandava
o coraçáo do Rei Negro.

Mas, não é só na India ou
na Grécia que o amor é mais
poderoso que a Morte..."

Do livro a &p&recer: 'O
amof no Folk-lore".
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"VIDAS SECÁ5" Ztr^ctLtANo RÁlúos
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Hoje, mais intensamente que
nuncâ, vai-se á toda obra de
arte, na ansia de nela encon-
trar uma expressão real de
vida, As do passado, como as
presentes, só se fixaram ou fi-
cam pelo que representam
real e positivamente, servindo
á esta ou áquela finalidade,
leÍ.letindo determinadas épo-
cas, hábitos, costumes, tipos.
l{o presente, a exigência é
tanto maior porque os deveres
io artista cresceram dentro da

soeiedade, pâra com ela, Não
c mais possivel ao homem e
p:'incipalmente ao artista, vi-
,,'er isolado, dentro de si, só
pala si. As necessidades am-
iientes exigi.ram que o artis-

= rompesse com o lsolamento
t o jogararn dentro das mul-
.-:ões ativas. O espectador
'':tante se tornou .eompcnen-
.t ciiréto clos espetáculos. A
. -.-rdade impôs-se. Náo majs
' :luasi- r'eatrdade, mas a in-
:._lr-al, núa, sem claros escu-
::s: aquela que analisa e dis-
..::4, descreve e explica.

i{á os que julgam que pen-
:É essim e iiquidzLr a emoçào,
- i:umano, mesrrro o po§fico
--. oblas de arte. E'náo que-
"-:-- .,-er que a emOçáO, O hU-
rjr,o, o grandioso em arte, se

--;., ianto mais profundos quan-
:- ::raior for a expressáo vida
*=.:- E está claro que só a

--:encia 
de determinadas

: .--dades, independente do
-.:::-ia1 que se tome para o
:":::-Lo. fazem do escritor
'- :r'tista, quer dizer, um
.::: de obras de arte.

-= grande escritor francês,
:..::-r.. em traços soberbos, a

---:--::'i:a vasia dos romances
----.. depois de deelarar que
--i 

-:.:atul'a é a arte das ar-
r: Q:ie não se póde compa-
:--- = ;teratura a nenhuma ou-
-^--: r-i€. -à.s outras se especÍa-

pof

- --iill1:
lisam, ela é um conjunto de
tôdas. EIa contem e reune tô-
das. O progresso do conheci-
mento e do espirito estáo ne-
la contidos. Todo o saber se
leune dentro dela". E apre-
senta o quadro:

"A literatura (fóra da rea-
iidade) tem todas as táras
mórbidas da decadência. Sub-
ánalise de salão, sub-impres-
sionismo de kodak, e de este-
nografia, atmosfera de vitri-
ne, debóche e ironia, casos ex-
cepcionais, peças únicas, quin-
tessência, abstração, pessimis-
mo. Residuos de Stendhal,
caricaturas de Dostoievsky,

D psicologia de jesuitas, filosofia
de papel, cirurgia de pontas
clc' alfirrete, ignorancia erudi-
ta, cerimônias fúnebres".

Obras que tem um só valor:
o de não despertar nenhum in-
terêsse.

Objetiva ou subjetivamente
servir para alguma cousa, ser
util, é o primeiro dever que
distinguirá, no cáos dos artis-
tas, os homens.

Essas considerações ocor-
rem-nos da leitura de ',Vldas
Sêcas", o ultimo romance de
Graciliano Ramos. AIi nada se
perde. Tudo é vida, profunda-
mente vida real, vivida. Na-
tlrreza e homem dentro do
mesmo enorme sofrimento. Os
personagens são determinados
pelo ambiente hostil, árido, fe-
chado. Vivem, não a vida que
precisavam e desejavam, mas
aquela que lhes é imposta
pela natureza. As cólelas sur-
gem para desaparecer mo-
mentos depois. Váo assim, su-
cedendo-se, sem soluções. Os

menores sentimentos humanos
são brutalmente esmagados ou
adiados, tal é o pêso dos sofri-
mentos.

Fabiano é o homem que não
recebendo nenhum socorro,
nem um auxilio do meio em
que vive, sentindo em torno de
si ódios invisiveis mas diré-
tos, nada mais póde dar em

retribuição do que aquele mes-
mo ódio. Não há lágrimas a
não ser quando a "claridade
do sol" enche os olhos de agua.
As emocionais talvez hou-
vessem existido mas não para
a geração de Fabiano, neto e
filho de vaqüeiros. "Outros
antepassados mais antigos ha-
viam-se acostumado'a percor-
rer veredas, afastando o mato
com as mãos" e sofrendo da
mesma maneira a mesma sor-
te.

Não há amor sentimento,
Quando o coração de Fabiano
se une ao de Siá Vitoria é uni-
camente num "abraço cansa-
do", aproximando farrapos.
Quando Fabiano pensa na fa-
milia, sente fome. Amor, ca-
r'Ínho, doçura, são lá possi-
veis naquele ambiente, naque-
1a gente que tem contra si to-
das as iras espalhadas pelo
nrundo? Quando a propria voz
é esmagada para "não estra-
gar forças?"

Mas Fabiano não é um fra-
cassado. Se os sentimentos hu-
manos não se exteriorizam,
êle os mantém, como um ava-
ro espandindo-os em seus mo-
nólogos interiores. Nada o aba-
te. Discute consigo mesmo e

reconhece sua nulidade'para
qualquer ação mais violenta.
A força física da qual se sen-
te possuidor, amolenta-se d.i-
ante de Íorças maiores. Fabia-
no tern o sentido de que, indi-
vidualmente, nada vaLe, E sua
únÍca expressão: "você é um



E
bi"h+" é UE de{ahâfo de qUeo
çIrE'-!eDcer difiguldades".
á,'s vezes circga a pronurciar
êm roz al'ra: "Fabialo, você é
rm hamem" clmo a estieulal-
se. .. Poryue Fabiano luta de-
seq)eradanent€ para ficar ho-
rDem quâ^udo tudo leva-o ao
irracional, quatrdo vivendo
longe dos bomens só se dá
bem COm gg qnimAis. Só cOm
êles fala liwemente. Só por
êies é entendido. FaIa poueo
com o§ homens, aehaado as
palavlas "inútêis e talvez pe-
rigosas". A ignorancia que lhe
é imposta não o inpéde de se
interrogar: "tüüa o direito de
saber? Tinha? aão tinha?"
Nunca vira uma escola, Por
isso não conseguia defender-
ser "botar as coisas nos seus lu-
gares", E deseja conhecer
tudo o que sabe o seu Tomaz
da bolandeira, seu Tomaz gue
"estragava os olhos em cima
de jornais e liwos, mas não
sabia mandar: pedia".

Fabiano não é um Íracassa-
do. Se atende aos berros do
patrão, beros sem precisão,
se ouve as "decomposturas
com o chapeu de couro debai-
xo do braço", isso não signifi-
ca que ele se tenha adaptado
á servidão. E' ainda seu isola-
mento que o obriga a obede-
cer §enr discutir. E' servo e

não servil. Diante de cada so-
frimento, êIe sente a "sorte
rL ím" mas "deseja brigar com
ela e vencê-]a". E esta sua
vontade é táo €traude, tão
grande que de tôdas suas lu-
tas êle sempre sai vencedor,
mesmo quando, após Perder
para o soldado aÍnaÍelo, con-
sidera-o um infeliz "que rtem
merecia um tabeÍe Pelas cos-
tas da mão". Seus instintos de

vingança levam-no a deseiar
entrar para um bando de can-
gaceiros e Íazer "um estrago
nos hômens que dirigiam o
soldado amarelo". Porq.re aí
também, Eabiano sente que

o soldado a&arelo, isolado, na-
da representa, uada vale.

Nunca se conÍorma. Sabe

que esta sendo sempre rouba-
do: aas contas com o prtrão,

.uos inpostos da prefeitura,
nas lutas mesquinhas corh â
autoridade. "O pai vivera as-
sim, o avô tambem". E para
traz não existia Íamília. "Llor-
tar ma:rdacarú, ensebar láte-
gos, aquüo estava uo sangue".

Em "Vidas secas" aáo há
personagens centrais. Há cin-
co criaturas vivendo a mesma
vida, seutindo os mesmos sen-
timentos, todos frutos do mes-
mo ambiente. Para os dois
meninos o futuro previsto é o
presente do pai e o mais pro-
ximo é espeÍar que "êIes se

espojem na terra fôfa do chi-
queiro das cabras". Os meni-
nos, andarão para o sul, meti-
dos num sonho: uma cidade
grande, cheia de pessôas for-
tes. Aprenderiam em escolas
coisas diÍiceis e necessárias.
Os meninos seráo os homens
Íortes e brutos que o sertão
mandará pa.ra a cidade e que
esta - 

quem sabe - torna-
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rá homens brutos e fracos.
Para a mulher as dúvidas sáo
as mesnuts do marido. Ape-
nas e1a deseja talvez ..mais
inte-samente que êle. Ela ain-
da tem sonhos: uma cama de
lastro de couro "como outras,
pessoas" possuem, .urls sapa-
tos de verniz que usa oas fes-
tas, "caros e inúteis", um cór-
te de chita vermelha. Para a
mulher a preocupação é es-
quecer, mesmo quando tudo
se combina para fazê-la lem-
brar. Foi forçada a secar suas
fontes de carinho. Se beija al-
guem é á cachorra Baleia por-
que esta the traz um preá que
acalmará, por segundos, a
grande fome existente.

E nada maior do que Ba-
Ieia. Só ela merece s distr.ifuug
carinhos. Só ela tem os olhos
mansos e sabe ainda pôr, den-
tro de tanta aspereza existen-
te, umas notas de ternura.
Graciliano Ramos conseguiu
magistralmente a interpreta-
ção dos sentimentos.desse ani-
mal que, parte integrante da
famÍlia, serve a esta com ili-
mitada dedicação. A parte
mais emocional de "Vidas Se-
eas" é sem duvida, a morte de
Baleia. A1í náo é um cáo que
morre, O que se liquida, justa
ou injustamente, é mais um
dos elos sentimentais da fa-
míIia.

Varios críticos chamaram á
"Vidas Sêcas", um romance
sobre a sêca. Ou da sêca. Não
nos agrada a classiÍicaçáo, O
Iivro de Graciliano - êle que
em todos seus romauces de-
monstra sua profunda acuida-
de psicológica 

- é um roma&-
ce auáüsá, romance vida real
e, por isso mesmo, enorme-
mente humano, emocional.
Tão anáüise que náo nos dá,
em absoluto, um sentido re-
gional. Em qualquer iüoma
que seja traduzido o que dirá
é a vida real, vida-vida de
uma enorme parte do Brasil:
o aordeste, sua espantosa mi-
séria, a angústia tremenda de
seus habitautes.



, i:1-:!::-ryrÍa-.n'+t:i.'q:.:i1ÍÍ::r-r. ::. :r41 ;:- 1-i_.:.

üsio, lgga

lúlt0 O ruhdb...
7.rrl, $il$€ilro

Noquelc époco Mo:to só podio mêsmo me cpc-::ce: dentro de umq Íorma lírica: pólidc e esguic,Ei-s olhos enorrnes boiondo ,rrmo ldcê mqci_,E:s e tÍistê. Cobelos lisos e negros, máos Íinog e
--pridcs, unhcs clqrqs e bem coitodqs. O meu es_r-,., então, io perÍeitomentê com o lirismo de Mortaa :ci ieto precisomente o que mê Ievou o Í<rzer um
-Ê.:ra celebrisondo oquele lehz encontro,

Depois de um mês de hospitol, eu entrcvo na vidc+imdo tudo novo e dlÍerentÀ. Estorrc mogro, protuo-aeate abatido. Tinhq ainda nos olhos-c áonchq:pocn do Iôrxo do cosc de sqúde _ unico ponoroao
- todos os dios, ojém do pedcço de céu que se vic
= jonelo e dc mqnsuetudã de- Irmó Luciq. euqndolÍ-:rtq me opdÍeceu êu pensei que elc Íôsse como c
=atiluqçúo doqueie sonho de vinte e tontos diqs. EraFodo e sozinhq, pqrodo como umc inoÍto e sozinhc
=ro umcr desiludido. posscvo po! mim _ êu mêra.tqvs nc portc todds ss toÍdes, um livro cberto es.;:ecido ncls pêrnos 

- com vestidos rqlos, tõo ralos
:-:e dovom o impressôo de não Íqzer sombro no sol
:-:ssi morto. Cumprimentqyd-mê _ ,,8ôc torde...,, _ e: voz. sqÍcr já perdido, desmqnchondo-"" oo-oU"rr,.ro::s tábios descorodos. .A, pólida Mortq náo-"1 p--Eyo, o pálidc Marto ondovc só, c páiidc úorto 

"ro:olte purq. Eu tinhq êtrtôo dêzesseis cnos. O corpo::orotqdo-de doengo e a cobeçc entupido de plonos.
"l-guns poêmos metidos no govetq e umo miscelqnic1 leitura 

- êis-me diante dã vidq e dicnte áe Mqr-c. Os poêmos,- como já devem ter previsto, 
"roa "oo-reguêacia dos Iivros 

- vidas de poetos e de sqntos,.-enturqs de heróis ê soÍrimeDtos de mártires. Tive cs
=:-Eêíros 

êmoçoês. Àmei dÍversos êntes distontes, qua-s. Iendários, inciusive oquelc Írigida Aeotri, poitioari,
T.re_mê opqreceu Íugrido dos poginos de umq dntigq:::chu'o poÍtugueso, ê o meu úiico sonho ero-retor_:cr á Idode Málio e me Íozer um trovodàr 

-nãmode.

Morovq numq Íuct socegoda, umc cqscr ênorme
=E um quinlol nos Íundos, onde cÍesciqm oitizeiros
;gontes. O itoliqno Gqbrieli ercÍ o meu visinho, do
=esmq lormc que D. Rosc. pelo mqnhô, ontês de ir
.a<no o trqbolho, Gobrieli ensoiovo ccnçóes de suoerÍd e trechos de óperos, rumd voz rouquenho de bqi-Ec sêm estudos. E D. Boso, logo cedo-, qndqvc qos
-rÍos com o Moloquios, um prêtinho que erq o diobo.. 5.8üe a musicqlidode dc direito 

" o ,'"onaoã. ào .._Tr:rd:, eu qsrqnhecio positivqmênte indiÍerente á vido,rcltoclo porq os pcrnordmqs criodos por mil:x mesmo:om o ojudo dqs enc<rdernoçóes ontilos. Minhq moiss colada ê meu poi sisudo. Tinho, áioao, ,r_o ir.aquê erq Doivq e possovcÍ os diqg a suspiÍqÍ. O silôncio.portonto, qo meu redor erq completol E Íoi preciso-
:e!tê :ste,.iÊolomento que me tornou un imoginativoe um lurático. porq mim Gqbrieli nôo possávc de§j! concioneiro medievcl qbqndoucrdo por suo omodc. quê vivio c encher os horqs com o couto d,c suo
uiBto histório. E D. Rosa. do outlo lqdo, era-aqdc

mênos quê umc bruxc cruel, tqlvez q roinhq dqs bru-xos, q peÍseguir o pobre Maloquios _ um pritrcipe
encontcdo quclquer. Ã voz do iioliono me páneEova
como- um.éco omigo. E q rcivo de D, Roso corriaporolela ó minho propric roivo.

Durcnte os Íebres 
- tinha Íêbrê constqnlemênte,

oa_,intestinos, corroídos pelos vermes, em estodo áeplo_rovel 
- via o velho Gdbrieli qpqrêcer nc porta doqucrto, de espcrdo reluzente nq cintura 

" chápé.. .m-plumodo. .ã-o seu lodo, montodo ou* girr"iã-Loro_
vilhoso, lonçc comprido nc móo, todo eívolvidà nu-mo crmqdurc proteodo, o principe Mqlqquios _ es_tqvo loiro e tinho os olhos qzues _ sorriq pcrq mimcom um sorriso quê êste século desconhecà, Eu ti-nho impetos de pulor do comq _ 

"fí ."ü"Ã o"meus componheiros de lutql
Ã Jebre ic emboro. Mos o delírio continucvo vi-vendo dentro de mim, como um sexto sentido. Liqvêrsos tristes, odiovo cs revistus modernos gue tÍq-ziom rêtrqtos coloridos de qutomovei" e. 

"aii- UemtÍotqdos. Um dic a póiido Morto entiou lã *.r,rnundo sem eu dor pelo coiso, entrou se; pãai, ficençc. Náo sei mesmo como Íoi. O qr. 
""i? q,r"quinze dios depois do primeiro pesoáelo, os espcr-pochins,que qporeciom no portd do meu quorto jánáo vinhom só. Umo betdqàe 

"í""" ; l;on;io uroum limÍte de goze êntÍe os aois covott eiiàs iaote-
igllol!ês e resplondecentes: ct pólidc Morto, a pó_lido_Morta que nuncc sorriq e que tinho ã"'"Jl.to"indolentemente coídos sobre o" à*lro", 

""gro"]'f"r"nêgro8.

Ficova sêntsdo nq porto horos e horas, olhondoo ruo, compridc quê começavo do outro lodo dc prc-ço. Muitos vezes Mortc Íàltcvo oo posseio-dà'-todcs
os tordes. Quqndo istô ocontêciq ,rà 

"o*o *"-ho,r_vessem roubqdo quolquer coisq. Náo sei ben se ccmcvq. Meus desejos erom inocentes e tqlvei 
"eresumisaêm num único: _ o de beber com à" 

-ãfUo"
cr Iigurinhc esguic e Íiccr ocompcnhondo qs aiilru-roB çlue o vênto Íresco Íoziq com o vestido rqlo.

Minha mái deu poro me olhqr com desconÍionça
i,, ,io": tempo depois, eu êstqvc completomenteqeslocqdo dentro de cqso. O conÍôrto do velhcr es-tonte náo deixova de ser um lenitivo. fvf"" 

"_-feni-tivo porco que nóo dovc poro Íecompênsqr c tris_têzq. que d_e- vez em quondo me enchiq 
"o* i or_sencrc dê Mqrto. OB poêmos cumentorsm. Cheguei

mêsmo o reunir o minhc qbundqnte produçáo pcÉ-tica de vinte dias num hvro o que chomei convin_centêmente: "Consideroçóes sobre c pafia"- úãtc.r portê: (J mundo diÍerente. II pcrte: poêmos oadeqpqrêcêm qs estrêIãa e q luc,,. -Coasegui 
,_-tr""Uotrcduzido 

- Ântologia de Werueck, 
"ã-iao _ã-"o-
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gcÍno - do "Child llorold", trecho que rerviu como

um oviso e como PreÍácio do livro.

c

Enquonto isto MoÍto pouco sobic de mim. Delc
ouviq somente oquele "Bôo tqrde..." muito reser-
vqdo e muito tímido, soído num Íiopinho de voz que

diÍicilmente chegovo oos mêus ouvidos. EIq tolvez
soubesse de mim o que muito gente nq cidqde sobiq:
que eu erq um ropozinho muito doente, que estivero
quosi dois meses no hospitol, que tclvez soÍresse do
pulmáo e que minho mãi náo me deixqvq veÍ q rucr

quondo o sol io oito no céu.

Aindo guordo comigo os ontigos poêmos e iá
êstou com quosi trinto onos de lido. Leio'os sempre
e cmo-os como sê os tivêsse criodo hoie. Pora mim
Mqrtcr nõo cÍêsceu nem mudou, nem Mortc, nem o

mundo que vivio em redor de Morto' Móro nq mesmo

ruc e nq mesmo cosc, vêste os mesmos vestidos Íinos

ê os qmostÍos de seios quê oporeceÍom com o pu'
berdqde continudm indecisos por deboixo dc biuso,
como ô último vez que o vi.

Os "Poêmqs onde oporecem os estrêlos e o luo"
oinda estôo comigo. Se olgum de vocês vier oté có

em minhc cosq - estou morondo otuqlmente em
Modureiro - 

pode remexêÍ na velha êstqnte de io-
corqndá gue ló os encontrorôo. E' um rôlo de popel
almoço, metido num intervalo existente entÍê o se-

gundà e ô ieÍcêiro volumes do "Revoluçõo Froncesc"
de Corlyle. Se teem valor? Sei ló. Depende do quo-
Iidode do volor que se procurc. Pcrc mim êIes vc-
lêm tesouros e tesouros. Sõo êles que mê trozem q

lembronça do páIido Mortc, unicd coiso que olegro
o minho vidq qos trinto dnos. Já nõo tenho ninguem.
Todos se Íorom. O único que continúou o pêÍegri-
noçáo porecê umd "blogue" 

- Íoi o lunótico co-

mido pelos vêrmes. Muitos vezes eu tenho o imPÍes-
são que sou ô mesmo, opesor dos cqns pÍecoce§ que

r_1.:. ,;\:'. il, *:iri._l.....:.,,'
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comêçqm q opqreceÍ e dos rugos opressadcs que

me envelhecem o Ío§to. Os vermes continuom co'
migo e os meus devsneios são os mesmos de quinze
qnãs otroz. Ã pólido Morto, poro mim, aindo é q
páiido Mortcr.

Um dia recebí umo cqÍto de um omigo, conton'
do-me coisos espqntoscs: Morta hqviq se coscdo
com um estÍongeiÍo, tido Íilhos e estqvc goldcr e

corqdo como umo soxônico. PêÍguntqvc ás vezes
poÍ mim - 

"o menino quosi morto que elo vio sên-

iado nq portq, imovêl como umq estátuo". Mos le'
chei os àuvidos áquelos linhos iconoclqstqs' Nôo
posso conceber de Íormo olgumo umo Morto. crescido
à com Íilhos. Ã Morta quê eu conheço seré sempre
o Mortc do posscrdo: pálido e esquivcr, repletc de

silêncio e mistério. E' o que sêmpÍe pênso gucndo
monusêiÕ os mesmss póginos de cntigomente ou Ctli

so com os oihos os poêmos dc juventude. Meu mundo
petriÍicou-se e eu morrí pqrq o outÍo mundo. O mun-
ào qr" eu conheço, o mundo onde eu vivo é o mundo
do possodo, com os sêus PonoÍomqs e ds suqs Íiguros'
Vivo rodeodo de umo quietude que se toÍnqÍid insu-
portcvel sem o presença constonte desses Íontcsmos
dos dios que ió se Íoram. Mqrtq, Gobriel. minha
mái, Moloquios, D. Rosa - todos estão comigo, to'
dos vivem comigo.

O obolo quê os meus sonhos soÍrerom com o
corta intÍuso. logo desopcreceu. Âgoro sei que é

impossivei quolquer coiso tronsÍormor c minho vÍdq.
Estou longe de todos, morrí porc o mundo. Ã cosq
onde moro é velho e ocachopodo, peÍdida no meio
de umcr exuberonciq de verdurs. Tem umo vorondo
de lodo e o sol entrcr pela ionelo do oitõo ê bÍinco
com os lombodqs antigãs dos livros, meus velhos
componheiros. E tudo isto é muiio belo. Doqui náo

sqirei mois nuncc o não ser porq o último morsdq
que, oliás, náo deve tordor. A pálido Morto, o mis'
tàrioso Mortq irá comigo. E é bem provável que
neste dia Gobrieli !á nos esteio esperondo no céo

com d suo mois belo conÇão nopolit<rnq.
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Poema part a meninasinha de ouro
ytlnin riot cÍ, vde no trém

bern comportada gue taz gôsto.
Terá seÍe cnos ? íVõo tem.
Viaja com duos fumdzinhas
e rnqis q, mãe tombém.

PeIa Íela
quadrangular de cristol
do minuscula janeld,
a pa,izagem de oguarela
multilorme tricolot
é umq Íita natural
verde - azul - vermelho em Í1or.

O trém gue no mesmo instqnte
ogui esÍava e está distonÍe
é um Pequeno Polegar
que uso boÍos de gigante.
Quem éque opode alcançar?,..

Boto-Íoqo peqa-Íoqo
bota-Íogo pego-Íogo

Subindo escoÍpos pedrentcs
que tem escqrnqs de pratc
rompendo os Írqmcs do mata
gue Íem dragões de unho. em ponts,
Íorcendo-se em curvos tonÍds,
rosgondo dq Íerrq o ventre,
embrenho.ndo-se por entre
qs furnq^s moÍs que soturnos,
lá vse d negrcr serpente
de otiÍudes sssqssinqs;
põe bra,za pelos ncrinos,
resÍo?egro, atrôc os ores
corn seus siJvos pontecgudos
gue são omeoços oos céus,
e voe deixqndo tumaça
como um lenço de veludo,
como um sinal de desgroçc
num longo gesto de odeus.

Lá Íico.ro.m muito atrás
os potros de crins co vento.
lo podem dormir em pcrz
os bois de olhqr sonolento
gue esÍõo c dizer qmen
pela so.lidôo inhóspita.
Desoparecem oquém
como caixinlzos de ÍósÍoros,
os cosebres de ninguém.

J

Caminho mois devagar
ó ftem, porque tenho presso
de olgum dia 1á cheqar.

Mas o trem não ouve nqds:
sobe morro desce morro
em Íuqo descbcJodc.

Boto-Íogo pega-Íogo
Bota-Íogo pega-Íogo

Misto, em meio á cc,minhqdo,
como nuln dio de juizo,
um choque tremendo - Zás !
Vomitq, os ccrros no q.bísmo.

Lá embaixo rolqndo rente,
o rio tutvo e voÍq.z.
Como chuvo. de graniso
nos remoinhos,dc corrente,
tombq qente, qfundo gente.

E oquelo meninozÍnho
que tem seis qnos qpencs
cqe Jeve como qndorinhq,
e mcis do que um peixe, rápida,
Iutcr com cs oguqs, intr,épido,
e ssJvq qs irmas peguenqs
trozendo-qs no mesmo obroço
pqrq q margem ,pc,rcr o mundo.

O' meninq.zinhq de ouro
que me perÍurbos q Íundo,
querc apertar qo regaço
esÍe corpozinho débil
gue deu exernplo tão belo.
Beijar-te os cabeJos Jouros
molhqdos pelo cgua írio,
desÍe segundo boÍisrno.

Quero contor-fe um segrêdo,
só o ti, meninqzinhq,
que voles por um tesouro.'

. . . gue orquiho eu não sentirio
se tu fôsses Íilha minho !

AB§tATEU0BNEH
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so,biú é meu amigo.IVunca me pediu um niquer e já me deu uma joco.
7'em .lmq de preto pernorn.buccno. Freguento cs rnccurn.bas e julga ., suo
inteJigêncic íntuitívq cofio vozes de ouÍro rnundo d lhe Íctl.,rem verdades.
Num Bortuguês errqdo é gue se exprime. Ando mol yesÍido, mcrs no clrcrpéu
de palho Íiro qs mois sonorss Íoadqs gue lhe vêm de umo rrístez,,, emocio-
rtql. Morq no morro. E rude e simples. vende os seus s<rmbcs qos Íqlsos scm_
.bisÍos da cidode 

- sõo coníos com cheiro de rnucombo e Íêm algo de misti_
cismo lanquído.

um dia, conÍqndo ss suos úrtimos íoqonhos no chcpéu sonoro, sin-
.ronisou suo cubíqa pelo modomd ricd de Copoccbonc'. Ã Íoada lmprimia
desejos desconcerÍanÍes, verdcdeirq ovidez por delíeias proibidcsl

Que olhor penetronÍe lem sobiál sereno, com suq côr de abismo, esÍá
sempre c;Íírmdndo sÍnceridode. Dolente, ÍrqnsmíÍe dos gue lhe cercom Íodas
as vibrações de seus nervosf

Iem olhos de cão Ííel.

cdntando, tonoe q voz 
",ue 

soluca e declqmo dando a r-mnressôo do
conloclo oêneroso dos veludos. Dó seníído ds polovras oue compõe.

. Tem um.' errrnq inofunsiva 
- a íronía. pqreee diriqi-Iq psr., os homens

oue Íieam olém de suo condiqão e nõo se preocupcrm.eom ds suos lurss sen-
timentois. trÍem sabern gue ele êxisre e que é poesl'.2 d sucr vid.. !

E boníto cr êxisÍeneia de sabiá 
- poucos se apercebem dÍssol

À Íudo o dleool ajudd: q lembrqr e o esguecerl
Pc;,tcr mim, muílos yezes, Sdbíó Íoí unt crbcrccrxi.

rÍoíe os cousds melhorardm e me querêndo eomo suq madrinha, eon-
tou umc hístórío que nôo vale o peno repetir. Iqual q muiroí . .

- Um díd umrr mulher Íoi suo preoeupscão. passou a víver eom elcr.
No Írabolho, eeila vez, senriu o eoracõo em qlvorôeo. Deíxou o servico. Foi
poro 6dscr. La eslovo o outro no posto do peecdo. voltou de vez e nuneo mois
esgueceu urnc desgraço tão banc,l!

r{ Íudo o dleool ojudc: q ftembrcrr e c esgueeerl
Ã'goru eneonÍrou ouko carúniho. continu d puro conro nosce u e legí

timo çomo viveu no passodo. . .

EsÍera
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líeste moarento de ongrisüas e

Grtescs, ern que d Íorçd Priao
a dÍeito e o horaem Parece volver

- eíddo Pr*Iogico no seu Psi-
gisrro, o estudo da àuztanidsde

- suc evoluçáo s€ Íorrrd iadisPen-
svel.

lía minhc opinióo, uno revisto
à orltura náo poderio deixar de
Edujr eB seu progÍomo o esludo

-s condiçôes gue PêrmiÍr'Íom d
io,raroçáo d<r humanidode dtrtol,
à seu modo de pensor e de oqtir
c eis a Iinslidade de mínhc ÍareÍ<r.

-l,Iosce Íe ipsurn" - é a pri-
*ba palavra do sabedoria. Ce
:beçonos q hurnonidode d gue
pêrtencemos e o raundo guê d §u-
poÍíc, acortpsnhemos cr suc Íor-
roçôo porc gue possornos com-
greender o sentido de suo mcrcla
peJo conhecr'mento obielivo do seu
*olveí,

Sob o títnIo de " A Íormação do
aundo moderno" prelendo aPre'
leaÍur oos meug leiiores, em rá'
pido e despretensioso bosquejo, o
rucessáo de ÍcrÍos políticos, iurídi-
cos, eeonômieos e de pênsomenÍo

{ue integrom qulnze séculos de
lutas e de soÍrimenÍo.

Iniciorei mlnho lareid por unto
Cos lases da enoluqáo dcr lrumaai-
dade, exótomeníe oquelc em gue,
do eelipse do Iatinidode surqe e

- oÍinac um tipo novo de eivili-
ssçáo,

Cumprida o sua misúo de uni-
ficscáo dcr civllisacôo dos povos
arediterroneos, pdrece cro Império
Pomono horzer alconcodo um qtáu
de estobilr'sceão deÍínitivo, guondo
§urqetn os "àomeas diÍerenles", os
B<rrboros, que, lomando o ÍÍulo
gnzonqdo do eivilísaqáo totncrnd,
espgtzem-lhe ds sêmenles Íecun-
Cqs sobre cr Europo vfuqem: hutÍ-
íicdm no civilísscáo oeidenral, que
:colhe sob d raesmcr Íronde o ve-
llo como o novo mundo, cr eomi-
úo do uníicacão do hurtanidade.

Ua novo ciclo se desdobro pora
c r:oeileíçoamenlo de uürd rrovo
sociedade, Novas necessidodes,
novos Íormds de penscr, de sentir
se esboqam Dos tÍes ou guatro sé-
culos que sê seçrueü, co desaPare-
cimenlo do tapdrio Romano. A
principlo tímidas, desorienÍodos,
sboJidas !!êsr:!o, as reloções enlre
os hornens se deÍíneaa, se esclc.
íecedt e ea dez séqutos êfe se

«t

julga liwe, igual e irnáo de ouÍro
hornem.

E' o estudo sintético destos relc-
çôes, de suo evoluçáo, mercê de
um evidente deÍerminismo que de'
sejo empreender, crnimcdo Pela Íé
em um<r humqnidode ÍuÍurc, rea]-
mente Íroternc, reclmente unido.

I-ÃSOCIEDÃDEFEI'DÃL

Do Vt ao XIII séculos gucedem-

se na Europc Ocidentcl umo série
de lentotivos de estobilisoçáo, in-
tercolodos de períodos de ogitc'
ção, oriundos uns dc invosôo ex'
terior, outÍos dcr insegurcrnço, in-
stdbilidode ou incompetêncio dos
dirigentes.

Pouco q pouco, porém, regtos de
instituicóes Íomcrnqs, omolgomodos
o trodiÇões geÍmcrnicqs, Íirmom-
se e, Írutôs dos contingêncids, em

especiol econômicos, unem-se á
oção conservadora dc lqeio,
opoicndo-se, outÍosBim, no inte-
têsse primordiql dcr conservoÇão
do üdo. Continqênciqs econômi-
cqs, éticcs, religiosos, Políticos,
Íundem ds pêguencts solucões con'
crelos dos inúmeros Problemos do
imediqtismo orótico, em um estqdo
de couso difícil de Íixor em um
quodro nítido, de linhcs Precisos e
que, dodos certcs cqrccterísücos
mois crocrentes, recebeu o nome de
Íeudolismo.

Ã qssociceão do vínculo Pessool
de vassologem oo loço reql do
beneÍício, vestigio do "oossessio
preccrio" romono, cric o Íêudo e
cs instituicões Íeudcis tÍcÍnspor-
tom-se dqs relocões Íundiários ás
reloções Íuneionois,

Ã concepcáo de Plena Proprie-
dode do poder suoremo dos reis
Írancos - conseouêncic do Potri'
moniolirlode do "reonum" que o
conquisld de Clovis ius+iÍicc--ooóe'
se em porte & noeáo do imPera'lor
romcÍno-DeÍsoniÍicqeáo do Eqtado

- e c clienccão do poder do con-
de Íroneo tornd-o essênciclmenie
diverso do tegsdo imoeriol.

Ã conversôo de Clovis e c suu
sogrcrçáo religiosc (?) concedem oo
rei Írcnco um como que cor&ter
socerdotol; o sogrcçáo imPericl de
Corlos Mcgmo em Boms amPlio'
lhea o situcçóo de deteator do Po-
der e eleito de Deus c sucês§or de
pleno direito doa imParodores ro'

m<rnos, igto é, otribuí-Ihe c tradi-
çóo do poder tribunicio e o "imPe-
rium" proconsulor.

Ã trqnsmissáo oos seus herdei-
ios destes úItimos direitoE toÍnou
possivel, nc Íose de reivindiccçáo
o eÍetivoção do poder reql, c uti-
lisaçôo do Direito Romqno nc ob-
rorçóo dos poderes senhotiois.

O rei corolíngio, que ossim 3ê

substitui cros reig merovingios e
cos imperodores romcnos nc Possê
do poder supÍêmo, nos lutcs Írctri-
cidds êntÍê os sucessores proximos
do gronde Corlos deixa nas máos
dos seus delegodos, Írongclhos {e
um pctrimônio Íundiário e sobe-
rGno.

O Íisco recl erc, cômo semprê
c Íôrq, vexotório e orbitrário; ê os
eenhores leigos, b<rstcnle podero-
sos pdÍo se substihriÍem com o (,s.

sentimênto recl, gos seus delegc-
dos, conseguitom do soberono o
privilégio da imunirlade. concedi-
do, de início e de hábito, &s insti-
tuicóes religiosc§, como um "wer.
geld" o Deus.

À situoçõo ptecáricr do erário
reol, doda c insuÍiciêncio de nu-
rnerário, Íqz com que o goberono

conceda qo conde. o titulo de ho'
norúrios, um beneÍicio, em breve
ligodo oo cdrgo ê que êste trons-
lrrite, com ou sem o qssentimênto
reol, oo seu herdeiro, que, mois
cedo ou mqls tarde, incorPorcr'o,

iuntomentê com a Íungáo, oo Pa-
lrimónio hereditário.

Vossolagem, beneÍício, imuni-
dode, opropriqúo do noder PúbIi-
co, êis os qucrtro elementos cou-
sais mois nolclvêis do crue se de-
nominou o eistemq Íeudol,

Ã neeessidade de se qmPtrrot

oo mois Íorle levc o pêíueno Pro.
prietário de umc terra liwe (aló-
dio) a enÍeud&-Icr o um senhor que
o ossistc ê Droteid, e o cudcz, o
Íorte, constróe c goloee de esoadc
um dominio e sê torrrd. oela vio"
Iência ouiç& "senhor pelo groça
de Deus".

Por usurpação, previdêncicr. re-
ceio, crmbiçôo, os hornens sê unem
uns oos outros Pelos vínculos de
suzeronic e vcssalagern e o ho-
mem teóriccmente llvre, o bomem
sem genhor ou é soberuncÍmentê
poderoso ou vêgetcÍ uc opressôo
do mois Íorle, sem proleeão ou as-
sistêncic. Nobre ou viláo o ho-
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mem depende do homem: deve-
lhe serviços pessoois ou pecunió-
rios, ossiste á suq côrte Íeudql ou
executq corvéqs, dá-lhe o ouxilio
"dos quütrô cosos" ou pogoJhe
impostos, mqs recebe dele o om-
pcrro ê o justiço.

|ustiço Íeudcrl, justiça senhoriql,
iustiça pqtrÍmoniql 

- iusiiça psro
o nobÍe, pcrc o vilão, poro o 6êrvo.

Dos processos de odoptoçôo so-
ciol ns sociedade Íeudal, os reio-
ções jurídicos e políticos tôm sido
rios mois bem estudqdos e um con-
junto de rêquisitos jurídicos e po.
líticos, voriável poro codo outor
ou grupo de outores, servem-lhe de
elemêntôs corocterísticos.

Nos relações entÍe suzerqno e
vqssqlo, nobres ombos, êstobele-
cem-se obrigcrções mútuos Íesumi-
dos no expressáo: Fidelidode e
cuxilio. Suzerono ê v<rsscdo res-
peitam-se mútuqmente nos bens,
nqs Íqmilios e, iêoricomedtê, há
como quê umo comunháo de inte-
resses.

Quolquer oto de um, lesivo qo
potrimôno moteriol ou mordl do
outÍo é Íelonia e c Íelonia é q
deshonrq, importc nc sonçáo mo-
rol mois poderoso çJBê sê posÊo
conceber nq Eociedade Íeudat, e
no sonção penol do coducidqdê
cic suzeronio ou do comisso do
fôudo.

E' verdode que suzeronos e vos-
solos, quondo intêresses qssús
Íortes os impêIem, cobrem de pre-
testos e opcrêncios éticos por ex-
celência, os otos uteis que iüpor-
tem em Íelonis. 

- E são pio.
mente criqdos se bostontê pode-
rosos.

Ãuxílio no guerrq, pÍesençc ê
assistêncio nc côrte Íeudol, eis qs
obrigoçóes pessoois do vqssclo co
suzerono; ouxilio pecuniário poro
o resgdtê, pdrd o cogomento dc
Íilhq mois velhc, poro oÍmcr cc-
vqleiro o primogênito, pdrc portiÍ
poro o cruzodo, eis os "quotÍo cd-
sos" de obrigoçáo reol.

Monter o.vctssolo é dever do
suzerqno e com esse intúito the
sõo concedidos o uso e gozo de
r:mc terro, uma pens&o ou o exer-
cício de umc Íunçáo rendosa - é
o benelício, que Fustel de Coulon-
ges Íoz derivdr dc "posses§io pre.
corio" romonc, como ligc c vos-
sqlqgem so potrondto romqno e
oo "mundium", qo "comitotus- geÍ-
monicos".

BeneÍício ê vossclogem cons-
tróem o Íêudo: sôo condições ne-
cessórios ê, p<rrq olguns, suÍic!
entee ó identÍÍicoÇão do Íeudqlis-
ttloi OUtros, porém, CCresCentcm o
detençôo de umc paÍcêla do po.
der público com prejuizo do sobe-
rdno.

O Íêudo é terro nob!êi c têÍro
náo nobre é arrendodg o lorgo

pÍozo (tenure) e o tocoçáô censivc,
de plontio (complont) e modolido-
des outros do contÍcto enlitêutico
estobelecem entre o Iocatorio (te,

;loncier), vilão, e d têrÍo, um vín-
culo reol. Ãs prestoções pêcunio-
rios (tolho, bonoiidades, direitos
vúrios de mutoçôo) ossociom-se os
corvécs, os serviços de guerro e
outros Íormos de trobolho gÍotuiio
em beneÍicio do senhor.

O vilão, iigado cpenos ú terro.
r.ão é um vossolo, mos um súdito.

Ã usurpoçõo do poder recrl pelo
conde ou pelo imunisto, que posso
e exêrce-lo em proveÍto próprio
decorre evidentemênte do Íra-
quezo reol; si o rei é bastonte íorte
pora impedilo póde hover coexis-
téncio de orqanismo Íeudal e or-
gáo cenlrol Íorte, teado ncs mõos
c poder político dé que os Íeudo.
tórios recebem delegoçõo e nõo
posse. E', por exemplo, o que GIos-
aon denominc o Ieudolismo civil,
no Inglaterro.

Mos cr regro gerol é c Írogmen-
toçôo do podeÍ público nos máos
dê poÍticuloÍes, quê o exeÍcem em
proveito próprio, nos esÍerds odgri.
Íiistrcrtivds, judiciórios e Íiscol. E'
o podeÍ senhoriol, distinto na ês-
sência do poder Íeudol pois que
decorre primitivoÍaente de umo
usurpcçóo e nôo de um contÍdto.
Ã aproprioçôo do poder senhoriql
ó de inicio ê de rêgro, unilotêrdl;
só tordiomente é que o senhor o
recebe do soberono ou, contrctucl-
mente, dos súditos. O poder se-
nhoriql qcumulo-se ou não com o
poder íeudcl nos môos do mesmo
detêntor: d posse do Íeudo póde
ser de um e o direito senhorial de
outro, em.boro hobituslmente se
âprêsêntem unidos.

Ã justiçc senhoriol dissocio-se
náo sómente na compêtêncic (oltq,
média e boixa justíçc) como no
jurisdiçõo. Quqsi se póde aÍÍirmor
que nõo hq umq legra gercÍl de
distribuiçôo de atribuições, mos
§im cosos pcrticulores.

O próprio procêsso crimincl per-
mitê o processo privcdo, o duelo
iudiciório, a ordálio pelo fogo ou
Pêla agua, etc., gue os progrêssos
dc técniccr judiciária vão aos pou-
cos eliminando.

O mesmo se poderó dizer no es-
fera qdministrativc e nc Íiscol.
Competêncic e jurisdição qdminis-
trotivds e Íiscois se Írogmentom,
se dissociom de um modo incrivel;
quonto ó última só há ums oni-
dcde: é o dc incidência do im-
posto. Em êspeciol, o vilôo é
quem pdgd: tclho, copitcção, ,,ÍoÍ-

moridgê", selos, custos, pedogio,
direitos de kcrnsito, industriois,
comêrciais, hospedogem grstuito,
requisições grotuiios (exactio),
sem contcrÍ com üs prestcções pes-
$oais, corvéüs (monoperme, ccrro-

perqre), serviços de guerro (oet) e
policic (guet), de reporoçáo de es.
tlodos, do costelo senhoriol, que
de ínterêsse público o principio,
convertem-se em interêsse pdrti-
culqr do sênhor.

E oos direitos senhoriqis se
screscentom, qo suzêÍono, os di-
reitos Íeqlmente Íeudoís: loudê-
mio, quinto, direito de reivindicq-
(,:õo e Íesgote, de omortisoçáo dos
bens de mão moÍto, dirêitos gerois
de mutoçáo Íeudol.

Só nõo pogom os imunistqs
c':clesiásticos que, em compensoçáo,
cobrom o dízimo.

Desta Ílorestc íiscoi restom qin-
dc olguns bosques nqs modernos
legisloções.

De que vivem os soberqnos, se-
nhores, imunistos leigos ou ecle.
siósticos, homens de guerro e de
lei, si o nqturezo dos suos ocupo.
ções nõo é das que produzem uti-
lidodes?

Do tÍobolho servil e vilôo, do
trobqlho dos que nõo têm direitos
ou quqsi:

E que lhe dóo em troco? prote-
çâo, co menos teóricq, e pogo bem
coro.

O conceito de trobolho nc ldade
Média, é pqrq uns o conceito cris.
táo primitivo, derivodo do hebroi
co: o trobolho é uma expicçôo,
tcivês o cominho do redencôo.
Expicção do pecado original," in-
copás por si mesmo, sem o cuxilio
ciivino, de levqr á redençôo, o trc-
balho é um meio e nôo um Íim.

Pcro c moiorid, porém, o trobc-
lho em especiol o trabslho mo-
nuol, é vil. Não openos o NOINOS
(poinos) grego, umcr penc, umo
ÍodÍgo, mos umcr instituiçáo ndtu-
rclmente indigna, copúz de envile-
cer o nobre que produzo pelos pro.
prics mãos. O trqbslho mcnuol
íoz decair o nolxe, o que nem cr
hoiçôo, o peÍiúrio, c Íelonic, o
roubo o môo dÍmadc conseguem,

O crime póde ser nobre, o tra-
bolho nõo.

Só o trobciho inteletual, nos
mostêiros, encontrc condescendên-
ciq, condêscêndênciq e nôo louvor,
O trobolho monuol qí cobe aos ir-
rr.áos leigos, habituqlmente vilôes;
e quondo posso c ser exercido
pelos proprios mênges é a titulo
de mortiÍicoqáo, de humildode.

À produçáo é em especicl ogrí,
colcÍ (a sociedade Íeudal é umo
sociedqde rural) e os produtos do
pêquena indústria eloborom-se nos
burgos ou nqs oÍicinos genhoricis,
dentro dos ccstelos, Produçóo
opends local, desde que q êsccrs-
sês e a inseguranço dos cqminhos
tornom inexequivel um sistemcr nor-
mcl de tÍcnsportes. Há qindc o
ccúmulo de Íunções, inclusive do
ortezcndto rurol e do cultivo dos
cclrtlpoÊ.
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ticd. ineguáIoveis nestes ccnticos de
Ã ignoroncio e o inseguronçq. pedro que sáo qs cotedrois gó-

porlonto'o temor, reÍorçom o Íé e ticos.
lonçom os homens oos pés de Dos bosícqs romonos qs invc-

â5

O Íarrodor, o toneleiro cultivom çôo disciplinodoro dos espíritos,
o geu ccmto de terro. E'o Íose mos o suc própric índole conser-
intermedisrio entre o Ãrbeitsve- vqdoro retordc em determinqdos
reinigmng (uuiôo siaples do lrq- cosos G liberdcde de ogir pelo
bcllo) e o .{rbeitsgemeinscholt pensomento e, sê nóo ,"norroào,
(troó«lho em comunidqde). os conceitos religiosos tendem oo

Culturo dq terÍo, crioçõo de go- snqcronismo.
do, extroçáo de modeiros poro Ã oproximoçáo do ono mil qs-
construçõo e oquecimento, pequê- sustd q ignoroncio humono que
nqs indústrics de cêÍümico, tece- multiplicc os dooçóes á Iqrejd e
logem. metolurgio, etc,, eis o quo- entôo, no I.o cruzqda, ,* úirrã de
dro econômico da sociedcde Íeu- oçõo de groços. Ã vido privodc e
ciol, completodo pelo onorquio mo- o vido público ochqm-sá domino-
netúris e Íiscol dos pelo religiôo e os mosteiÍos e

Tutelsdo dc religião é c moral: cotedrois multipliccm-se. No cons-
cs conceitos éticos sõo mérqs im- truqõo destcs somom-sê ó Íé as
posiçóes religiosos. Táo Íorte é o vqidades regionois.
dominio do retigiôo neste pqrti- Dos qrtes- plásticos, o qrquite-
culor que o idedl morcrl do covo- turq ê G esculturc decorotivá re-
lorio recebe q chqncelo eclesiós- cebem um impulso e criom obros

menor resistêncio com q vctnto-
gem de cproximor o mdis pô§6i-
vel do verticol as resultqntês Íi-
nqis do peso da coberturo. E o
problemo do iluminoção do nove
centrdl sem preiuizo dq solidêz do
qbobodo dá origem oos orcos bu-
tGntos e petmite ó decorcçáo o
deslumbromento dos vitrois poli-
cromos dos ionelos esguics e múl-
tiplos.

"ê-' esculturo decorotivc rendilhq
os portdis e os copitêis, povôo os
nichos de sontos ostênicos. longi-
lineos e os corniios de umo Íáuna
ciemoníqccr e umo demonologic
founesco -

Só o pinturo Íolha, e Íolho ielcr
Íoltq de perspêtivo, obstroçôo que
os ortistos mediêvois náo conse-
guem ossimilor, êles que, no con-
cÍeto do esculturc e dc orquite-
tuÍo, tinhqm reolisqdo obÍas pri-
mqs, opesqÍ dq incertezq técnicq
doquelo.

E os concretos êm orte Íorom os
abstroto! em ciêncio, voltondo qs
costos á objetividode dtr noturezcÍ
poÍo discutir os oÍirmctivos de
Ãristotelês e Plinio, substituindo
pelo repetiçáo e interpretação es-
peculotivo dos clossicos, q obser"
voçáo dos Íotos noluÍqis.

Reconheçomos porém ó socie-
dode Íeudol o contingêncio de
umo oÍgdnisoção em inicio e á
h.umonÍdode medievql o primeiro
posso nc sendo oluol dq civiliso-
góo.

,Eeconheçomos oindo o sêu de-
sejo e copocidode de opêrÍêiçoo-
mento.

Dous, como que ó procuro do "mu, sões normondos Íozem surgir os
neburdium" divino, senõo nestc egreios romonicos. Soluçóes técni_
pelo menos no vidq Iuturo. cos de seguÍdnÇs e estobilidade

Ho umo cÍtitudê pÍogmático no em Íunçáo doJ novos materiais
Jé mois sincêrd: oo lqdó do horror criom o ortê romqnico, em que q
oc oniquilomento, um como que obobodo de pedro substitui á mcr-
sGgulo conlrd qs penos eternqs deiromento do cobertura dos bosí-
que c Igrejo ocêito nd contrição licos. ÃperÍeicoomentos léenicos
imperÍeito. Perpetuor-se, sobrevi- crssociodos á te;dência oo mdis
ver, lutdÍ contrd o nodo pelo des- qito (estodo psíquico que pcssc do
cendêncio e pelo sobrevivêncic dq orguiteturo religloso áos cotedroisqlms é o onseio gerol, porece seÍ medievois á oiquiteturo civil dos
ç lei de vido. E c promesso de qrronhc-céos contemporoneos) su-
solisÍ<rgôo, nq vido ÍutuÍd, dos que bslituem o orco pteno de um único"têm Íome e sêde de iustiçd" con-. centro de curvdturo pelo orco ogí_
solo os descmpcrrodos, emborc vo de dous centros. Diminui_se o
perpetue o desomporo. Elemento impulso lqtercl no trqnsmissáo da
pociíicador do inquietoção sociol, corgo do qboboda. eliminondo-se
c religiáo desempenha umo Íun- q Íroturo do orco nos pontos de
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Meus Íilhos,
Se vocês, um dio, lerem estqs

linhqs - o que é pouco ptovável
ncro pensem no sêu poi, mos

nos seus Íilhos, nos Iilhos de seus
dmigos, de desconhecidos, e nos
crionÇos que nôo têm nem poi
nem mãe. Pensem no vido e, so-
bretudo, vivqm, Os deuses thes
permitom conservdÍ q intensidade
de sentir que possuem hoje por-
que vocês são poetds. DeÍen-
dom suqs qzqs. Não voltem o ser
logortds. Consetvem suos imuni-
dodes. Continuem leves. Pcro
vocêe nodo tem pêso: nem o vi-
do, nem ô coÍpo, nem cr clmc,
nem mesmo o morol . Pelo menos
nosso moral de pecodores, de
qdultos comprometidos. O nosso
mol, o nosso bem não têm sen-
tido oos seus olhos. Ãindq náo
conseguimos Íeri-los, contomi-
ná-los, orroncor-lhes os ozos. Náo
tendo pcssado, vocês oindo náo
têm pêso. E' vosso mdioÍ pÍivi-
légio. Suo consequênciq imedio-
ta é de lhes conÍerit o Íoculdode
de se tronsÍormorem no que que-
rem, nô qrre sonhcrm.

Ãinds onlem, possondo perto
de vocês, pude veriÍiccr o Íoto.
Poreciom brincor ns chácaro de
vosso Ãvô, deboixo dos imensos
iombeiros cujos Ílôres púrpuros
desenham topêtes redondos no
iordim. Gosto doquelcrs Ílôres.
Todos qs obelhos do Tiiuco tom-
bem opreciom, zumbindo nos ár-
vorês sem desconso como se esti-
vessem prêsqs numo esÍero inÍer-
nol mos irresistível, emquonto os
colibrís escopom-se dos Íolhos
Íeitos ÍIôres quê repentinomênte
Íecobrossem c liberdqde. O Íre-
nesí de seus vôos corresponcle
provcvelmente á onsio em que
viviom quondo só eram Ílôres,

Vocês náo viam nodo disto. Eu
imcginovo que brincovom. Engo-
ngvq-me. Ãs crionços nunco brin-

3ô
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sinda cheirqndo o scngue. Dei,
tou-se. Está protegendo, crmomen-
tondo umo criqncinho. Nõo se ou-

're borulho olgum. Em silêncio,

da frrtl"tio slbrh* &iàin

com: identiÍicom-se. Por êste mo"
tivo excedem os limites lícitos nos
seus jogos. Os pois qs costigom,
Cometem uma iniustiço, E' como
se costigossem sonombulos.

Cecilia, pois, tornoro-se umo io-
ven Íúrio grego. Possei junto de-
la. Olhou-me sem reconhecer-me.
Náo podio: eÍc outrs cricturq
eltregue qc seu demônio, desco.
belodo, os olhos Íórcr da côbeço,
trêmulo de rqivo, perseguindo um
criminoso que eÍcr o seu irmóozi-
nho. Ãssim tinhom resolvido ,,de

brincodeira", mqs o "de brinccdei-
ro" pesovo-lhes e êles o tinhom ti-
rqdo como umc Íoupq que inco-
modo. Só Íicavo a Fatolidode
umeoçondo um pobre humqno.

Luiz-Henrique, aindc no berço,
porticipcvo dc ceno, qo seu modo
que eu nõo entendo. ÊIe náo Íala.
Nem o precisa. Àindo está lodo
enlombuscdo do céu. Exponto-o
c nossc linguogem loboriosa.
Pressente que é umc invenção do
diabo. Tem rozôo. Um grcnde es-
critor de meu têmpo, Ãndré Gide

- e que entende bem do ossunto
-- escreveu que c moior hobili-

dode do diobo é consêguir que
ponhonr em dúvido, sua existên.
cio. "F-indq náo chegou pcrc vocês
o horo dos dúvidos, nem do dicr-
bo. Vocês são inocentes, crentes,
poetos. Àinda levonlom os mon-
tonhas. Ã poesic é umc Íormo dq
Íé. llmbqs nos sáo necessárias
como o cÍ que respircmos. Vo-
riqs pêssoos ignorom isso, e. to-
dqvitr, sáo crentes e poetds sêm o
saber, oo contÍorio de outros que
iulgom o ser mos que nõo o são,
ê por isso náo vivem.

Vivqm, meus Íilhos. Ã vido é
misteriósq. Náo deixem, portonto,
de beber codc minuto que pdsso
como um leite rico, qual o leite
do lóba ontigo do minúsculo trá-
cio. Imogino-c qu<rsi sem íôlego
poÍ ter corrido todo o dia, bocq
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desconhecidos, náo têndo outÍds
testemunhos que o céu, q Ílores-
tCI, os onimqis, estáo cumprindo
com c Íera e o Íuturo Romulus geu
destino secular.



Dime,nsâo no Romance Brasileiro
Í:*e ;:::oeiro piono de espí

::rl - -,- que estôo mqrcondo,
r ]n-- náo própriomente umo
w::::i:. Eos umq belo e gron-
:;x ::eirc de Íqzer romonce, o
*=;t-=:::Ce de Erico Veríssimo
'rc= 

=coúundível.l-s:;:ente nenhum escritor
rã i-- r reolizq mqis bem q
=:-: :Ê iÍte, onde se encontÍem,
: =: ;erÍeito equilibrío, o ele-
:-=,:: j: Íormo, o originclidode

- 
-j=:cs. o tÍoço Íundo do emo-

+ = =cniq cortqnte e sempÍe
r=:::= e a perpétuc novidade
r* :::jsos. Tudo isso dentro de

=*ri"::. disciplino estético e

==-ic desso corocterística in-
:::=-ável co enconto intêgÍol

= :=ã obrc literário humono e

=-=-iioro: q mcis obsolutcr e o
=- ercqntqdorcr irreverêncio. Já
: 3lsrisso" o escÍitor nos revel-
:= Ce maneiro deÍinitivc, mui-
e jessos qltos quolidodes 

-=-:::snCo "Músico oo longe".
V= se. dionte deste, se hesito
q:3 s irreverêncic de suos on&-
:-: e o penetrqnle lirismo que o
r;:1ve inteiro, em "Caminhos
l::cdos" se encontÍs a culmi-
::js de seu tqlento - cristoli-
rj:s, ombos, em "Um lugcr ao
r:-' onde o escritor voi comple-
e.ic o sêntido humqno de seus

--ondgens e o expressão sociolje suos histórios. Depois de Eçc

- Queirós, nenhum escritor qindq,
*= linguc portugueso ou brosi-
"êjs, conseguir« Íerir o ridículo
iãs coisos de msneiro tão convin-

-Dtê - poÍque d todos os culto-
:es do gênero Íoltorom essq teve-

= e êssê brilho de que o grcnde

=estre dispunho lorgo e prodigio-
senente. Erico Veríssimo preen-
âe, brilhontemênte, d locuno: o

-u "Cominhos Cruzodos" é, posi-
:vqmente, cdor&vel. Com êle o
:ononcisto criou o suq mqneirq
:ersonolíssimq de desrespeitor os
:oisas desrespeitáveis e que um
laiustiÍicodo culto vinha monlendo
:cmo scgrodos. Pico-se Íelíz dion-
le dcr moneira porque Veríssimo
:s troto. .4. cqridodel Que "blo-
gue" estupenda ela é, reolizodo
:or estês que c iqnorom ncr suo
serdqdeirc Íeiçáo: cr solidoriedq-
de humono; e que d desviÍtudm
ao exibicionismo dos fesios de co-
ridqde, no delírio do esmolc, nq
inexpressividcde dos visitos ós
cosas dos pobres e nc grosserio
Co benelício que se nõo oculto!...
E, em todos os sêus livros, Erico
v errsslmo ê osslm . §o porc dion-
te dos coisqs yeqlmente respeitá-
vêis. Fernondc, pôÍ exemplo,
cheia de corogêm pcro enÍrentor
o verdqdeira vida, cheic de reois

MARI A JACINTHA

possibiiidades de oltruísmo. nós é
opresentcdc pelo escritor como
uÍno omostrd de gente.

E' o noto de belezo e de ener-
gicr, copoz, elo só, de sustentor
tôda umcr tese, tôda umo luto pelos
direitos humonos, tôda ums revolu-
çáo. E' cr cridtuÍcr concientê, ge-
nerosq, oÍetivq sem morbidezo *
personcgem 

- tipo poÍd umo no-
vo geroçôo de gente sodío e
compreensivo, em buscc dos reo-
lidodes belos dq vidc. Seu epi-
sódio com NoeI é táo humcno e
tõo vivido, que a gente se suÍprê-
ende o se inteÍessor por êle. como
pelos ccsos dos amigos e do Ío-
mÍlio.

Àliós os livros de Erico Verís-
simo, com suos possogens ridí-
culos e comoventes, sáo sempre
olbuns de fomílio, onde se encon-
trom os mais nítidos rêtrotos de
omigos ê pcrentes -- ,o" suqs
melhores pôses. Destos em que
"só folto {olor". E como Íolom. . .

Mos D. Dodó, o Teotônio e seus
respectivos Ãnjos da Guordo!...
Que casol completo o D. Dodó e
o Teotôniol Sõo êles, pcro Íolor
umc lingucgem teotrol, os mqio-
res centÍos cômicos do liwo. Ne-
les Veríssimo concentrou todos os
ridículos, todas q hipocrisíos do
morol estabelecida e dc Íclsc pie-
dqde cristã. E o destruiçôo Íoi to-
tol.

Teotônio no "tennis", sentindo.
se inglês; Teotônio troíndo D. Do-
dó; Teotônio Íeroz, onte o con-
currôncic. do coronel "nouveou-
riche"; Teotônio católico; e seus
solilóquios, ê sucs conveÍsos côm
o Ãnjo dc Guorda, e tudo... Se-
riq prêciso mois? Náo seric pre-
ciso, mcs há mois D. Dodó, se-
nhora do olto mundo, recebendo
dmigos, dondo entrevistas oos ior-
rrqis; D. Dodó, domo de caridade;
D. Dodó com suos monhãs e seus
chocolotes tomqdos nâ como. . . O
que Íozem cqueles dois, meu
Deus! Disputondo-Ihes os glórios
humorísticos. quosi "roubcnCo" o
livro. estão D. Mqrio Luizo e D.
Eudóxicr. Esto é tipo mois potpá-
vel: o íantosmo Íomilior é univer-
sal. Mcriq luiza é mois complexc
- e. o escritor nôJo d& inteirinhc,

como urnct outÍd Moric Luiza guê
nós sempre conhecemos, sem deÍi-
níla bem, revelcdq, enÍim, por
"Cominbos Cruzodos".

1fê5.8!ffiffi' r:'r.
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Terceira
Ã porte humorística de "Cami-

nhos Cruzqdos" é notóvel. Ã en-
trêvistq de D. Dodó, sob inspirc-
çáo e vigiloncio do Ãnio da Guor-
dc, orc comorodq, orq inÍlexívEl,
é deÍinitiva - culminondo ncque-
lc deliberoçáo de deixcr a Teotô-
nio o escolho do principcl corc-
cterística de suo individuolidode.

Quonto so omonhecer, cpós c
Íestc de ccridode, nodc existe de
melhor do que cquêIe momento
em que D. Dodó procuÍs nôo pro-
curqr o notícic que c elogia,

Os serões no ccrsa de Leitôo
Leirio são sensccioncis. O episó-
dio de Bismorck; o trecho que Íere
o sensibilidode de Teotônio e o
comentório de D. Dodó; o roupáo
qzul do mcgnqto americono... E
cqueles outros seróes em que
crÍuom D. Eudóxia e D, Maric
Luizcr. . .

3,liós' todo "Cqminhos Cruza-
dos" é umo mostruário mogníÍico
de tipos. Todos se destqcqm bem,
sáo nítidos, reois. Erico Veríssimo
descobriu q terceiro dimensõo
pdÍa o Íomdnce e com êllq nos
vêm mostrdndo ds suos criatuÍos,
dentro de umc técnico perÍeitc-
menle cinemctográÍico. em gue os
quodros se sucedem com os cspe.
ctos dos Íilmes.

Criondo o seu povo o escritor é
sempre perÍeito no occbomento.
Nõo há um único personogem in-
;ompleto. Solú estó esplêndidc-
rnente morccdo em todos os sucrs
linhas morais; Ãrmênio, o "gêntle-
mcn" que penso em Írancês é
umo "trouvqille": creio que nin-
guém oindc o tinhd descoberto.
Pelo menos cindo não tinhc sido
posto q serviço do literotura.

Erico Veríssimo invento gênte ê,
por um Íqtalismo Íeliz. oconÍece
que qs gente que êle inventc exis-
tem mesmo. Pode-se lonçor um
desoÍio o quem quer que conteste
a reqlidode dos seus tipos, no
certezo de quê se venceró. Pois
se bem perto de nós, muitqs ve-
zes, pode-se Íazet o recÍutomen-
to...

Mos sob esto oporêncio de dis-
plicência e dentÍo dcs ironios que
Erico Veríssimo voi Íozendo com
qs pêssoos "criteriosos", ressqltq,
de suq obrc, um gronde senso de
humonidode, umo períeita com-
preensão dos dores e dos clmqs

- ê êstê lirismo proÍundo e en-
volvente que Íoz de seus livros,
clém de grondes obros humqncs,
mognííicos sínteses de musicqli-
dqde e emoçôo, groÇos c seu olto
sentido do rítmo no proso.

Como mdÍccr de revoltcr, há
duas personclidcdês ovuttando
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em "Coúinhos Cruzqdos": o mu-
lher de Moximiliono e o Lquren-
tinc, dê Joáo Benévolo. Como os
moiores pintores do misério hu-
mono, o escritoÍ soube trcço-los
mogislÍqlmente. Sem recorrêr o
imqgens excgerodos (c misério
ao noturol já é suÍicientemente
horrivel), sem descer c dEtslhes
calcqdomente repugnontê§, o ês-
critor desenhou-crs com cdmirável
pÍêcisãô de drtista e de observu-
dor,

Nods mqis convincentê do que
a mulher do enÍermo, num Íalo.
liscano rêsigrddo dionte de ludo.
e nqdq mois vivido do que Lou-
rentino encerrqdq em umc cqsc,
sem dinheiro, sem espeÍqnço, en-
tre um mqrido íontosiÉta, otodo,
e um lilho roquítico 

- êspiodd
pelo períídio colculqds de pon-
ciono. Tõo doloroso, t6o convin-
c€nte, que d gentê sente com ela
"oquelo coiso" dentro do pêito 6
que lhe soltou um dio, sintético
e cortonie.

Poro Íixor personolidode e es-
todos de espírito, o Íomcncistc
tem pequênos periodos deÍiniti-
vos: - 

"Virginio Íica o olhar
pora êle, com a íixidez obsurda

. que têm origem nesle deseio es-
quisito que elo sente de olhor lon-
gomente pctÍq o morido, só porc
poder sborrecê.lo mois, e mois
uindo". Ãquele mcrldo" que ron-
õ<r, qu etem conÍÍcnçc nelc, que
tem eonÍionço nq vida"..,

No episódio de Chinitc, Erico
Veríssimo se mcntém no seu nivet
de psicólogo perÍêito. Por vórios
copítulos o escÍitor o vêm lÍoton-
do com displicência, olgum«s ve-
zes com Ieve cinismo: Chinitc, «
provinciono envenencdc de um
cinemc que .o suc escossd mêhtd.
lidode só percebe em sucs exte-
rioridcde, nos Íqtos polpáveis e
côncrêtos, poÍece-nos, a princípio,
ur{ld pêquên6 sctr dIEd, cegc
lc snsic de se divertir tontq dian-
te do Vida. Mos cpós cr su<r que-
dc (usemos, por exceçáo, c ex-
pressôo o deteslodo) todo suq ol-
mq que pede olgumo coiso mois
que nóo sefo qpencrs cquela
dventuÍozinhq de porque, numq
ogitaçôo quê nêm elo mesmc pre-
cisc bem, loda suo olmc se pro-
iéto nítido no livro: olmc iguol

- á moiorio dqs olmos, que têm o
curiosidade dq Vidq e c ínquieto-
çôo da Íelicidode, e que p<:rq
elos correm sem escolherem comi-
nho. E o capÍtulo em que Chinitcr
nos é revelado é, em motéria de
ocobcmento, umq dqs mais belos
do livro: - 

"Dentro do espêlho,
Joon CronwÍord tombém choro"..,

Outrc possogem êm que d su.
tilezc emocionol do escritor se re-

', velo ó na lolerqnciq de Cacilda

com Pedrinho: 
- 

'ã gente sem.
pre se lembro do irmáo".. .

Se uáo Íôsse velha e ridícula
tr imogem e se me sobrosse qu-
dücic porc otiróJo, eu poderic
dizer que Erico Veríssimo é des.
ses que riem com Iágrimos nos
olhos. Isso, porém, olém de pcr-
recer título de lox de Íilme-revis-
ta, é um verdadeito qtentqdo 

-desses que <r gente Íêceio muito
nóo cometer impunemente.

DecêÍto quê Erico Veríssimo
náo perdoc á duplo Teotônio-Do-
dó, nem cr Moris Luizq, nem á Éu-
dóxio, nem qo Jlrmênio, nem qo
Coronel. Neles o esctitor descqr-
regs qs suqs revoltos estéticos e
os suos cóleros humqncs 

- 
poÍ-

que neles não hó portícutc dêsto '
trogédic do Vida que, se em suq
conciêncicr, resulto em energio e
serenidode em gente como Fer-
nondq, nq mqioÍiq dos vezes é o
tortuÍq dos inodoptados e c des-
groço dos inquieios.

Chinito, porém, é o próprio trc-
gédia do Vidc, o se deÍrontor com
essc oulrd cotóstroÍe sociot: Solú.
E dionte dessos duos mocidodes _

que se oniquilom sêm coro-
gêm, sem ideol, sem orientoçôo,
sem objetivo - Erico Veríssimo
deixc de poÍte d suc itreverêncio
destruidora e co[strutorq, pqrd
seÍ openqE um pesquizodor de al-
mos, que descobre, revelo e com-
preende.

Criondo Joáo Benévolo nõo me
pqrecê gue o esqritor o tenhq exo-
gerodo, Muilo gente boq se reco-
nhecerá olí 

- e êste é o orgu-
mento suprêmo paro impô-lo como
tipo dê todos os diqs.

Concordo, porém, em que Verís.
simo coj, quondo obuso de certos
exprêssÕes, como, por exemplo, o
insoÍrível "Íessô", inqdmissível em
quem tem tóo perÍeito senso dc
medidc no humorismo. Tois re-
cursos só devem interessor tr
quem náo têm outrds Íontes c que
recorrer e náo cobem dentro do
gênero de espírito do escritor.

Tombém, parc eÍeito de groço,
o prosódio de Zé Morio Íolhou:
serio preÍerível morcqr-lhe o igno-
rqncic ou c boçclidode, só com
conceitos, pontos de vistc e obser"
voções. Mqrcá-los, tombém com
erros tremendos é vulgcr. Com-
preende.se isso em humoristos de
últimcr closse. Em Erico Veríssimo
chegc oté c envergonhor,..

O romcnce de Erico Veríssimo
é, reolmente, o Íomcncê plôstico.
Em lingnro poÍtuguêsa, Íepito dpe-
nos Eço de Queirós o tinho reoli-
zodo -. real, humqno, proÍundo.
Depois do Íoscinante mestre de
"Os Moios" nenhum eBcÍitor nos
hovia oindc dcdo essa impressão
tôo perÍeito dc reolidcde, esso

EsÍera

projeção tõo nítids dê tipos, quê
vão surgindo do Íundo luminãso
de seus livros, e odquirem Íormc,
e espessuÍo, e ploeticidode e te-
Iêvo, e sdêm como que onirncdos
por um sôpro mágico de Vidd'*
Vidc em todc sua verdcde e em
todq sus belezo.

Erico Veríssimo repete o milc-
gre criodor: há em seus livros to-
dos os morcas do eãcritor comple-
to. Ironio, observoçôo, emoçõo,
lirismo 

- nodc lhe Íolto. Táo
reois são os Élêus persq!,ogêrrs,
que o gentê jó, os usc como cro§
pêÍsoncgeno do Eçc 

- e é êate,
exqtomeBte, o principol trqço que
ligc a orte dos dois escritoree. E,
muiio comum ouvir*e: - 

"O foõo
da Eqcr dizia"... Ou entáo: -"Isso me Ícz lembrcr umc Írcse
do Conselheiro..." E qudnlds ve-
zes ênconlromos pelos ruas e pelc
vido q Juliqns e o titi, ê nuno
burguezinhc envenenodo de ro-
rncnce julgcmos reconhecer oe
trdços moÍois do Luiza, e numq
desombientodc, oprirnidc êm um
rneio suÍoccdor,vqmos êncontro! o
vrlude periclitonte de Grocinha!...

Ãgorc, o estc gênte tods com
que se vem convivendo, por qÍteg
do gônio do Eçc, vem se iuntor
êsse outro grupo cr que Veríssirno
deu vido. Vosco, Fernonda, CIa-
rissa, Noel, Lcurentina, c mulher
de Moximiliqno, Iúo Benévolo;
D. Eudóxiq, "ocoriciondo mcIur
pÍessêntimentos"; Mcrio Luizo so-
Írendo sempre 

- 
poÍ cntêcipq-

çõo, por semelhançc * e qtingir-
do, Íinolmente, qo soÍrimento cm-
bicioncdo... Quem náo os vê,
diáriqmente, soltos pelo mundo,
perdidos no sonho ou enÍrentsndo
s reolidode, vencidos de pessimis-
mo ou dngustisdos de ideql? E o
desbocodo Doutor, estupendo de
reolidcde 

- humono, compÍeensi-
vo, pornogrdÍico e bom?

Hó escritores que vêm ptrrc cê-
nc precedidos, já, de um qualiÍi-
cotivo, com que Ee p!êp(tÍom c
própricr imortalidqde. Sáo o§
"grondes pintores dc Vido"; são
"os músicos que sobem Íqzer vi-
bror tôdcs os cordcs da sensibi
lidode humqno" 

- e de umd sêi,
mesmo, que numc rudimentorís.
simc concepçáo de psicologic, te-
ve o mou gôsto de se dizer portc-
dora de umc Kodoc, sempre cs.
sestqdc pcrc os clmos.

Erico Viríssimo nõo se intitulou
nqda disgo: escrêvêu seus livros
e otiÍou-os, com simplicidcde, sem
reclomes bombásticos, & curiosi-
dcde de lodos. Mos todos viram,
sem insinucçóes nêm sugestôes
de propogondos literórios, de que
lodo estáo, de verdsde e c um só
têmpo, o pintor, o lotógroÍo e o
musicistc do Vida.
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Sohre lileratura l[ero-fintgricaltil
La literatura [rasilena es casi üesconociüa -- Los

liisloilaüores de la litumlura Bü el Brasil

Por

ltilio Garcia liellid

Uno de los própositos que mueven lo iniciotivq de
celebror un Congreeso de lo Ensenonzq de lq Literqturo
Ibero-Ãmericonq, en Méjico, es eI de procurqr Io inclu-
sión de lo LiterotuÍo del Brasil en el cuqdro generol de
la Literotura omericqno. Àcaso ningunc Íinolidode más
trqnscendêntol podio hoberse osignodo c este Con-
gresso. Porque 1o verdqd ês que eI desconocimiento
quê montiene destroboda e icomunicodq lo obro
cultuÍcl que se reolizo en cqdo uno de los poises del
Continente, se crgrqvc hoslc proporciones inquditos si
de literqturo brogileno se trqtq.

Um coso reciente lo compruebc de mqnerc ixrelu.
toble. Uno de los espíritus mús vigilontes de nuestrq
Àméricq, escritor que tieue el omor y la curiosidod de
tópicos e Íiguros omericsncs - el peruono Luis .Al-
berto Sánchez -- qcobq de editqr, con eI resononte su-
cêso que cucdro <r uno obro solido de su plumc eru-
dito, unc "HistoÍio dê lq Litêroturs Âmericqnc". Sán-
chez ha reslizqdo und tored impor, de muy ontiguc y
sentidq necesidod, pues ninguno obra, ni compendio,
ni texto, permitío oi estudioso de lo moteriq hallqr dis-
ciplinodo y sistemotizodo el vcsto mqteriql que brin-
dom los 400 qnos de literoturcr omericqnc. Sus títulos
erqm mós que sobrodos pqrc tqn mognc empresc: pro-
pessor le Literqturq Âmericqnc y del Perú en lo Uni-
versidqd de Sqn Mqrcos de Lima, desde 1927 hasto
1932; historiodor prolijo de "to LitêÍotuÍo Peruqno",
em tres vigorosos tomos, subtitulodog: "Derrotero pqÍq
unq historic espirituol del Perú"; auto! dê enstryos y
libros de coptoción estético y de orientqción literqria,
como "Pquorsmo de lq liteÍoturq cctuol" y "Brêve tro-
todo de literdtuÍo generol"; cotedrático ocosionol, o
roíz de viojes deliberodos o Íorzqdos, en lq Universi-
dod de Quito, en el Instituto Nocionol de Pqnomá, en
eI Lyceum de Lo Hobono, en lo Focultod de Pedogo-
gic de Sontiogo, en lq Facultod de FilosoÍio y Letros
de Buenos-Ãires y en los Universidqdes de Lc Plqto
y el Litorol (Ãrgentino). Quien osqriq, qnte tqn elo-
cue!,tes evidencios de su tqlento, discutirle el bogoje
intelectuqi con que oÍrontó la reqlizqción de tqn com.
plejo, como conÍundidorq lobor.

Pues lq "Historio dê lq Literdturq Ãmericsnq'., de
Luís Àlberto Sánchez, excluye en cbsoluto toda reÍe.
rencic q lq literqtura brosilena. Cloro estó que lo
odvertencia preliminor nos inÍormc del motivo: "En el
plon generol de este libro - dice 

- entrobqn lo lile-
rdturc estqdounidense y lo brcsilena. Como el destier-
ro me hc eeporodo de mis popeletos y mis obros de
.on6ultd yo cernidos, me he teuido que limitor, por
shors, c io llomoda Ãmerica Esponola".

Àun qdmitido el justiÍicotivo, pues viene de hom-
b!ê dê tdn cenidq leoltod como Luis Àlberto Sánchez,
oo puede dejorse de mencionor lo inevitqble deÍrqu-
Coción, ls omputqción inodmisible, que siempre hobró
Ce importor uno "Historio de Iq Literaturc Ãmericcno,,
erl que no opoÍêzccr, por pdrte olguno, lq dengq exé.
gesie, lo voluminoss reÍerencia, de que hq meneater

unc literotuÍo ton numeÍoso y signiÍicativo como es lc
br<rsileno.

No he querido, desde luego, disminuir con estc re-
Íerenciq lo singulor signilicoción que qsigno a lc por.
menizoción orientodorq que Sánchez nos ho dqdo de
lo literqturo omericono, y si solomente constqlor un
hecho de repetidc oporición, que sirve poro docuinen.
tqr hosto qué punto, en nueElros tierÍqs de hqbla es.
ponolc, "se corece de inÍormqción suÍiciente" o se tie-
ne en subestimoción unc de jqs literoturos más ricos,
vqriodqs y opulentos del Contirente.

Quién quiero oÍientorse respecto a 1o multiplici-
dod y grondezq que qsume lq obr<r litetqriq en el
Brosil, tendró, pues, que ÍecurÍiÍ o los propios histo-
riodores brqsilenos, cuyo lobor es, en esle sentido de
mcqniÍicos propoÍciones. Pora iniciación. nadu puede
resultor mós util que lo documenlüdq y bien medido
"Pequeno Histório dq Literqturo Brssileirq". de poco
mós de 300 páginos, debidq o Roncld de Corvqlho,
que ês - esto vez sí - uno obro que puede llomorse
seneÍc, §in que le sobre un odqrme de generosidod oI
coliÍicotivo.

Ronqld de Cqrvqlho, depoporecido hqce tres qnos,
en Io plena modurez de su tqlenlo, íué uno ds esos
espíritus de excepción que, en otrq tiêrrq que no Íuerc
Brceil, hobrio que senolor con piedro bloncc de glorio
inmorcesible, pues luvo eI sentido de lq unidqd, de lq
medida e de lo Íuerzo, en lc integroción mognilic<r de
su concepción, de su lqbor de creoción ortisticq y de
su ocerqdc voloroción critico.

No como poêtq nos interesso en este coso, sino
como discriminqdor, q 1o vez oposionodo y objetivo,
de lq literqturq de su potrio. Su lobor puede ser un
cqmino de inicioción paro quién quiero êntÍqr ol co-
nocimiento de esc mqrqvilla de luces, de colores y de
perÍumes, que es Io literqturd brosileno.

Pqssoodo yo c los que podriomos llomor historio"
dores mcyores, es Íorzoso qcudir o lc mogniÍico "His-
toria do titêrqtuÍd Brqsileirc" (1888), slyq de Silvio
Romero, miembro de lo .â,codêmia Brasileirq, de LetÍos* Íalecido em l9l4 

-, 
quién logrc uno discrieinq-

ción prolijc de lq evolución de lq culturq brosileuq.
estobeleciendo los seguientes periodoe: lo.) pêriodo de
Íormoción. o clássico (1593-835); 2o.) Periodo romáatico
(1836-1875) y 3.o) Periodo de lqs reocclones ontiromán-
ticqq (q pqÍtiÍ de 18Z6).

Lc obrq de Silvio Romero, en el ospecto crítíco, es
vostísimq y erudito, y lc mencionoda "Historio dq Li-
teroturc" deben agregorsê otrds obros menores, pero
iguolmente utilísimqs, como "Novos êstudos de Liierq-
turo Conlêmporoneo" (1898). "Evoluçáo do Literatura
Brcsileiro" (1905) y" Qusdro sintético do Literqturs
Brqsileirq" (l9ll).

Mucho menos podrio prescindirse de lq obrq de
Iosé VerísEimo (1857-1316), olto êspíritu crítico objetivo.
desoposioncdo, cuyqs páginos fundqmentoles eslón
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Àqui nesto Íazendo onde o veráo êu posso
todos os dnos, tudo é alegre e à pz convidc.
Só de noife sê noÍd um levíssr'mo Íroço
de umc quasí ÍÍistezd ou máguo jndeÍinido.

De di<:, é o movimento, a luto até o cansqÇo,
os enrsdqs luzindo ao sol, rumores, vída!
Sinto que oguí renovo o cordção! Bencsço
junto á. gleha Íeraz golpeoda e revolvido.

Náo tenho dentro da qlma um Icivo de desgosto
Por yaies ê grotóês rneus Jivres pensqrenlos
voam.,. E em pleno luz dqs Íqrdes obrozecdos,

sob umo gamelefua, à canículq exposto,
coJmqmente odorrneço, ouyindo os sonoÍentos
carros càjondo e gremendo ao longo dos estÍados.

Fico so Íundo do Íozendq
q. mata. Ao lado o pomdr.
Há em tudo uns yisos de lendq
que maravilham o olhor,

Náo /onge se yê dcr moenda
o choço tosca, vulgat
e, dos compos sôbre q rendrr,
o çrodo nédio a postar.

' I 1:::i- : r.: i.l

. HEITOR LÜ'Crc

Do meu quarto olho o terreiro
Nurn conto está o golinhefuo,
no cqnÍo oposÍo o monjolo,

cro som de cujos pcrncodos
qs negros soÍÍom os toodcs
corn os crioulinàos co colo,

A água coi dogueJo bicc ern orco
e obre-se em amplo leque muJticor,
vendo-o. quem poderá /amois supor
que voÍs moÍÍer num pesÍi.lênto charco?

Nosce puro, no encosÍc húmida e êscqmpo,
numa colma duJcíssima que invejo,
bsnfto os muÍtois e desce pela Íolmq,
buscondo a várzed onde borbulha o brcjo.

Desce..., e ccindo, espddonadq pelo
cüno curvo, cqrÍeondo efi o:tropêlo
musgos e Íoihos de esquisiios tipos,

ro so.l do estío resplcrndece, jriodo
(.,.:m0 umc 1lôr selvaqem pendutado
no bico longo e exótico de um <1ripus.
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destinodos o lq vqlorición de lq culturo brosileno, per-
mitiendo ql lector uno visión coniuntq que no sólo s!
túo hombres y tendencios, sino que oún permite opre-
ciqr, en suc, grcndes plonos y en sus detolles êsen-
ciolês, lo evolución de lqs ideos y su inÍluencio sobre
el destino histórico del Brosil.

Sus "Estudos de Litersturs Brosileirc", en seis to-
mos, su mcnuoi "IlistoÍio do Literoturq Brcsileiro" y
los Íirmes volúmenes de "Estudos Brosileiros,, son -cporte muchos otÍos páginos críticos que le pertene-
cen , un itinerqrio imprescindible poro juzgor lcr pro-
ducción literorio del Brosil y Íormor juicio exocto dê
sus escriloÍes, sus orlistqs y sus poetds.

no me hc sido posible conseguir hcsto lo Iecho. De
Siivio Iúlio conozco, por el contrqrio, su bello livro
"Ãpostolicomente" (I926), en que coleccionó notobles
trobcjos sobre tópicos hispono-omericonos, pues se tro_
to de un êscritoÍ quê, como Osorio Duque EstÍqda
(que ocupó en lo Ãcodemio, el sijlón dejado vaconte
por Silvio Romero), ho consogrodo horos y desvelos o
diÍundir en su poís nombres y obros de literotos que
escriben en idiomq esponol.

Bellu lobor que en Íormo qmeroso debemos retri-
buir y a cuyc cportoción entrêgo estos págincs (y
otÍos que lo sucederón), pues tengo lc certezo que
quién tome conocimiênto con Io literàturo brosileno 

-de.hoy e de siempre 
- olcqnzorá o comprender por-

qué lo noturolezo ha sido ton pródigo con eso tierroy porqué el oire que de Brasil nos viene. troe unq
deliciosq emoción de luz, de perÍume y de glorio...

Tambiém son buenos pilotos, según noticics, Ârtur
Moio, outor de unq "Historia dq LiterotuÍo Brosileiro,,,
en tres tomos, y Silvio lúlio, crítico joven e inteligente,
de quién êÊ "titeÍqtuÍqs BrqsilienEes", obras éstaÀ que (Transcrito de LA CAPITAL)
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Um copitulo do romonce em preporoçõo,

,losÉ nÉoto

' Ero o horo do estudo do torde, e Lélito penscva.
Ãs Cotilirárias obertos dionte dêle, o dicionório á di-
reito, o coderno de signiÍicados á esquerdo, o Iápis
oli á moo, - pdrecidm indicor que Lélitc preporovo
o suo liçâo de lotim. Mos Lélito penscvo; e náo pen-
aovs nos Cotilinários. Pensqvo...? em quê? Reqlmen-
te, em nodq. Melhor lôra dizer que Lélitc vogovo ao
sqbor dum muito vcgo devqneio meloncó}ico, qo lon-
go do quol q squdqde de ccsq trqnsporecio num per-
sistente vqivém de recordoçôes íntimqs, ternos, aliqdaq umq co&o viscosq, cngustioso, obscuro sensoçáo de
povor. Tol povor, Lélitc, Íugio oindo de conÍessor
o si próprio; mqs há três dios que o pêrsêguio; e há
seis dios que Lélitcr chegoro. Há seis diqs que nêste
mesmo soióo Íingio, q estc mesmq horo, preporor os
Iiçóes do diq sêguinte.

Ero um bom salóo comprido, lorgo, com jonelos
dum lodo e outro subindo quási qté qo têcto. pelqs dq
dirêitd, viom-se ss srqucúriqs e tílios do recreio dos
moiores,' (cloro que Lélita pertencio <ros rncjores). pe-
los do esquerdo, o qlto muro do cêrco e uns longes
do cidode. Ào {undo, o meio, sôbre um estrodo, esto-
vo o meao do preleito enccrregodo de Íiscqlizor o es-
tudo. E ncr porede, ÍÍente áB vários tilas de cqrteircs,
havia um mopo de Portugol, uma cobeçc de lôbo, um
Íetrslo do Dr. Sqntos Poivo, Iundqdor do colégio, e
clois pequenos cqixilhos com dizeres. Um dizis: ,,Se

pudesse imaginar gucnÍo o mondor é dilicit, pteÍeririas
obedecer Íôda q vido". O outÍo: '§e náo lrrobqlhorres
com olegrio, náo ccuses ninguém de o trobo/ho te
ser Penoso."

O CoJégio Exemp)ar oceitovo iuternos, semi-inter-
nos ê extêrnos. Os internos recebiom Iiçóes no colégio
êm que viviomos. Os semi"internos Írequentovom os
oulos do ]iceu, indo e yindo, ocomponhodos dum pre_
Íeito. Os extêrnos só iqm qo colégio ouvir os lições.

Com muito custo co[seguiro Lélitcr Íicor semi-interno.
Nem por isso o suo vido erq muito diveÍtidq! Ã,s seis
e meiq. tocqvq q sineto ê ocordovo todos os Íqpazes
nos dois corpos do ediÍício: um ocupcdo pelos grondes,
que erqm os qlumnos do 50. ono qo 70; outro, mois
lorgo pelos pêguenos e médjos. O reÍeitório êrq co.
mum ás três divisões, e ocupqvc com a cozinhq ê cs
despenscs o rez-do.chõo do segundo corpo. Dos seis e
meiq ás sete, os rqpozes lovqvqm-se e vestiom-se. Ha-
vio oindq uns dez minutos de tolerqncia. Ãs sête e
dez, bodclovo outÍq vez c sinetc. Codq um devio já
estar poBtqdo dionte do Buc ccmc, empcrelhcudo oo
toque ds sinetq com o seu visó.vis; e o longo Íilo de

A velho coso

dois o dois otÍtrvêssovd o corredor, subio pelo esccdo
em corccol qté oo sqláo de estudo, Estudovom oté ás
oito e um quorto. Ã essa horo, novcs bqdajados. Os
ropozes ssíqm outrq vez em Íi1o, desciqm, posscvom
no corredor, ctrqvesssvom c curto possqgem telhqda
que unio um oo outro os dois corpos do colégio, lovc.
vqm ss mdos, á vez, nos pios dispostos co longo dcs
poredes do vestíbulo, e entrovcm no reÍeitório. Me-
nores e médios jó ló estovam. Ero o pequeno olmôço,
Depois, dêste, J,élitc portia poro o liceu com meio dú-
zia de coiegos e o .Levc-Surros. Ãssim Íôra cognomi-
nodo o preÍeito que os ocomponhovc. Ào meio-dio,
voitovom todos. Ãimoçcvom, tornqvqm poro o liceu;
e vinhsm de vez ás quotro do torde.

Dois ou três diqs que chovic, Lélitc clconçaro Ii-
cençc, ó voltc, de ir mudor de colçodo qo dormitório.
Por ló se demororo qté oo estudo do tqrde, que eÍc
dos cinco ás sete; e Iogo ploneorc recorrer lo[to quqn.
to possivel o êsses momentos de evosõo. Lélito preÍe-
rio o êstudo qo recreio; nõo por qmor do trqbolho, de.
certo: Deede que chegaro. oindo não conseguiro trq-
bolhor. Mos porque só duronte o estudo (ou noite
morto, ncÍ c-mq) podic entregoÍ-se 'IivÍemente 'qo me-
Ioncólico devqneio ern quê vinho cAoro coindo, euon.
do nôo chovio. porém,? que remédio tinho Lélito senóo
gozor quqsi umo horo de recreio? Oro Léiitcr oindq
náo conseguíro crcomorodqr com os sêuE novos co[t-
ponheiros: l\lém de lhe nôo Ínteressorem senáo medío-
cremente os seus jogos e brinquedos. oindc nenhuaa
doquelos coros despertorq nêIe quclquer movinento
de Íronccr simpotio. Os modos dq moiorio qntes o des.
goslqvom. télita viq-se reduzido q tomor oquêle pobre
qr de oÍqstomento, de superioridods, que, por suc vez,
lhe olienqva os simpctios dos comqrodcs,

E durqnte dois dios, Lélito posseou todo o recreio
de mõos atrás dos costqs, olhqndo o cimo dqs qtqucá-
rios ou espiondo os colegos que jogcvom ó boiq, ó
borro. Posto o nõo seduzissem muito êsses jogos, 

-gostqÍio de tomor porte nêles. Mcs os colegos nôo
porêciqm entender q suo necessidode de convivêuciq,
E como entendêla, se não entendicm o timidez, c sen-
sibilidode, os suscepitbilidodes e c dejicqdezo que im-
pediom Lélilo de sotiÍqzer com q notuÍclidcde dos ou-
tÍos ô seu instinto socicl? Lélitq é que entendio mogní-
Íicqmente como q êles os chocqvo o or de distoncia
com que náo podic deixor de encobrir o suc timidêz.
Demois, náo se tinhqm êIes encorregodo de lho dqr
a entender? Logo oo segundo dio, percebero LéIita
olhores curiosos, tÍociEtos, espontodos, ê Íurtivos sor-
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risos que o elucidovdm. "Que Íol estó o lord?J" - di-
ziom tqis olhqres. Lálitc oÍligiu-se com êstes mclenten-
didos que sentio noscerqm ó suo volto. Mcrs o seu es-
Íôrço poro vencer o mogoodo qcqnhomento que o to-
lhia náo conseguiu senõo Íszê-lo trocor ãlgumos polo-
vrqs Írouxqs, titubecntes, com os seus componheiros
sêmi.iniêrnôB. No quorto ou quinto dio, como estos
horss de lecreio se lhe tornqssem verdqdeiromente
dolorosos, Iélito trouxe um exemplor dos V.iagens no
minhcr terrd. Ãô iongo do muro, hovic pequenos bon-
cos de pedro; em {rente dêles os arqucáriqs e tíbios,
dum lodo e de outro; q meio. um vosto rectongulo nu
p€rro os jogoe. Um dêsses boncos, mois oÍostodo, ro-
çovo pelo slto rêde entre o recreio dos rnoiores e o
dos pequenos. À Lélito, divêrtidm-no mqis os brinco-
deirqs dos peguenos. Lélito esquecia"se a olhá-ios, com
o livro de Gorrêtt nos joelhos. quondo sêntiu possos
no cháo qÍeento. O senhor Bqrroso, ou simplesmente
Eqrroso, por olcunho o BiÍe Cru, êrq quem Iozic o re-
creio dos mdiores. Todos os temiom . Corriqm sirtistros
onedotqs o sêu rêspeito. Mos Lélito oindq qs nõo ou-
viro; e simplêsmêntê ontipotizorq com os seus olhos
eeverdinhodos, o desenho bestiqi do seu quêixo, o
6uo voz Íouco, pdstosq, e o seu busto otlético montodo
sôbre peruos curtqs. Hqvendo-se oproximqdo, o se-
nhor Borroso disse:

O senhor nôo pode estor qí.

- Porquê?... - 
perguntou l"éllto córqndo."

-E' o recreio dos peguenos.

- Mos eu não estou no recÍêio dos pequenosl
* Está o olhor pcro ió.

-Ã olhsr?! Foz olgum mol?l

-Não pode. Sôo ordens.
Lélito córou oinds mqis, resmungou:

-Núo sei porque está qqui um bonco...
E levontou-sê; mos o senhor Bcrroso estqvo dion-

te dêle, tomsndo-lhe o cqmÍnho.

- O senhor náo deve descutir os ordens que lhe
sóo tronsmitidqs.

LélÍta Íicou mudo.

-... Nem pode ler Íolhetins.
Lélitc olhou-o com certo soblonÇorio.
'-Nôo leio Íolhetins.
* Sejo o que Íôr!

-E' uma obra que o proÍessor me mqndou ler.
Ienho de s ler.

Lélito mentio. O proÍessor comêçqrd pelo litetc-
turd dÍcoicd. Mos qluno semi-interno de ]etrqs, télitq
sobic que podio'ler, no colégio, os livros recomendodos
no liceu. Os internos e semi-iniernos de ciênciqs erom
considerqdos como náo tendo ospirações nem direitos
c outrq leituro que nõo q dos livros escoiores. Por
isso liqm, clqndestinqmente, livros obscenos e nqrroti-
vqs de crimes.

- O seu proÍessor nõo mandq nods cá no colégio!
E' proibido ler nos recreios.

Lélitc sêntiu-se tremer. Fez um esÍôrço e conseguiu
bolbuciqr:

-lá o podic ter dito...
Mos peronte o ódio que, súbito, lompejou no olhor

limoso do Bile cru, Lélito compreendeu q verdqde:
ÀquêIe primeiÍo diálogo não signiÍicova senâo o
primeirc choque de dois inimigos notos; pois náo erq
impunemente que Lélito sorÍid como umq criqnçq, ti-
nhcr o corpo Íino, qs Íeiçoes irregulcres mqs luminoscs,
e o senhor BdrÍoso, por opelido o BiÍe cru.tinho qque-
lcs pernos de toiro bqixo, oquêle queixo qgÍessivo,
oguêles olhos Íolsos, e Íôro etevqdo ú cotegorio de
pÍeÍêito.

- Muito bem! - disse mqis roucq q voz do se-
nhor Bqrroso - direi qo senhor director que o senhor
é molcriodo com os preÍêito6"
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pelos contos? Orq vó porc onde estôo os outros, quê
náo é mois que os seus colegosl

Tinhqm-se juntodo olguns. Lélito compreendeu
que o preÍeito os odulcvo pcrro os ocirror contro êle.
De-vogor, com o rosto q order e os môos trómçlcs,
dobrou o conto do pógina que lio e meteu no bolso do
cosqco o livro do seu GoÍÍett. Depois voltou costos,
olhondo o cimo dos qrcucários como porc Íugir ó pro-
ximidqde dos circunstontes. Recomeçqrc o seu melcn-
cólico posseio entre qs árvores, quondo ouviu qo lqdo:

-- Entúo q menino lê romonces?
Com um choque no coroçáo, Lélito porou ê sêntiu

que se {ozio brqnco. Erq um motuloo de desssseis o
dêsoito onos, nôo mois velho mqs muito mqis Íorte do
que êle, e que lhe êspicvo o possogem com umcr ex-
ptêndido duplc Íilo dê denteB broncos cintilqndo num
riso cáustico, O seu noriz e o olto dqs Íqces p(IÍeciqm
sujos, - de pintolgocios de sqrdqs, Mos tinhq uns
olhos coslqnhos risonhog que predispunhqm em seu
Íovor. Lélita deporcvo Íinalmente com um Íosto que
se lhe noo torn(Ivq ontipático; simpleEmentê, (IpÍêBen-
tovo-sê como o dum novo inimigo. Léiito não sobio
que responder qo seu insultuoso opelctivo de mênino.
I'Ícou, pois, dionte dêle sem dizer nqdo, pálido, e q
olhá-lo com olhos como enevoodos. Entõo o outro
despegou-se do tílid q que se encostovo, veio de môos
nos bolsos, porou de pêÍnos em ongulo, num á-von-
tode quósi t<io oÍensivo como q suq Írqse, e pôs.se
o exominá-Io como se exomino um bicho esquisito.
Súbitomente, Lélia odiou os sucs colços de cutim des-
botodo, o seu ccÍsoco demosiodo curto nos mongcrs, (Is
suos sordos e os seus belos cqbelos cloros revoltos,

-'- Que quer Você? - disse com q voz prescr 
-Nao me.chqme meninol Eu náo sou menino,

'- Sim?. . . --- resmoneou o outÍo nôo sem qr de
dúvidcr. Depois obonou-o ligeiromente pelos omblog,
polpouJhe os broços, Íetorceu s bôca num momo de
desprêzo, deuJhe um pequeno ponto!é, de lqdo, nq
pernq, com o sopqtorÍo cqrdodo.

Lélio ruborizou-se todo porq prêguntor:
* Quer tiÍdr G provo rêql?
E esÍorçovo-se por sorrir. Mos logo se crrependeu

do suq ousodia.

-E" umq ídéql - declorou o outÍo com um ró-
pido olhor meio indignodo meio divertido 

- Vqmos
proceder á vistorio/'

E pôs-se o dgitqr os brcços poro chomor os com-
ponheiros. Lélito viu-se rodeodo de quontcs'cqrqs não
pudero oindo encqror sem um interno movimenlo de
desgôsto. Hovio entre elos q dum muloto chegodo hú
dios, e o dum negro que viero em pequenino, pqgtrva
o dôbro dos outros, e esiovo oÍeiçoodo oo colégio co-
mo umo bêsto oo seu currol. Contqvom os compq-
nheiros com escqrneo. e os diÍectoÍes com orgulho, que
o tinhqm querido levor emboro, e êle Íugirc psÍq o
colégio. Muitos, porém, dos que o Íespeito destq qven-
turd o troçovqm eslovom tõo qdoptodos áquilo como
Cobeço de graixa. Cobeça de gtaixa ero o opelido do
negro. De seu verdodeiro nome. diziq êle que se chq-
movc náo Jesus, mos Zezus. Nâo serio esto odcptoção
á vido servil do colégio, ú monotoniq do regulomento,
á grossoric innqto dos preÍeitos, á brutolidode dos di.
Íectores, oos inconvênientes dq reclusõo, á comidc de
roncho, o que dqvq á moioria dessos cqrqs de qdoles-
centes oquêle seu crr de brutezd que tonto Ieria Lé-
Iitc? ou oquêle mixto de hipocrisio e cousticidode que
oindq ero c suo êxpÍêssáo mais inteligênte?

- Deixem"me! - berrou Lélito com terror - Dei-
xem-mê ou Íoço queixo. . .

Um inespercdo encontráo o impediu de teÍminoÍ s
Írcse. Era o dos sordos; mqs o sêu Íosto trqnsÍigura-
ro-se: Há momentos, télito nõo pudero deix<rr de o
ochor simpótico, Ãgorc, a Íqce cnvorq-se-lhe nuuc
rêpentinq expressáo de durezo. Os olhos oihovqm com- Molcriqdo? E que ondo semprê o senhor metido



itiiri,e:i:'-:t :1::"r.-'.:r'.4ril-.:1st::fryf,-;qi_-Íry._::fl:iÍ:llír31-Í:i=F;l

Íixidez e ódio. Lélits senliu-se ogorrodo pelc Aolo do
cctsqco ê socudido com violêaciq.

--Ouve lá, meninsl Ãqui ninguém Íoz queixo dos
comcrodos, percebeste? Eu chqmo.me Pedro. pedro Sq-
rqpitlodo, por cousd destds borros que me vês nq
Joto. Ro'is me porto' se seu má bjsco ou mou omigol
Mas olho que núo me custq estrqgqr c Íiguro dum
tipo que vá chopor qos directoÍes o gue sê dá entre
nosl }icd pro teu govêrno, percebeste? .A,qui os ques-
tôes resolvem.se s muffo, §ejo como Íôrl, contonto que
nenhum lá dos sslsos cá meio o noriz... Ropozesl
vomos o essq visÍorio/ O discurso é omonhã.

Lélitq núo estovc ceÍto de inteÍpretor á justo o
inquietq[te polovro vjstoric. Mos no seu terror (pois
d simples suspeitq do seu signiiÍcddo o qterrqvo) che-
govd õ deseior o intervençôo do senhor Borroso. Com
eÍeito, senhor Bqrtoso qpÍoximqvo-se de-vogor.

-- .. . ÃIgumo novidqde? 
- 

pÍeguntou condescen-
dêntêmente. Com os nrcris velhos, BiÍe cru cÍectqvq
muitqs vezes umo espécio de bonomiq. Os menos Ío-
vorecidos por elo - chegovom o murmuror que tol
bonomiq se qlirmovo como reol cumplicidqde em cer-
tos emprésos proibidas pelo regulomento do corégio.

Neu.humq novidqde! 
- respondeu Pedro ouson-

do piscor o oibo qo senhor Borroso - Brincodeir<rs cá
dos mecos. Estqmos ensinqndo o noyo q lid<rr com
gente.

Os seus mogníÍicos dentes brilhorom num soÍriso
destinodo q conquistqr q comprêênsâo do preÍeito.

- Te:n de se sujeitor como os mdis! - declorou
com umc especio de Íúrio, por lrós de Lélito, umq
voz bqixs ê um pouco pegqjosq. Léiitc voltou.se e re-
conhecêu o Àdélio. De poucos, oindo, sobis Lólita ô
nome. Mos c Ãdelio eÍq um dos cheÍes dos mqiores,.
se náo o cheÍe.

O eenhcr Borroso olhou Pedro Soropintodo, olhou
o ÃdéIio, oihou Lélito... Um vogo, dúbio sorriso que
o Lélito pãieceu monstruoso poirou no suq bôcq. Os
seus olhos esverdinhqdos olhovom sem ver, como se
lôssem de vidro. E senhor Borroso voltou costos, oÍos-
tou-se de.r'agor, encqminhqndo.se poro o lodo do edi.
Iício coe.o se oí quisesse Íicsr de qtolaiq. O rqio de
esperonçq que Íuzilora no espírito de Lélito dpogou-sê.
télilo conpreendeu que o seu inimigo muito delibero-
dqmeote c sbqndonovq á crueldode dos outros.

Ic lhes pedi que me deixem! - disse êle com
o voz rcucs - Eu nqo tenho que mê suieitsr a nsdol
Não guero pertencer qo vosso ronchol Sou 1ivre.. .

Mos cc:lo se dtirosse ós cegos, pronto o romper
o glupo Çie ô cêrcovo, sentiu-se violentqmente enleqcÍo
por uns :roços que se cruzqvom sôbre os seus, por
urnos ccxcs que, de ccdo lodo, comprimiom ds suqs.
Eslorceu.se, rogondo ds costos por um peÍto lcrgo que
o oborccic, e encontÍou os olhos ob}íquos do Àdêlio
que o oiaovo de cimq, com um soÍÍiso sênsuol&o e des-
denhoso :o lábio dependurodo. O Ãdélio êro temido
pelo suo iórço. Um movimento de violento repugnon-
ciq correu iodo o corpo de Lélita, qo contqcto do corpo
do outrc,

- La;gue-mel - berrou êIe suÍocodo - mqs lqr-
gue-me: iorgue-me! Eu sujeito-me. ..

Os seus olhos procurorqm os de Pedro como quem
pede soccr:o. Pedro Soropintado qssistio serêno. Mos
se Lélitq o conhecerq melhor, leriq no cerrqr dos seus
lóbios i:en recortqdos um pÍincipio de descontentq-
mênto.

Sen se oprêssorr o Ãdélio qÍrouxou o pressôo dos
broços e dos pernas. E sempre encostondo-se um nq-
dq. con u modo chibqnte, c coro lorgo, dumc poiidez
verde, úbre o seu ombro, preguntou-lhe com ums es-
pecie de brondurq obscenq e sqrcásticq,

- ... Mois monsinho?
Lélita olhouo com qsco; e lutovo poÍ oboÍqr os

soluços nêrvogos que o ccometiqm. Entôo o outro
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cgcÍrrou-o por boixo do broço, empurrou-o, Lélitq sen-
tiu-se levqdo no meio dumq cqntilenq gerdl em que
certos Bílobos c codc instqntê se repetiãm, enthusilás.
ticomente lonçcdcs, ininteligíveis ê por isso mesmo i!-
quietonies.

- Hqviq ó esquerdo do recreio, poÍ umc reintrqnciq,
do qlto muÍo que o BepqÍovs dd cengostd, umq espe-
cie de reconto iguolmente o coberto do recreio dos
menores e dos ediÍícios do colégio. Os ropozes cho-
mqvom-ihe o gobinete,. e sempre que podiom iludir a
viligoncia dos preÍeitos (pois durante os recreios o
qtençôo dos preÍeitos pêlmonêcid muito voltodo poro
êsse esconderijo) iom lá esgonor q ponto dum cigàrro.
Meio netido no reintrqncicr do muro, hovio um bqn_
co; dionte do bonco, a mois belq qroucóriq do colégio.

Foi poro oí que arrostorom Lélitq. LéIita decidiro,
Íincrimente, não resistir. Deitarom-no de costss no bon-
r"'c. Pedro Soropintodo estqvq á suo dirêitq o .ê,délio
: suo esquerdq. Todos os outros lormcvom círculo em
volta. Pedro Ssrspintddo ergueu q voz:

-- Prepore-se e ulegre-se o dspiÍonte, quê voí sêÍ
sujeito á primeiro dqs duos provqs sem os quois ne-
nhum novo pode ser recebido no tecreio dos mqjoresl
Consiste essq primeiro provc, dito do yisfoÍiq ou re-
vjsÍo, no constqtoção púbiico dos otributos másculos
do ospironte, e seu requeÍido grou de desenvolvi-
mento. Consiste o segundc provo. dit(I do discurso,
numq soudocõo públicc, dirigido pelo ospirante oo ho-
norqbilíssimo grérnio em que pretênde ingresscÍ, se-
guido do desenvclvimento iilosóÍico, cientíÍico e lite.
rário dum temq dodo. Fico estq seguudo provc mor-
cado porc crmonhâ, antes do jantor. O temq é o se-
guinie: "CJossilicaçao zoológica do pessoo.l rnenor
(vulgo preÍeítos) do Cdégio Exemp)ar, com oplicaçôo
dos quadros parietoís da solq B e dq tóbuo de Jogo-
ritmos."

Um silêncio coiu sôbre esto breve olocuçõo, len-
tqmente recitodo num tom extrqordiáriomente eníá-
iico. Lélito nôo pudero deixor de ÍêpcÍqr no suo cor.
recçào de Íormq, como no tom em que Íôro dito. ]ul-
golc êle que Pedro náo sqberio reunir seis polovrcs
cêm três êm colão... Mas lélito nodq conhecis, qin.
da, dqs paródios, Íontosios e hobilidodes de Pedro
Soropintodo.

lrlovqmente q voz de Pedro Soropintado se elevou,
solene:

- '.- .A,vqnce o mqis novol

Lélito pensovo: "Se eu pudesse ter espírito, scn-
gue írio, á-voniade, se eu pudesse ser como êles, se.
rio umc boo ocosiõo pqrcr os conquistqr..." Mas quê?
Lélito IÍemio intimomente. E com todo o songuê no
cqro, {echou os olhos porc nõo ver o quê se iq dor,
Houve um pequeno reboliço no grupo, depois novo si.
lêncio.

Alguém o desopertovo. PeIo cqrícia do c:r livre
nos pqrtes secretos do suo corne, Lélito sentiu-se ex-
posto á curiosidode gerol; depois á hiloridode. Ãrdio.
lhe o rosto como se lhe desse de chopo o cclor dumo
Íornqihq. Os soluços nervosos voltqvqm.lhe. Sentin.
do-lhe o corpo tremer convulso, Pedro Sorcpintodo
cgorrou-lhe o mõo, dobrou-lhe o broço, e opoiou-se-lhe
um pouco sôbre q espádua. Do outro lcdo, Àdélio Íez
o mesmo. Inútil precouçôo! Létito não pensovc em re"
sistir: O próprio esponto do cerimónio humiihonte q
quê o sujeitovqm, humilhonte e grotescq, o inibia in-
têircmente. ÃIém de que l,éIito notqvo, náo pela pri-
meiro vez mos pelo primeiro vez com tol seguronçc,
dois troços que viriom q seÍ corocterísticos dq suo peÍ-
sonolidode: O gôsto pelo mortírio, mesmo sem Íinoli-
dode oporente; o pendor o desdobror.se pqra se obser-
1|qÍ como o um eEtrqnho.
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-_.ê,dubel 
- tornou sibilinomente d voz qutori-

tória,
Lélitc sentiu um primeiro, um segundo, um têr-

ceiro punhodos de terro coírem sôbre c suo cqrne ex-
postq; e depois,,. depois, o mesmo guêrsob os ordens
de Pedro, procedio, cuspiu duos vezes nessos portês
que solpiccro de terro.

- Oh...l - Íez trélito com umo espécie de ge.
mido e umo reocção de lodo o ser. Mqs cqdq um dos
seus pulsos estqvo preso por uns dedos poderosos que
simultoneomente lhe pesovom no ombro.

-O teu nome inteiro..,? - preguntou-Ihe Pedro
quási com doçuro.

Mos Lélito nôo podio Íolor.

- Convido.se o ospircnte o declcror o seu nomê
inteiro! - volveu Pedro Sorcpintodo retomando o tom
impêrotivo e pomposo.

Lélito Íez um gronde esÍôrço; murmurou:

- Monuel . . . ; Monuel Mqria Reis Frigueiros.

-Monuel Morio Reis Frigueiros! o tuo primeira
provc está concluídq; com resultqdo sotisÍqtório. Por
elo Íicos tendo reol ingÍêsso, com regozijo dos teus
ccmorodos, na sociedqde do recreio dos moícres do
Colégio Exemplor.

Voltou-se pcÍG os outros, sem perder o suc irrepre-
ensível seriedode:

- O hino.
À csntilenq de há pouco recomeÇorc. orrostqndo

os sucrs sílobos selvogens, sempre os mesmos, quondo
umq voz gritou:

- Está o tocoÍ o sinêtc!
De solto, Lélito sentou-se no bonco. Ãlguns que

êstovom dionte dêle, mois oÍáveis, deixorom-se Íicqr
um instonte o escondê-lo, oté que se compusesse. Mos
iú lodos sê diÍigiom poÍo o sqlõo de estudo, télitq
continuovo sêntodo no bonco de pedro, os mãos cr tre-
mer nos joelhos, quondo viu quê Pedro Soropiniodo o
êsperovc.

-Náo vens?... - disselhe Pedro.
Lélitcr olhou-o com os olhos qbertos vogos.
-- Vou já. ..
Tirou o lenço do bolso do cosoco, io levó-Io qos

olhosi mos lembrou-se que erq o mesmo com que se
limporo do terÍo e do cuspo, e toÍnou o metê-lo no
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bolso. Houve um rápido silêncio. Pedro pousou-lhe o
môo no ombro, sqcudindo-o cgorc omigavelmente.

-E's porvol Nóo vês que tudo isto é poródio?
Não deves ligor importoncio. Bem eu logo vi gue aáo
posscs dumo meninq...

-Náo sobia que o colégio ero ossim... -üur.murou léiito com q voz o tremeÍ de iágrimos lepresos.
À oÍobilidqde de Pedro ÍizeroJhe viÍ. enÍim. vontqde
de choror; mos desejoric estor só.

Pedro Soropintodo tomou-o pelo brcço, obrigouo
o levqntor-se.

- Vqmos seÍ costigodos! O Cávetua já veio ó
porto. Olho, o colégio é ossim ê muito pior, perce-
beste? Mos o melhor é o gente habituqr-se q nôo se
rolor, nôo ligor pevc q êsses tipos, e ir-se divertindo
o que puder,.. Que entre os próprios Ícpqzes tqa-
bém há'i gojos, roios os pqrtiÍq'!, que oo mesmo tempo
Íazemos Íoguinho com os colégos e os preÍeitos... Tú
chego-te c mÍm, percebeste?, que só tenho esta Jotcr,
c'um roio! E sou copcz de ser cmigo dum anigo, indo
quê goste dumc troçcr.. . Raios me poÍtcrl, percebeste?,
mqcccos me mordom,...

Pororo, de môo levqntqdo, is Íqzer quclquer juro
e multiplicovo o cqlão no Íervor do seu entusiosmo;
Lélito ió qucrsi sorricr. esquecido, quondo q voz do
Cáveira se ergueu vibrcnte de rqivc á portc do sclão:

-Conversem, 
que têm tempo! O senhor director

espeÍa,
O Cá.veira ero o mois respeitodo dos preÍeitos.

-Céusl - brodou Pedro Saropintodo.
Com eÍeito, o dirêctor Sqntos Poivc Filho estovo

na solq; e náo se ouvio senáo o zunido dumc grosso
moscq ozul, que doidejcvc no têcto. e de vez eu
quondo trombulhqvo contrq os vidÍos.

O colégio tinho dois directores. Mqs Santos poivo
Filho, sendo o mois novo, ero o mois ríspido, o mois
estúpido, o mois brutol e o mqis venol. Chomovqm-
lhe o Pousa ogui, por coxeor levemente. Vestio no
rigor dc modo, Cosqdo, tinho qmqntes públicos. Tro-
tqvo todos os Íqpozes por tu. O outro director erq
quem, ns cqsq, Íqziq tudo.

-Donde veem? ,- preguntou com Íuror.

- Do recreio.
Fôrq Pedro quem respondera. Bópido, o mão do

director aponhou-lhe c cobeça de lodo, toou suÍdo-
mente e Íugiu-lhe por cimcl dos cabelos. Um pouco
pqÍq evitqr c poncodo, um pouco em vütude de c nso
teÍ evitqdo, o cobeço de Pedro oscilou nos ombros.
Mqs retomou logo o suo verticqlidqde. pedro Sarcpin.
todo tinho o pescoço olto, o ccbeço criroso. E c csrq
de Pedro não qcusou mêdo, nem iro, nêe. indigncçôo,
nem vergonhc. Os geus oihos cqstanhog Íroncomente
qbêrtos pqÍo os do seu ogÍêasor pcreciom pÍeguoigr-
lhe: "Pensos que me Íozes perder a lc:to,?" O olhor do
director boixou entáo sôbre Lélito, depois envolveu-os
qmbos numo desconÍionçc que Lélito náo entenôo.
Ero evidente que o senhor director Sqntos poivo Filho
gostario de tombém Íqzêr sentiÍ áquele recem.chegado
o pêso da suc môo, Náo se otrêvêu. .Exqctqoente!,,
LéIito chegora hó pouco, e ero lilho de geate quê po-
govo bem.

- Porque nõo vierom coú. os outros?
Iélito opressou-se c responder:

-Fui eu que me demorei. Tinhc.me suiodo a
brinccÍ, estivê d limpar-me. Ele Íicou c minhc espero,

- Nôo é verdadel 
- declorou prêÍêmptoÍiomente

q voz de Pedro Soropintodo 
- Gosto dqs couscrs no

seu lugor: Fiquei ú espero porquê loi por culpa minho
que êle se strosou.

- - Colem-se! - vociÍerou o director - Vôo sen-
tqr-se nos seus lugores! Àmbos cosligodos[ ambos! sem
o intervqlo ê sêm o chá. E tenhom cuidodo em nõo
cqir noutrol: Detesto os olunos trcpoceiros..,
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Gidqde
Iardim Lqrani eirqs

os boirros cqriocqs opresentom suqs ccnqcterísticqspróprios. Dentro do mqrovilhosà conjunto do cidcde, ccdo umdêles é umq notq de belêsa noturcl,'airái."i.,--áJ *oqnificên-cic, de luz e deslumbrqmento.
Dio a dio o Rio tomo novo ospécto. constróe-se febril-

mente. Lindos cqsqs de morodío qporécem. E o cidode 
"i.="ã,dentro de suq poisogem.

Lorqnjeirqs é um boirro crcentuqdqmente oristocrático.E' um bqirro que vem do possodo, metqmorÍosecrndo-r., 
"á*ãumd mulher que nunc.' envelhecesse. Êle foi, no pqss.,do, oponto prediléto de:norqdío. Hoje continúq "., ã Êcrirr" pio_

curgdg e querido. Suqs ru.,s omplos, o ,.r, o, p,r.o, suo proxi-
midode com o centro e os trqnsportes rópidás,;;" ár,roi.*, ãncturezq perto - elq que tonto ouxilio o homem cr viver, dqn_do-ihe o contáto com qs árvores, o= *àto=, ;r;;;r.s, c pcisc-
gem necessório qo bem estqr dos olhos e do espíiit". 

'

. cidode Icrdim Loronjeiros é o novo cidode noscendo
dentro dêsse formoso bqirro. Alí se t""orriorá, J."t.o em bréve,numc molduro ricc, um dos mois encqntodores recontos doBio de Jqneiro.

A compo-nhig Alionço indústricrr, do Brosil Ltdo. estáreqlizondo q vendcr de terrerios onde surgirá ã cia"a" Érdi;Loronjeiros. o gronde reoiizqdor e qnimãdor dc .*prâ.o -severino Pereirq. do silva, - presid""t. ão õro, o-o.rdo suscidode, tudo forá poro que Jcridim Larqnjeiros seja, dentro dàmuito pouco tempo, um reqr encqntomento, contqndo mesmo
com o cuxilio dos poderes públicos que certqmente ampqrarõo
êsse scrlutcr e moderno plcrno de urÉonir"çaã q"À tomcrró Lq-rqnjeirqs mois bélo oindo.

Propriedcrde da

Companhia fiiança lndustrial do Brasil Llda.
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O meu qmor vqi po.rq o Íeu, devagcrinho,
cheio de pensomentos QÍe Íernuro,
como o rio que vem de umq remoto viogem,
trq.zendo so.bre o dorso, qizrdo suqdo de espuma,
ss Ílores que colheu nos curvos do cdminho
ou gue roubou dos môos da orogem...

O meu smor vai porq o teu, oéreamente,
como umq. nuvem bqixa, hesitcnÍe e som.brio,
que visse, muito no qlto, umq outrq, luminoss,
grande ilho de corqJ so/Ít no Íirmq,mento,
e /he sqisse qtrás, q.o leo dct ventqnia
errqnÍe e ccprichosa. . .

íJ meu qmor vai pdrq. o leu sem dizer nqda,
como um segredo sem polovrds, umq sombra
que, oo ver d tuq luz, se quedosse atrcído. . .
O meu q.mor vqi parq o Íeu, que é umc rojada,
como umo simples Ío/ho
coído. . .

aaa

êlain,ena,efir4rôú

SEMPSã EM DEZEMBNO A, MORTE NOS PNOCUR.A.

t como Íê2, há tempos, com meu pdj,
Plonto um cipreste, q,bte uma sepu]turo.
Tira do nosso Ior umq ctiqturq
E Jci se voi com elo, lq se vqi. do mês de Dezembro

TAPtdoLir*

SEJUPRE EM DEZEMBRO A MONTE IVOS PROCURÃ.,,

OFERENDA

Quondo e.lo vier de novo, guondo vier
À. vosso ]rumjJde coscÍ yjsiÍor,
Que oo menos leve o rnjm, sê Deus quizer,
Em vez de outro gualquer
Que pouco couscr o morte levdrá,

Ce Ál]rrdna

Baíada

SEMPRE EM DEZEMBNO A MORTE NOS PBOCURÁ.,.

E vem de noiÍe, às pressos, sjJencjosa,
Nern se ouye o pdsso delo pelo chão
Mqs o suc visita dolorosa
Cuslc sempre umd vid.o, cÍ mais precroso.
Que se entesourd em vosso corocáo.

§EMPRE EM DEZEMBRO A MORTE NOS PEOCUE.A

Desto úJÍjmo vez (Nosso Senhoro)
Nove onos de esperonço nos levou
Pois tdnÍos erorn os doquelcr ouroro
De vída ent ÍIôr que crndo no céu ogora,
E gue lcrnÍos scudodes nos deixouJ

n n E tr E
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?oena de ollaraio
NATALINA BASTOS

ÉsÍe sj/éncio que me jr:vode o olmcr
e me tortuÍdl.'
Nem eu mesrno consigto otingi'Jo.

(PORTUGAI)

..,8 êste siíêncio matando-me.
À onsicr da interrogação:
E nurco, nuncq, soitei denÍro de mim?

Ãtingir o s.i/êncio?
Eogueéosilêncio?l
É não ouvir o cofio chisl,
o lume estolor,
a água co.nto:?
Sim, já não lq.lo nq busina dos automóveis
nem nd nádio-teleÍonig:
Nos mi,l coisos que nos enchem os ouvidos ncr cidgde.

Fechado denÍro de mim,
às escuros,
sem otinor com d portq, de soÍdo
(presurno gue deve hover umc: porÍa de scida),

EDITOR^A SPES

CS CAMÁRGOS DE S, PAULC

CONTOS OHIENTAIS

O INTENDENTE DE OURC

]OGOS OLÍMPICOS DE HONTEM,

O CAHBOUSSEL FANTASMA

TÊS PÉÇAS (Teotro)

FILOSOFIA DA MORTE

ZANZALÁS

Ferncndo Mendes de Ãlmeidc

ÃlÍrêdo Mesquita

Saturnino Barbosa

r{Íonso Schmidt

RUA DE S. BENIO, 790 . 21. SOBRELOJA, SAIA 9
OBNÃ,S PUBTICÃDÃ,S:

* Dr earvalho Frcrnco

- Fcny Wcdislaw

- Ãmadeu de Queiroz
HO]E E AMANHÃ

- Ãmérico R. Néto

EsÍera



As vórics focetos do verdode
E' vulgar encontrqrmgs escrita c se-

guinte frcse, ou cnólogcs: que cr ciêncic:
crpenss abrange umq Íqcetq dc Verdode,
etc. E' isto logor comum, repetido á sacie-
dcde qo qual em regrc se ccrescentc, ou se
deixa sugerido, que qs outrqs Íccetcs per-
tencem á poesia, á metcÍísicc, á místicq, etc.

Com êste ccrescimo, porém, q frcse Íicq
já inteiramente Íclhq. E' isto porque q poe-
sio, q metqfísicq, q místicq, etc., não s&o
conhecímento mqs expansões emocioncjs.
E' isto um Íqto que, por um preconceito
tenás do espirito e da culturq, se teimq em
desconhecer. E qssim, se por venturq q Ver-
dcde tem muitqs Íqcetqs, e só umq é visi-
vel á cienciq, qs outrqs Íicqm por inteiro
nqs trevss. Nõo é c poesio, nem cr metoÍí-
sico, nem q místicq, que delcs nos podem
trqzer conhecimentos. Os esÍorços rêafizq-
dos por certos cutores, no sentidó de basear
umc pretenso Íormc do conhecimento nq
intuiçõo poéticc, metaÍísico ou místicq, ou
nu revoluçõo, em sirnpqtiss, e colsqs crnúlo-
gos, é qbsolutqmente estéril. Ã percepçôo
psico-cÍetivo do cbsoluto, em proÍundid-úe,
ou em qlturq; c penetraçõo em sqcc-rolhqs,
do misterio, ou c visõo, c comunidcde líricq
'o poetc com as coisqs, consigo próprio, or1

com o sobre nqturql, e Íotos cnátógol, nadc
teem que ver com o con}ecimenÍo. pcrq isso
de resto, é necessénio Íqzer desviqr o termo
conhecimento do seu verdqdeiro sentido,
correspondente á proposiçôo sintéticq; umq
vez que cs afirmaçóes se reÍerem q um ter-
mo cujo sentido Íoi desvicdo do que é hcbi-
tuql, entrqmos imediqtqmente no terreno da
confusão e do orbitr&io, onde tudo póde ser
ofirmado,

. Neste cqmpo, e desta formc, ccdo qucl
póde conheceÍ o que muito bem lhe opiou-
ver. Um conhece õs bruxedos, outro ôánhe-
ce os Espíritos, outro aindc conhece Deus:
olguns mesmo pensctm conhecer o Dicbo.
Estão no seu pleníssimo direito, jcmcis con-
testsdo: simplesmente conhecer signiÍicc,
nestes cqsos, coisc muito diversq dcquilo
Tue é expresso numc proposiçôo sintéiica.

Se quizermos chqmsr qindc conhecer
co expliciter de um conceito cnclítico, por
i-utermédio de proposições onclíticos, poãe-
mos olorgor o campo,do termo conhecLr; o
gue nôo podemos é torná-lo extensivel oo

De Ã,BEL SÃ,.LÃZAR
(Portugol)

jôgo puramente crbitrcnio do pensamento
psicológico, e sucrs construções.

Que o homem cspire cr um conheci-
mento qbsoluto, é isso condiçáo de umcr es.
truturc mentql, como q perspectiva o é da
suq estrutura visuql; mcs que tal conheci-
mento -sejc umc miragem, como q pers1>e-
ctiva, é coisc que êle jomais deve esquecer.

E se quizermos dar a Verdode do Poe-
tc, do MetcÍísico e do Místico, um sentido
diÍerente dc Verdode da ciênciq; ou mee-
mo se, no cqmpo cientíÍico, se quizer eli-
minqr este conceito, podemos igualmente
Íczê-lo. Fique entôo a Poesic, a MetcÍísica,
ou c Mística nc plenc posse de sua Mirs-
gem, que isso nõo importc grandemente aó
cqso: o que importa é deÍinir o sentido dos
termos e conceitos, juizos e proposições.

Porque é dq conÍusõo constqnte, tenús,
quiomótico, do sentido psicológico, lógico e
empírico, que resultc o cúos. E com este
o conÍlito de opiniões, o choque de doutri-
nqs e pontos de vistc que são purc esgd-
mq no vozio, pois tcl bctclha se Íqz com
jogos de pclavrcs, ou com termos polivc-
lentes de sentido.

E' extrqordinário que isto sejc c recli-
dqde; e elq no entqnto assim é. Ã grcnde.
bctclha Íntelectucl gira qucsi todo em vol-
tq de_ pclovrcs serí sentido, ou com duplo
sentido. Por isso o penscmento crtuql in-
siste, tenqzmente, em que se dê o sentido
do termo usado, e o critério de sentido dq
proposição empregadc: 

- pois, sem tais
chqves, estqremos fqlcndo, êm cada ccrnto
umc lingucgem que os outros nõo enten-
dem. Dcí a Bqbel de psêudo-doutrinqs, de
psêudo-penscmentos, de psêudo-proposi-
ções, de psêudo-sistemqs, cr Babel dts lon-
trórios sem sentido, o cáos do Termo poli-
volente. . .

Tcl cóos é o lVoun dc culturq, c Terro
de Ninguem destq Guerrc de palavrqs, onde
os termos polivclentes cc:em como denso
granizo. OÍensivqs e contrq-oÍensivcs sôo
puromente estéreis, porque tais bombcs jc-
mqis rebentam: elqs não teem conteúdo.

Se clguem cÍirmor que Íodo o mundo
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ontem cumentou mil vezes de dimensões,
e outrem cÍirmcrr, pelo contrcrio, que dimi-
nuiu, podem batalhcr c tcl respeito a vids
inteirc. Porgue c guestão nãct tem scdda
se os contendores não nos indiccnem um
sistemq de referêncic, e este é impossivel
por hipótese, visto que estccric dentro desse
mundo inteiro. À, guestõo seric, pois, inso-
luvel, porque nõo tem sentido: dizer que o
mundo inteiro sumentou mil vezes de di-
mensões, e dizer que estó nc mêsmc, ou di-
zer coÍsq nenhumcr, é tudo egual a purc ver-
borréo, e q discuseão que nisso se bqsecs-
se. purc: bqtalhq no vusio.

Ora. onde estó o Estclõo e o Sistemo
de reÍerêncis com que medir volores, ou
uorrelqcionqr, em Morql, em Estéticq, em
Direito, em Poesic, em Política, em Sociolo
gia, em Mística ? Como portcnto dizer, e

em que se fundqm os que dizem, isto é me
Ihor, mqis belo, mais legítimo, do que cgui.
ro, e coiscs cnálogcrs? O padrão é o crité.
rro pessool, o sentir, a opinião, o, dogimo,
rsto é, o qusêncic completc de estolão ou
srstemq de reÍerêncic, e portonto o cáos. O
posrtÍvo e o negctivo, o mcis e o menos.
neste poriiculqr, é puro funç6o do qféto, do
sentir, do Emoçôo; e nós dizemos Bem e di-
zemos Mcl, como dizemos mõo esguerda e
mão direito, isto é, somente porque há um
sentido nc Emoçôo e intensidsdes vqriqdqs,
como umq mqior ou menor generclizaçõo
coletivq dqs Íormas de sentir. Dcí c incon-
sistenciq lógicc de tudo o gue é moral, es-
tética, político, místicc, etc.; dqí o entrecho-
cqr caótico de todos as opiniões possíveis,
todqs sem bqses.

Ora o mesmo sucede cr propósito da
Verdcde. Há tantcs Verdades e tão diÍeren-
tês umcs dos outrqs, guantos os critérios.
Verdcde pqrq o tautólogo, é c tcutologia,
isto é, que À é A, o que sê póde reduzir a
Ãl Verdqde tõo verdqdeirc que qsfixia sob
o seu excesso. Pqrcr a ciência, verdqde é o
que exprime c proposiçáo sintéticq, em que
o sentido impliccr veriÍiccção; o ![ue exclue
c Verdqde do MetcÍísico e do Místico. Para
êstes é aquilo gue êles desejam que o sejc.
como pcÍrcÍ o Crente, superior c quclquer
veriÍiccção possivel exclue a Verdcde da
Ciêncio. Tudo são verdades... em relcçôo co
critério proposto; e todas se excluem, em
Íqce dq diÍerenço dos critérios. Ã discussão
é pois impossivel, e dizer que a Verdqde tem
Íqcêtas, umc psrc o Poetq, outro pcrcr o
Metofísico, outro pcrc o Místico, outrc pcrc
o Ciêncicr é cindc e portanto umcÍ cousc
sem sentido. Porque supõe uma Verdqde
em si, qbsolutq, o que preciscmente, como

EsÍe:iã

se viu, ninguém pode entender o que sejc,
visto que lhe falts o Critério gue lhe con-
Íere um sentido. Que pois ccdc qual se
cgcrre á Verdqde q que cspirc, mos
que nôo venha mcrsssr o visinho "pre-

gcrndo cs perÍeições de sua Deidode; e
que pois o Poetq, o MetoÍísico e o Místico,
deixem em pqz c Ciêncic, como esta deixc
em pqz o Poetcr, o Místico e o MetaÍísico.
Porque elimincn a MetcÍísics, o Místicc ou
q Poesis ds Ciência e da Filosofia cientiÍi-
çq, nõo é proíbir co MetcÍísico, cro Poeta e
oo Místico, que cultivem cr verdqde que
lhes é cqrc e que veem em seus devaneios;
mcs ctpencts e somente estq coisc simples,
q sqber: que não nô-lc procurem impingir
como Verdode cientíÍicq ou ÍilosóÍicq.

Se o leitor é caturrc, dirá crindc que,
porventurc, que não há Verdade sem exis-
têncic, que q Verdsde é conexs com umcÍ
existêncicr e oulrcs coisss anólogcs. Mcs
outro leitor mcis ccturra ainda dir-lhe-há
que é verdqde o triangulo ter três lados,
mesmo que não existq triangulo algum e
que zero dividido por zero é igucl c qucl-
quer numero, qpezqr de náo existir zero em
parte algumc...

E qssim, por mois que o leitor cuturre,
ieró de voltqr, fatqlmente, ó prisão qcLnq
indicqdc, segundo c qual cada tipo de Ver-
dcde tem o seu critério, e que nqda ó Íora
deste critério, porque, se o nõo Íizer, cqire-
mos de novo no cáos do sem sentido.

Àssim sucede, precisamente, com os
termos de Liberdcde, de Iusto e outros que
sõo Íundqmbntqis nq vidc do Homem. O
criterio que lhes eonÍere um sentido é cqui-
io que nos diz que tais coisqs são sentimen-
tos e não conceitos. Sentimentos elcborcdos
em conceitos apcrentes, e Íeitos símbolos,
certqmente; mqs ctpencs e somênte senti-
mentos como conteúdo e origem. Hq o sen-
timento positivo e negotivo do iusto e do in-
justo, como há o intuiçõo imediqta do es-
querdo e do direiio; e como estq, tql senti-
mento é inexplicável. Não há Iusto em si,
como nõo há Liberdode em si, isto é, como
entes metqÍísicos; mqs qpenos modalidc-
des do sentil, positivo ou negctivo, c ç[ue
chqmqmos justo, injusto, livre, opressivo. E
como tcris o Justo e o Livre sõo Ícrtos, pcssi-
veis de um trqtomento empírico, mqs não
podemos com êles desenvolver uma diclé-
tica toutológiccr.

O mesmo sucede com os sentimentos
políticos, sociqis e místicos, com todos os
sentimentos religiosos. Tudo, q *te respei-
to, é construido sob oções e reoções entre
c Emoçõo e os Íqtos, entre os Íqtos e q
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Como o so1 gue nqsce nu montqnhs escgr-

num di/uvio de luz,
sssr'rn esÍg conção dumo

nos qfroi e seduz I
E q aJmo juvenesee

ern sentirnento
e poesio,

- Como o seÍrcno qlvar ! -oo escuÍqr s prece
que conÍo "lenta"

q melodío.
desÍo conçáo de q.mor !

Cantoi, csnÍci esta Leliz cançôo
cqntqi, cqnÍqi esto doce orqçâo

gue oo Amor hc-de implorur
um sonho cor-de_rosc
evocoçõo,
dumq vidq qssás diÍosa

á. Iuz dum meiga olhar
a cqntqr !!

ç. sonhan !!
a ccrnÍor

. EsÍrl ccaçõo eÍerno, esÍa ccnçôo "rJrr*.,de suoye hdrmonía,
trqnsÍormq q dôr em pclz e o corsÇqo redjme

ern bendiÍo aleqrid ! -

Um êxtase Íeliz
de odoroção

o peiÍo invode !
E' como um beijo em ÍIor,

a áriq que nos diz
gue o coração

sente c soudcde
dumo conçôo de ornor J

lpcdo

sjmg encmorodq

,euü" da $anluato

Emoçôo. Ãs próprics Ideias qtuqm pela sua
tonclidade qfetiva, e é, em parte, côm estes
elementos gue se constituem as Íorços da
Historiq.

Os próprios Ideáis são construid.os cr
partir dc Emoçõo, sôo construções imcainá_

rias opostcs, como recçõo, cos Íctos que
exercem no homem umu pressõo negotivo.
sob o ponto de vistq cÍetivo: e assim-c luta
do Ideql com o Heol, que é umq dqs grcn-
des Íôrças dc históric, Íôrçc sociol e m-oral,
tem qinda umc bqee emotiva.

de fuiq,
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literpretando Jubiabe

Baldúno omcr Lindiualvo, o
bronco meninq dq travessc Zum-
bi dos Pqlmores. Delq Íez um Íe-
tiche muito mois consistentê quê
os sdorodos pelo pcrÍ de sonto fu-
5iobá. Elo é q suq bôc estrela,
cujo briiho supero de longe o de
Venus - olmo eÍrqnle do Zumbi.

E' um omor simples, puro, por-
gue impossivel, e lorge -Ã.mado o
reüqtou com corinho, cceutuqado
liricqmente qs pcss<rgêns mqis be-
lqs desse sentimento.

O omor desse moleque rude,
criqdo entre outros moleques no
ombiente escclqvrqdo do morro
do Copo Negro, tem muito de su-
blime. Tolvez sejo Eesmo inco-
mum; mos o qutor de lubiabá
quiz desnudor qo olhqr do bran-
co, o que de puro e Íqro exiBte no
psiquê do negro. E' um detalhe
psicologico, enqucdrodo ao ro-
mqncê poÍq liberqr q rcço negrcr
dê cêÍtos preconceitos que c es.
mogom, Em ultimq qnálise: umc
tentotivq de reporogôo.

E essq tentoüvo tÍqnaÍormou-sê
no redenção dum povo melqncó-
lico, mórbido, tolvez, mqs boru e
c provcr reol de suq bondqde e§tó
tôda elo no discípulo de lubidb&.

À, submissoo do negro oo brsn.
co nuncc pÍêoccupou Balduino 

-senhor do Bciq de Todos os Sqn-
tos e do pce de scnto lubiqbó.
Quqndo crionçq, cheÍiou umc má-
tuls de urolecotes como êIe; suq
cutoridcrde reconhecids, obertomen-
tê, lhe estimulou q tendência oo
mondo e isso êle ocolheu como coi-
sq notuÍol. Depois, possou o obser-
vor o údq do morro, compreenden-
do, oÍinol, quê nem todos ogiom
por conta própric. Vioos descer o
Copo Negro ontes do sol surgir,
porc só regrê.ssor qucndo o cidq-
de qcendia seus Íogos de bengo-

lcr. E êIe, Bslduino, o negrinho
oventureiÍo, punho-se q e,ctutqr.
os olhos crqvodos nq cidode, que
lá em bqixo, cos pés do morro,
pqrecic chomó-lo. Mas Iogo vol-
tovc ós suos idéiqs. E essqs, náo
eÍorn comuns: o omcdurecimento
pÍêcoce de sua inteligêncic tor.
novo-os complexos. 

- eue cri-
cnço perderio seu têmpo etu pro.
curcr o poÍgue do miséria que
cerccvo q gêntê do morro?

AIém do mois, c ogerizc que
nele crescerq pelos pctróes, derc
á suc personclidqde umc Íeiçôo
novq, isolqndo-a do dos outrog i[-
Íelizes que hubitovom o Copc Ne-
gro. No morro. a únicc pessoc
inteÍessqntê erc lubiabá, o velho
pci de sonto, e Boldo nunco pôde
êsquêcer o rituol da sua místico
imprêssiononte.

.ê-s iavocoções em ncgô oos Íe-
tiches da religiôo negrc, produzi-
rom em seu espírito ,mq inpÍea-
sáo brutal. Ãlí, no terreiro de Iu.
biobá. qo som selvático dos ota-
bcques, entre rústicos idolos, Exú,
Oxclá, Xongô, despontou o teo,or
do Bolduino qdolescente pelo so-
brenqturql. Ã mugiccr, oro tristo-
nho, queixosc, orc ordente, inci-
sivo, desvendou ó suq curiosido.
de o soÍrimento doquelc gente
quê, pqra êBquece! c propric dor,
sopctecvc, deseuIreadq, nü têrÍc
escurq do quintol de Jubiqbó, E
Bolduino olhqvq, Íqscinqdo, cÍs
môos dos tocqdores, que clucino-
dos, Íoziom rugir os inÊtÍumentos.
Ero o conünente nogro c se guei-
xqr do bronco.

Em breve, outrcs preocupcçóes
o desviariom dq mística primitivo.
À culpc coube c Jubiobá oo lhe
revelqr c historiq do Zumbi. .Ã,'

medidc que o velho progredic nc
lendo, quosi, dos Polmores, c per-
sonqlidqde de Boldo íirmqvo.se
vigorosd, mqrcqdcmenle olrican<r.
Esso históric teve o virtude de re-
Íor,cor o seu desprêzo pelo homem
bronco; e desde então, êle fez do
Zumbi um cz. umq espécie de su-

Gerardo Reys

per homem, ou tolvez mois, qin-
drr.

.Ã,gora o cidode o qngustiqvq.
Deixqriq nelq a liberdade que cli,
gozovcr no morro, junto oos seus?
E êle quiz Íugir o loscinoção que
desde c inlancio o peÍseguiq;
rnos o. Zumli nôo o peÍmitiu. e
Balduino qceitou o desolio. Ãr-
remêteu co[trq os Íógos de ben.
goic, disposto q uáo se queimcr.
Logo de inicio percebeu suq der-
rotc, Comtudo, dentro de si, clgo
de novo vibrou: q conciêucia dir
própric superioridcde. ToI aqü-
siçôo nôo o intêÍessou, qnles o
qmorgurou; qbriuJhe os olhos
pqro o mundo. Quondo o crcuscr-
rqm de se sentor na esccdo pcrc
vêr os coxcs de Lindinolvc, suss
úItimcs esperonços sobre o êxire-
tênciq duaq possivel bondade no
homem brqnco cqirqm por têÍrc,
Ficorom, cpêncrs, o ódio, o des.
prêzo e os propósitos de indepen-
dencio. E de noite, qucndo se
eÍotisou, pensondo te! entÍe oa
broços o corpo brcnco dq mcniac.
náo teve o culpc. Esse Eonho
sensuol, que Ihe objetivou o que
vêzes inúmercg o emocionárc nc
meninice, náo pcrtira do geu eu.
Mcu grodo os polcvróes oprendi-
dos no Copc Negro, e qs hi,stó-
rios escobrosos contqdoa por Zé
Ccmcrão. o negro ÀntoniE Bcl-
duino desconhecio, oinds, qs iü-
perÍeições da civilizoçÉo dos
brcncos.

.ã. vidc de mendigo o poria q
nú. Cortoric rente, de vê2, <ts

suos ilusões. Àuoentc!-lhê-iq c
qversôo pelo bronco, opontondo-
the os multidões oprimidos, os lo-
ccris onde c prostituiçáo se abole-
tóra, o cois do porto, oude o dor-
so ccnsqdo dos homens rem .ã,,
B. C. subia e decic.

Lindinalvo se impunhc qo ne-
gro somprê que êle ic qncr [o
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oreol do cqis do porto. Tronsior-
trictYc! crs nelrroa, os mulátog, qs
coboclog, em mulheres brqncqs,
pálidas e sordê[tos que erom eio
próprio. Doroisse cour que dor-
ldsse, êE verdade. o uegro Àn-
tonio Bolduino ostsriq dormindo
coa. q brcmcq Liadinclvc. Tol de-
sejo do seu inconcjênÍe eeclqreceu
mútq coiao. Fez-lhe vêr que o
Eênino bronco do travessq Zumbi
doa Pqkuqres erc o "principio e o
Íim de sucr vidq." E entóo, se lem-
brou de como suÍgirc nêle, o ho.
mem. Noo pôde ligor, ertretqnto,
e8se Iqto oo seu omor por Linü-
nqlvo. Néle vio o máo de Ame-
lia. Ãdiviahou ter sido tudo obrd
dq portuguesq. Delo portirom os
senroções que pqssqÍiqrrr c ser
portes do vida do negro llntonio
Bolduino-

Lindinqlvo o ocomponhou, sem-
pre. Entre cs pÍostitutqs da lo-
deirq do Taboôo entÍe o bctuque
cadenciodo dq mocumbo de lu-
biobá; no sqveiro de mestre Mo-
coel, e entre os ruos ledorentos
de lumo da cidsde de Sóo Feiix.

À vid<r de Bolduino, vida en-
chqrcods de cveniuras, êrs umo
Iuga ó sus obcessôo - cr Lindi^
nolvo. Fugo iaulil: eis continuou
c perseguí-Io, Íozendo cie suo in-
dependencio um mito,

8qldo, o boxeur, <rponhou umo
soYg mestrq do peruono Miguez
E porque isso? Porque lerc no !or-
noi o noivqdo de tindinoivo. E
êle, quq ge considerovq senhor do
seu nqÍiz, eabriogou-ee, sordidq-
mente. procurondo eBquecêr,
ossim, c bronco que o eacsntárq.

Boldo. o negro qveotureiro, o
nogÍo que onqvslhou Ogorio,'sol-
dodo do 19, o negro iudependen-
te, deixou q Bqí<r de Todos os
Sqntos e do poi de sqnto lubiabá.
Ic procuror, em outrda terrgs, (I
suc Aargolhodo Íorte de homem
joviol. Tolvez corsêguiÊsê sê li-
vrqr do Íeitigo que oquelo bronco
lhe puzérc. E dê noite, no Vio-
idrte sem porio, poiliu pora São
Fclix.

- 
"Umo toqdc triste vem do

5q1" 
-Dc .Laalerns dos .4Íogcdos to-

dog q ouvem. Todos, Mos, o ne-
gro .Ã,ntonio Balduino vai rrqis
oléml interpreto-lhe o tÍietezd, en-
quadrondo nel<r o próprio dramo.
Hmonisc-o; e pensq que o ne.
grro quê c ccrntcr soÍre, tombem, o
sortilégio de umc brcaco que o
desprezc. Bclduino coojeturq so-
bre a impossibilidcde do seu
omor po! Lindinolva; seutê quê
se náo Íôsse o pÍeconceito de gue
o Degro Dsscou pcÍcr gnriquêc€r o
brsaco, trr sucra otençõea sericrm
bcm reccbidsg. E c noçôo dessr:

ii:'::1-{,+i\11: lj:'lit§tr :l-:f liri:ijji}

reqlidode oumentqJhe o mElqnco-
lio, c meloncolio dos homens de
sucr rdçc. Percebe, entóo, que o
vida nóo tolérc os idealistqs, os
que colocom ccimc de tudo um
objetivo puro. E o que erc êle,
senão um ideolistq? Onde estq-
vom, ogorq, os Eeus pÍojetos dê
indepêndencic, de Jiberdode? Um
dcontêcimerto ineÍêntê á vidc, o
omor, os destruira. Ei-lo, sentado
nq Lonterno dos ÃÍogodos, c Ío-
mcr de compeõo boiono de todos os
pesos poÍ terrq, c imoginação
pÍêscr oo rosto polido dc bronccr
Lindinolvq. Bqlduino não é mois
oquele moiecote sqlqdo que cer-
covo ncr ruo mulheres elegontes,
que topqvq súrúru' com qucrlquer
um, e que estendiq rqporigqs nq
qreiq brqnco do cáis. Ã vido cco-
bou com êle; deu um Bumiço nos
suqs qYêatuÍos; qpcrgou os orno-
res que tivércr. Joqno, dos Reis,
sáo nomes, nomês, openos. O
Balduino que ouve. nc espelunco
do cáis, o "tosdo triste que vem
do mor" é um Bolduino humqno,
de corne e osso, que vive. Seu
drsmc iem o grondiosidode dos
cir<rmos hurnanos,' ê o sêu tipo, rcÍ.
!o êntre os homens, a oltitude mo"
rul dos tipos podrões. Isso expli-
co q suo odmiraçôo pelo Zumbi.
Os dois negro§ se equivoliom.
Um deles, o Zumbi, moÍreu por-
que vill o suq liberdode crmeoço-
da pelo homem brouco; o outro,
sugeitou-se á opressóo dos senho-
res do dinheiro, por cousq de umq
mulher bronco. Â renunciq de
Bol<luino, tirou de sôbre o negro
um peso que o vinhc vergando
desde o Brosil colonial: o subser-
viêncio. Ãliás, essos duss renun-
cios sáo duos demonstrcçóes de
iudependéncia. E Bolduino só ce-
deu porc goÍdntir o Íuturo do ii-
tho de Lindin<rlvo.

O Bolduino que não se qprovei-
tou de umq Lindinqlvcr decodente,
progtituida, tornc mqis complexo,
aindcr, o estudo da olmc humono,
mos, poÍ outro lqdo, é um posso

ãslerc
de gigdntê pcrÍcr o compreenúo
dq psicologia do homem aÍricano.
Nós o vemos BurgiÍ sem o sensuq-
iidode que o brouco Ihe empresto,
limpo dos reivindicoçoes tcc. do
<rgrodo dc Rcço Superior, êm su-
0G, com umc pcrsonalidode
ossós üvereo da que o dólico
louro de Lopouge já hcvict padro.
nisqdo.

E Balduino Íôr o cricdo nor
ruqs; dormirc com vogobundos,
privqro com moroÍonqs e homens
sem leil Porque exigiu êntôo que
o Scrdento, umq rqmêirq esgoto-
cia pelo soÍrimento e pâlc volúpia
cios homens, Íosse enterrqds vee-
tidq de bronco, como um«r vir-
gem?

Poro êle a Sordento uõo sriÊ-
tio. Ãquêlo mulher doente cindo
êrc c suc pêqueua compcnheiro
de Íolguedos itriqntís. Bolduino ti
nhq um corogão, e que gronde co-
roçcol Perdoou a Lildo o seu des-
prezo por êle. ampcrouJhe o Íi-
tho. Pos de lqdo, pqÍq isso, pÍo-
ietos que o intêÍessqvsm múto dê
perio, obandonqndo de vêz cr su<r
üntipotiq pelos pctroes E curvca-
do o ccbego qog horários e ás re-
muneroçôos mínimos. Ei.lo repen-
tinqmênte trqnsÍoÍrncrdo: de tlvm-
turoiro que erc pqsscr s pqgesdor
de umo crionço, de umq criqnçq
viudq de um ventre que rôo Íôrg
Íecuudqdo por êle, e que o pró-
prio pqi eBquecerq.

E' êste o ponto culminqnte ds
- belo hietória do negro Ãutonio

Bqlduino. Êlo rompo com o Eou
possodo tortuoso, cheio de reen-
trqnciq§. desviq os olhoe do Íutu-
Ío que prêvirc e Íilq um ouüo
mois trógico, tqlvez. Eutretsnto,
nôo se sente iutimidado: mqrcha
qo lqdo dêle umcr cri<ruçc, Umc
criqnçq cuiq pigmentsçôo revelu
o Bronco, mqs qu€ hó de ser cria.
do sem reÍinomentos preiudicicis,
longe de umtr eociedade mó e
preconceituoso, e que lerá, notu-
rolmente, o A. B. C. dos predes-
tinodos.

Ela olconçorá o que o negro
Bolduino tcrnto deseiou: - dioe
mois ümpidos!

Trobolhsró pelos negroa, mulo-
tos e bÍoncos que o solrimeuto
descoloriu. Teró pelo Zumbi a
odmiroçôo de um oegro. Ouviró
de Jubiobá c hi:stória de umc gen-
iê tristê e incompreendidc. E,
quondo q ÃÍrico, c inquietoçúo
trongÍerida dos o,gcrns E Íeía+
irromper morro q dentro, a mísücq
pÍimitiva s Íaró estremecer.

Por cousq do lüho de Linrtinol-
vq, Balduino ocompcnharó Hons
o morinheiro. ÊIe sobe gue o
odeus dcquele hoa.em louro é o
sinol dq reconcilicçáo e que há
muito brqnco lutondo psla Ígder-
çôo do negro.

.-:qr- :n-ãrqi .i: 
F --r_-j
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PLÃNOS DE CIDADE
a

SUBTO DA§ CIDADE§

úo mundo antigo mútas cidade§ eram cria-
das por pnncÍpios reügiosos ou como proeesso

de defesa contra o inimigo comum' Prevale-
cendo o espirito de "clau" - de sociedade está-
vel - tribus nômades buscavam fixar-se sendo
que a rnaior preocupação na escolha do local
erâ a necessidade de defesa e abrigo' Os traça-
clos das cidades refletiam tal preocupação. As
cidades reUgiosas, como as egipcias, eram cons-
tluidas em torno do templo de acôrdo com pre-
ceitos de crença.

Dificil é precisar, mas do que se depreende
da documentação existente observa-se que já
no tempo dos fenicios as razões comereiais co-
lxeqaram a prevalecer na escolha dos loeais.

Os portos 
- 

pontos fixos onde a mercado-
ria era recambiada para as naus - começaratn
a formar em torno de si uma série de habita-
qões de homens do mar. Vieram os depósitos de
mercadorias, os mercadores nômades fixaram-se
e a cidade começou a surgir,

Essâs mercadorias vinham por estradas. No
encontro de duas ou mais vias as caravanas pa-
ravam nurna estalagem â que mais tarde se

anexou um mercado, residências, e logo mais
uma cidade se criava.

Os lavradores de uma certa região esco-
thiam um ponto da estrada onde se reuniam es-
porádicamente para venderem o produto de suas
terras aos comerciantes que por alí passavam.
Era a feira, As tendas fixaram-se, as residên-
cias cercaram-nas e eis a cidade em formação.

Neste século a industria e oukas necessi-

dades forçaram os locais destinados a cidades.
Constituem um exemplo frisanê os lugares de
extração de minérios, os centros produtores de
matéria prima. A própria agricultura exigia usi-
nas. A' cana necessitava transÍormar-se em açu-
car e atraiu para perto das plantações as usinas.
Os centros petroliferos criaram uma população
em volta de si.

Nem sempre, porém, a matéria prima exigia
usina na proximidade do ponto de extração. As
industrias modernas tendem a se moverem para
perto dos eentros de produção de energia ele-
trica afim de evitar o desperdicio com a trans-
{ormação e condução de força. Ainda que nem
sempre isto constituia regra porquanto há a con-
siderar o preço do transporte de matéria prima
do ponto de origem á usina, e da beneficiada da
Íábrica ao ponto de de.stino.

P", Washington Azevedo

O que se pode notar, entretanto, é que des-
de muito cêdo houve a preocupação de plano.
Nas cidades religiosas havia a preocupação de
grandeza do templo e da residência real, da
casa do Senhor. Os proeessos de defeza impu-
nham traçados.

PLANOS PAECIAIS E DE EMBELEZAMENTO

Havia cidades antigas (egipcias e gf,egas)

que tinham a visão de preparar planos de ci-
dade tendo em consideraçáo não só o traçado
geral das ruas como o zoneamento. Mas era ex-
ceçáo. De uma forma gelal os planos sempre fo-
ram parciais. As cidades cresciam a esmo e
mais tarde os poderes municipais concertavam
planos parciais para determinados locais. Acres-
ce que os planos eram mais baseados no em-
belezamento do que na utilidade.

PLANOS NOS ESTADO§ UNIDO§

O problema do urbanismo - a tendencia
das populações rurais se aglomerarem nas gran-

,des cidades - obrigou os Estados Unidos a es-
tudarem com mais critério a formaçáo de suas
cidades. Êles chegaram a crear uma nova ciên-
ria que denominaram "Planning". E passaram
do "City Planning" para o "Regional Planning";
deste para o "State Planning" e daí para o "Na-
tional Planning". Os americanos acham, e os
Presidentes Hoover e Roosevelt os apoiaram e
os apoiam com grande fervor, que assim como
uma casa deve ser cuidadosamente projetada ar
cidades tambem merecem ta1 estudo. E não só
as cidades como certas regiões economicas do
País (o "Regional PIan of New York" eompre-
ende parte de tres estados), seus Estados e o
proprio País merece ser préviamente projetado.

PLANOS NACIONAI§

Começando pelo País, fácil é compreender
que se toraa necessário ügar os centros de ma-
téria prima com os centros de manuÍatura e
êstes com os de distribuição. E não é só a ques-
tão comercial que prevalece. Existem as cida-
des de repousc nas montanhas ou nas praias,
em logares accessíveis para os que trabalham
intensamente nas grandes cidades de indústria
ou de grande movimento comercial. Existem aB
pequenas cidades agrícolas com a sua vida pró-
pria e peculiar; os grandes espaços que cercam
as cidades e que devem ser destinados á lavou-
ra que fornecerá aos seus babitantes os produ-
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tos alimenticios com grande economia de trans-
porte, refrigeração, etc.; os logares destiaados
ás lavouras espeeializadas; as imensas planíces
para a área de pastoreio. Há ainde os parques
nacionais, as reservas Ílorestais 

- 
locais onde a

Natureza deve ser preservada para gôso da Na-
ção; onde certos anirnais devem ser conserva-
dos e protegidos afim de que as espécies não se
extingam. Os Estados Unidos têm dado toda a
atenção aos seus "National Parke" e ás suas re-
servas florestais.

PLANO§ I}E CIDADE§

Consideremos agora a cidade própriamente
dita que Íica isolada entre áreas destinadas á
agricultura, ao pastoreio ou á simples reserva.
Neste ponto os Estados Unidos tiveram urrr sür-
to de grande monta. Eles iniciaram os planos de
cidades científicos. Para isso criaram uma sé-
rie de principios, estabeleceram regras e forma-
ram o que se chama hoje o "Planning". E, um
conjunto de disciplinas que na mais reputada
Universidade do mundo, Harvard, encontrou
franeo acolhimento. Aí se dá um curso de qua-
tro anos onde se Íormam os especiaüstas, os pro-
fissionais, os técnicos que deverão estudar esse
ploblema tão complexo: o traçado de uma ci-
dade.

Uma cidade é composta de três elementos:
área construida, área destinada á circulação
(ruas) e parques, A primeira é de propriedade
particular e as duas últimas de dominio pú-
blico,

A propriedade particular, corstituida pela
área construi.da, é devidamente regulamentada.
Não se póde fazer um prédio sem que esteja de
acôrdo com as posturas municipâis quanto á sua
aeração, insolação, estabilidade, etc. Mas deve-
se tambem regulamentar quanto á altura e ao
uso. A altura influencía não sómente a insola-
ção da rua como o traÍego que a mesma deve
comportar. A regulamentação quanto ao uso
(os americanos foram os primeiros a impôr os
"zonings") é uma das mais importantes.

O zoneamento divide a cidade em tres gran-
des zonas: a comercial, a industrial e a residen-
cial tão distinta e convenientemente como o ar-
quiteto numa casa separa os quartos da cosinha
e essa da sala de jantar. Isto é apenas um exem-
plo para tornar mais claro a todos a conve-
niência do zoneamento. Si observarmos bem
esta classificação é evidente que cada uma des-
sas zonas tem de se subdividir em outras mai§.
Tomemos como exemplo a zona comercial que
deve ser parcelada em zonas destinadas aos ata-
cadistas, aos varejistas, aos escritórios, bancos,
teatros e distrações, etc. Â zona industrial que
eomporta a iudustria pesadâ e a leve, os espa-

ços destinados ás eskadas de ferro, as estações,
mercados, etc.

Pelo zoneamento, portanto, nós vemos di-
versas atividades humanas que se ligam entre
si. O processo de condução de uma á outra zona
deve ser feito por grandes avenidas. A circula-
ção entre as sub-zonas por avenidas de menor
secção e aí serão traçadas ruas de menor imllor-
tancia que se devem tambem dividir em varias
categorias. Eis portanto, todo um sistema de
ruas a ser estudado de conjtrnto. Tendo sempre
em mira é evidente, os transportes coletivos e
individuais, as canalizações e as conduções, as
condições naturais, as conveniencias econômicas.

Mas além das questões de méra utüdade -o sistema de circulação, o zoneamento, o abas-
tecimento de água, o esgotamento pluvial e de
águas servidas, os centros cívicos, etc. 

- sáo de
importancia má:rima os espaços verdes: os par-
ques. Êsses tambem se subüvidem nas peque-
nas reservas florestais, jardins botanicos e jar-
dins zoologicos; em grandes parques construidos
nos distritos residenciais; em avenidas planta-
das ou alamedas ("parkways"); em jardins e
praças para recreação contemplativa e, final-
mente, em caÍrpos de recreio ("p1ay-grounds")
para crianças.

PLANOS DE CONJUNTO

Mas isso tudo deve obedecer a uma conce-
pção única, a um plano geral 

- de conjunto -finalrnente, a um "comprehensive plan" como
dizem os americanos. As soluções parciais são
sempre de resultados inteiramente insatisfato-
rios. Os embelezamentos são de resultados se-
cundarios.

Cumpre á Municipalidade encarregar-se de
organizar tal plano. E, evidentemente, proceder
sua realização parcelada. Transformarmos as ci-
dades em cidades perÍeitas por planos majesto-
sos é utopia. Impõe-se o plano financeiro que
deve acompanhar o programa das reformas pro-
gtessivas. Assim, nos Estados Unidos, predomi-
na a idéia que se não póde fazer um plano que
preveja melhoramentos além dos proximos vin-
te anos. E grande parte dos eméritos urbanistas

- v. g. Nolen, Adams, Bartholomew 
- acham

que não se deve fazer um plano de cidade para
mais de dez anos e nele se deve estudar a ca-
pacidade econômica municipal para que du-
rante esses dez anos as transformações e melho-
ramentos urbanisticos se façam,,pari-passu',
com os saldos oriundos dos balanços e mais a
receita das taxas de melhoramentos. pode-se

ainda lançar mão de emprestimos á condlção de
solvivel.
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Medicina, farcr de civilização

"J- J.-.----:çco qorre perigo". "Umcr no-
vcr ç:i€=- ---eeie omecrgs Íqzer netrogcdcn
o Hi:-=-:::e." Eis o que ciiicniqmente nos
e re;€-.- - ::s ;ornols e no rqdio, por ÍiIó-
s,oÍos e :- :: -: :-;ü?s, por escritores e por ctr-

tistos. ;.-: s--:f,s e por técnicos, enl todros

os to:; : =:.i:s, em todos os estilio,s e i'dio'
m,ss. ;-*-:€ rr€r qure é êste o 6r,e,sodetro dc
hqrq: : -=- :-- jo retôrno á bqrboricr. E, co-

mro q-e --=-::-io justiÍioqr dbsíqníos e qtos

ont!l-:=-:: e onü.socioiis gue pretendcrn
vir q s==---r= lctrc tentonem rsoir ido círcuio
vircio;: == l:: ss ,meterom 

- desíqnios e
otos q-is :-:sr- i::rrp'Iicor em tcú retôrno dto

Huiu.c--:-= : :ormos pxegre§scs dcr Civi-
Iizoçâ: - :'::iutores de povos" e crheÍes

dre pc-; -. :.;--licos vivern o proclomcr, o
tromie:+-- ::s quotro ccnto§, o gue )ó Íi
vÊrqiL;r:-: -=rut€'nçõo e pelq extens,óo d<r

Cilvl::;:: -:-;ntece que, vio de reçrrq, âs-
tes :-;-=- .-= :=itos neqlizqdo,s or-lr sõo ine-
xisti=t ;- ::c Ihes sôo inteircrmente de-
vidrs. : =:=s soi'ldisont" rcrornpeóes dcl Ci-
vilizc;: -=- que o rscrbern. Mos, sqbern
tcmie= :--= *=l:3 nosso ,s'eELrndo qucntei de
,sés;-: '- : -rb o signo dcl Fublicidqde, Jcl*

no i:s '.:--:.-s modernos, que se incrumbe
de;-^*- -:: --É''/os, o, climq espirituol pro-
píci; ::= =:- c:nicos le isnorois .empreendi-
mei:,J. ----,r-::ondo cI ,suEestão c-oletivo
cola :, - : *--: ccrpciosos inge'ssontemente
rêj-ê::-: :::.- :ublicidode moiíqnc oonse-
9Llê r----:"- -:= s mqis meridiqncr <iqs men-
tirc-= -: =;-:je mrqis cristolino, uncnrime-
me:= :-:-.:- :, entõ,o, nqda m,ois Íocil do
qu€ ;:- =:-= o crçúo "aivilizqdoro": o

- ::cr pne,s€nte ,será gerql, inÍcr-
l!--^'- --.-tlVC..lr=- =

::: ,--: :-=do rnruis j,uisto que o Medi-
nina -: ô õrte lihe ccrbe rrg ,obrct deuuÁu --. -----+v v Ye

êxt=:-1=: : :e :ieÍes'q dlo Civilizoçõo. Com
q C-'=:= - , : :: que, deixonido de lcdo ôstes
pro::sj - : -: -,-clorizoçõo cntiÍiciqi usqdos
<rd-lili: -:+-:s "do,nos do rn'undo", só re-

l-ie ncr reclidode ó obro ,rucr,

Írutc - -- - -:cor 'sitencioso, pertinoz, pro-

duü;: " : : ::: qronde estq obrq - Íeitcl tõo
grríÍr g-:rÉs e gl]le plro§§eqtrle 

- 
que U[I]

FABIO LEITE LOBO

simples golpe de visto sôbre elo trqnscendb
cns pretensões rde um orti*Eo de revista'

Mcns, si ionçormors urn r&pido olhqr sô-
bre q hjrstoric dq Civilizoçõo vemos ç[uie

oindc nos albones do soci'edqde h':-mqnq, os
rnorde,stos orrtepcssodos do rnédico dê üroje

- feiticeiros, mcrçtors, exolcirstqs, eic. - 
jó

exercicrm umq missõo civilizodioro, rnuito
em,borcr míni,mq. Posteriormente', no Gred§
e.na Rom,o, o iútros e'o Íredic-us, conguonto
oindq m,erqLllhado,s no empirisrno, já de-
§emplenhcrm o,çõo sociol rn,ois pcn:d,er&vel.
As conqúistors territoriqi,s, trqze,nd,o srqndle
copio de benedícios pcrc os Metrópotres
tombóm qcorretovom pesodos rnolefíct'os,
dentre os quois sobres,sqiqm q,s doençros
cxutóctones importados e os epidemios d+'
vostcrdorcls que quosi ,sempre se seEuicrm ó
volto dos leqiões triunJsntes. Sõo célebres
os ,epid,e.mi,ors du peste ern Atenos, qníes do
rlc,sscl ,erq, e os do ,óIercr endêmico em Ro-
mo oté o rsácrulror ill e em BysanLcio oos sé-
cru,}c,s VI e VII . Nem sempre o rnerdicina db
entáo conseqruiu vencô-Ios, poi,s bem pouco's
€,rct.m seurs c,onhecimrentos no compo do in-
íeroçõo erdo contágic, mos sernpre lhes opôs
otrgrurnrc rrersis;tôncicr que nôo deixcrvq de dcn
resru,ltqd,o's relotivos. Ncr ldqde Média, espa-
thcrm-se e sucedem.se com. pletgueno inter-
volo os ,mqis ierrívei,s epiCemios. A1iás, o
ombiente to,dro doqueJ,e's temipors de obs-
curontismo ó o melhor coldo de culturu que
§e po,s,sq imo,ginqr poro o desen;volvimgrto
ótimo dos epidernios. CóIero, p,este, tif,o
exontem,ático, vqríolcr Íehres tifóirdtes, por
urmq ou por vários vezes, todos eibs clssolo-
vom cr Humcrnidode noqueles tempo,s, "em
qure o sol rse ,escoindiq parc nôo vet tcrnto,s
horrores e tqntcls dleprovoções". Sôo ,os epi-
demicrs do có1ero tcrntqs e tõo heguentes' são
os dq"'dançcldre, Sáo Gu:id,o" no Alemqnhq,
os dcls febree tijóiides em Porís, gue chego-
rqm cr dizjrncr mcis de um quortodopopu,Io-
çáo, os dcr,s pe,stes dre Milõo, de Londres e dle

Mcnselhq; 'mqs, dentre tcdcrs ressqlto o dq
pesta no ,srácfl-Ilo XiV, que, depcis de motcn
23 mil,hões de criqturqs no A'sio, veio vi-
timor 25 milhões no Eurcpo. Num período
dre ,qucrEo onos, sm rmeirodrors rdto séoulo
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XVÍI, c Europo perde rrocia rnenos qte 77
milhões de vidos ,ceiÍodro,s por doençcs con-
togiosos e epridêmicos. Umq novcr entidqde
m,orbido, importoda dcl Américo descoberto
entrára em cenq: ro síÍilis. Contra iudo isto,
lonçondo nrôo dois reoursors que pudesse
m,obilizqr, dlteqvcx-se o Medicino d<r époco,
proowcmdo limitor ou diminuÍr cx exten;sõo
destqs cotóstrofes despopulodoras.

Com o sáculo XIX abne-se ,novq Íqse no
espírit,o humono. O hrumcrnismo e o rocio-
nolisnao modiÍicom o dlimo espirituoi: o ho-
mo homini lupus de Plouto, si becl gue nõo
d,,soporeço - êie oindo vive, em nosso épo-
cq, cujos senhores ü)rocurqm erigí-Io em pq-
drão - ceCe ierreno qnte c nrcçáo de soli-
dcniedode que se estendle ccrdq vez mqis sô-
bre o ,m,undo. A,s c,onqu,irs,tos tócniccns e in-
dustrisis ornrpJiorn o domínio do homem sô-
br,e q Nsturezq. E o Medicina ocompccnha
tcdos ôstes progress.os. O método experi-
mentol obre uimcr dqs rncris Ela[iosos úqi-
nqs 'd,o historla do medisinq: q rerq posto-
rion<r. SuLbjuiSqm.se rg(xuelss repidemios tão
orniúdes ho cém onos crp€nqs,. A gironcie
epidemic do cólero gue portiu, rie Jessore,
na InCio, em 1817, prosisoll em lB30 grn Mos-
corl, ohegqn'Co ó Froinçc er á IngloteÍro em
iB32 - e oo Porá e Boío em 1855-56, con-
tinucrndo c Ílogelor ,o Brqsil otó 1867, viti-
mondo 200.000 vidqs - investiu novomente
sontrq o Euncüro Ocidenüqil em iB49 e ern
186ô, encontrqndo então mqiores oposiçõ,es
á siuo obro cievcr,stqdors, oté que em l8g2íoi
debelociq pqro 6eírnipÍ€. E' que q descoberto
dos microbios e do cqrqcter inÍecciciso e
qcrrtqgiqnte rdcrs epidemicns levino c Medi-
cino oo e,studo de meios ourqtivos e proÍi
ioticos verdrorciiêiromente sientíÍicos. Com q
derrocqdq ciq teoriq dc qeroçáo espontaneo
e do conceito Íotolistc do doença, o homern
vircr que estcrvc ern rsuois rnõos o debelc-
rnento dâste,s Ilogeios, e eniregéno-se de cor-
po e oimo q esto rel,evqnte torsfc:. Jeu.rrer,
oom q descobertq dq vqcinq, incr,ugr.uq estq
époco luminosq do Medicinq que se esten-
de de triurúo em triunÍo qtó Íxc,ssos dlos. Se-
que.se-Ihe Pqsteur cúrn o teoria microbicrro,
co'm o conquirstlã dro proli-úoxiq e dq cura drr
rcrivro, oorn os dersaobertas de discíp,u,los
e,efl..rs, como Chcmberlcnd, Roux (diÍierid,
Yemin (peste) ê com c Íormidcnnel ohrq do
instituto Posteu.r: o descoberto do plosrrn&
ciio de Lqvercm, o do modo de trons,rnissão,
e'consquente ploÍiloxicr do tifo exontems-
tico, q do rrnodo die tron:srni,ssóo d,a febre re
cu,rrenfe, os estudos pr:oü,iÍioos sôbre o Kqlo-
qzqr, o botõo do oriente, ro trocomc, o feb,re
oaC,ulcrnte, o ,lepro, a ancilostomios,e, etc.

rr_::1: rjr:.: 'r -.,:.;-
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Liste,r, boseondo-ss nqs teoriqs postoricmco,
cricr q ontissepsio, gue boixou consiçierqvel-
mente cr tqxq <ie mro,rtolidqde dos puérpercns
e dos feridos, e que solvou milhcnes db, yido
nqs úitimors glrciros. Icoloienr desoobie o
qEente cÍc tétcrro, Koek o do tubercuiose,
Eberth o do tifo, Schcrudj,m o d<r srÍirlis, e urncr
p.leiode de cientistqs cibse,mcnoúro a gu€§-
tõo oq e,tiolcqiq dos disenterios. E isto poro
so citqr os decorbertos de ,rnoior porte. À
medicinq coietivo, q lIiEi,ene, jó se prorde bq-
s€qr em metodos e proces§o§ verdqcieirq-
mente cientílicos. E os Írutos logo crpcre-
cern. E' o lutq onti-polúciica, com os estud.os
de Golqi, Ross, Grcrssi, Bignqni: o rnq.lduiq
cquJscvo, 1.100.000 mortes ,por cno ,nq Indiq
(Ross) e em 1923, crind<x, inÍectcrvq 6.000.000
de ruissos, or.) §êjcrm 4,5 % &. populoçôo to-
tol. E' s luiq qnti-voriolica. E' <r extirrrçúo
quosi totoi dq Íebre qmqrelcr em C,rúq, ncr
.É\mericq Centroi e no Brosil. Hq cqulí urn
ioto que bosüc poro dizer dcr oçóo civilizo-
otcrq drl Merdicino: é cr oberti.rro do Conol de
Ponqmá. Ló onde Lesseps e Wys,e froccus-
sqrcürn, vendo c rncrliriq e q Íebre cmcnelq
ceiÍqíern 25.000 vidrors, Gorgos (que jq sq-
nedrcr Cu,bo), Corter e lseus dtiscípLllos escre-
velom o mqis beio poernc do domínio do
Homemsôbre q Nqtureza. E' o sqnçcrnento
dcr cidode <io Rio de Jcrneiro oosn Osvceldo
Cnr.lz e Cqrneiro de Mencionço. E' Chogcrs,
e Arogõo e Cernentino Frqga, e iPlocido
Barbosq. Tão grqndês ,e nlrmerosqs sôo qs
cor,-c1uistcrs oo iniciqr+e o século XX que é
lrnpossível onciisá-Ios em Íloucos iinhos.
Vencidcs ou,qucsi vencidos estõo o cóierq,
q peste, qs Íettrtes p,uerpercris, q vqríoIq., o
tátcrno, cr iebre omorelo, q diJteriq, crs disen-
téricr,,s os Íebrers tiÍóides e os polúdiccrs, os
lrenminose,s, os qostro- enterites do irücrrcicr,
e,tc. Esclcrrecidos estão os doençrrs pp,r cctr
râncicr, os psiconeurosis, os sindromes por
deÍiciêaecios horrnonoirs, etc. Qnrotro qrrcn-
des prc'ble,rnos surbsi,stem, ern d'iÍerentea Ío-
ses de odiro,ntcrmento: o dq sí{ilisi o do ].'epra,
o dq tuberouúoSe (c'u,jcs soluções erstão por
pou,;o) eodoccrncer.

Nõo hc negqr gue si c situoçÕo soni-
tária em certos podes do globo é tõo cor-
d,e-rç561, noutFos pcntes é bern negno. MG,
o gue hoje oindo nõo cornse'gruimos no Brosü,
por exemplo, cmonhõ hcrvemos dle, têto,
pois c»utros jó nos terôo enisinado o caminho
poro o,trccrnçol-o. Nóo nos esgueçcnnos de
que o ieito de Gcrgcrs em Cubo, extinEuindb
c febne cnr:.qrelq, seryiu de Errsincrmento re

de lCeiro pcno Osvcaldo Crarz eru suq vito-
riosro componrhq crrü-qmcríIilccr.

Sintese rnoravilhoscr de todss estcs. compa-
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jolos. .A humidqde chegcva q inÍiltrqr-se nos
linhos crzues dq vidrcço. -4. cqsq por Íóra era
toda pintodq de vermelho e por dentro erc
brqnccr. Um poste, no oitõo, segurctvct com
qs mõos brqncqs dos isoladores o Íeixe das
linhcs retqs. Ã borrc ero mqis cltq ali do
que em todo o correr de ccscs. Ã'tqrde Íor-
mou-se um grupo qtrás do guicàet. O pci,
o m&e, seo Joõo e Borreto, Barrtto morcrvo
porede-meic, mqs viviq socqdo no telé-
grcfo.

Ã noticic espolhou-se logo: um copitão
depusera o govêrno, e hqviq cqdqveres ka-
kis nqs prqçqs do Ãrcccju'. À mõe de Ãr-
ncrldo nõo diziü uma palovro. Olhovc pcrrcr
os tijolos no sqlq, como se cr trcgedic esti-
vesse nqqueles quodros de barro cosido.
Bqrreio engulic em seco, e o gógó iq su-
bindo e descendo no pescoço scnguineo,
cheiinho de pregos. Revolução!

O jordim Íicqva entre cr salq e o pcwi-
thão onde guardcvcm engrcdcdos e rolos
de qrqme. Ero pequeno e só tinhq uma ro-
seiru que s mulher do telegrcÍistq chamq-
vq nqniccr, chindengue, só porque dcrvq
umos rosinhqs murchqs.

Âtrós do morro, que Íicovc detrás dc
motriz, viqm-se nurzens. . .

Ã feirq qcqbou mqis celdo. O cheiro de
cqrne Írito tornqvc o qr mqis pesodo nc
sqlo e no resto dc cqscr. DeÍronte ercr cr

lojcr dos itclionos. Estavq cinda qberta, mqs
nõo tinhc vivclmq. Ãs pautcs dos proielei-
rqs cqrregqdas de cores sumiqm, crpcrgcÍn-
do-se nos Íundos. Ã'tardinhq choveu. À en-
xurrqdq subiu q calçcdc ê cs cqsqs Íiccncrm
debqixo da chuvq, qmcrrelcs, os olhos Íe-
chcrdos, os scpqtos da bsrrq de pixe enchqr-
cqdos. Ãs cqsos erqm como meninos de es-
colq. Do outro lqdo, nc prcçc, q Íármqcia
do Hermes, a Íilqrmonica Sqntq Ceciliq.
No mesmo correr oindq, <r escolq do profes-
sor Ugolino, o cqrtório do poi de Olivicr, cr

casq do pcdre Olimpio. Tudo debcixo dq-
guc. Naquelq noite c Íilcrmonicq nüo en-
sqiou. Ã Íúrmociq do Hermes Íechou-se
mcis cedo, e os lampeõzinhos Íicarqm dqn-
do sentinelc de luz nq praçcr desertc. Pelo
sim pelo nõo, q mãe de Jlrncldo deixou tudo

A,belcrrdo Bomero
-^+j:-

De mqnhõ Àrnqldo viu o pci sair do
qucrto, pdssor por deboixo dq rede e qbrir
c porta dos Íundos. Foi dizer cr seu João que
eru horc de Íazer o caÍé. ll maquina Íicqrcr
pronto de vesperc, em cimq dq mesq de
jantc, perto dqs chicqras. ll, mêe continuqvs
dormindo, o porta do quorto qbertq. Seu
Ioco Íoi qreqr os dentes lá Íoro, ao pé do
porõo, qo lqdo dq rumq de lenhcx. Depois
penteou-se e entrou pqrc cocr o cqÍé. O uni-
co trcbclho eru cquele: cocr o ccÍé e levql-o
já tempercdo,' qo telegraÍistcr, ncr salc dc
Írente. O resto do dic erq pqrq pqsseqr nc-
quele ondar penso pelas ruqs descaiças
que iom ocqbcrr ncs vereclcrs do rio Ver-
melho.

O cheiro do cigorro de palha iq oté rr
sclc de janta. Depois começsrqm c pqssecrr
pelo solo, ê ogorq erq o rumor dqs cqlÇss
àe loão, aos fés-de-cnjo esÍregond.o os ti-

nir,cx ó o cru,ulento ic iiongevidqde mé,ciio. O
homern qus,nq Romq Impericl viviq ern mé-
di<r 18 onos, pclss,cu G viver, nu Frcrnço, 29
qnos em 1750, 37 em 1825, 40 e,rn 1850, 46
em I9i0 e 53 em 1935. A méCio rie vidq ncr
Europa é de 50 onos, sendo que nos poíses
bálicc,s estclnr,óiie. se elevo o 57-59 cncrs.
Si cr morte nõ,o pod,e ser eyitqciq, pode, con-
ttr,Co, ,3ç1 otrç1stodq, eer recuodq no tempo.
E estcr á cr no,bre tcreÍq do Medicino, é q cie
nos má<iicos.

Esquecemrse os clcnos dq horo crnun-
ciondo seus g:retenso,s Íeitos,. A insánicr co-
ietivcr p,cde d,or o impresrsõo de que ôIes
lclom o verdode. Mos, cls piramides tro-
zem o nornre de Íaroós e tordrqs. ,subem que
g:qrs Íorom construidos penos,ornenie por
milhsree e mihóe,s de pob,res lellqhs. A ü-
vilizoçõo é obro d,e tecnlcos. E os móciicos
sôo os ,que mcis c'oncorrem porcr eio, por-
quê sáo os qlre lidum a pr.{prio e'srsêncio d,cr
Clviiizcção: o mcrteriql humono. Como le-
mo, bem cyure poderiomo,s eieger os palo-
vroà de Terôncio: Homo Brün: hurnqnum
nihl o me alienum pulo 

- 
"S'c,u hcmem: nq-

dçr do que é h,urnono me é allreio".
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crrumcdo. Depois Íoi-se deitar. Seu loão
soiu dq jonela e Íicou passecndo nc salc
dq Írente. Bqrreto Íicou de voltar no outro
dio pcra inteirqr-se de tudo e tômqr provi-
dêncios. Ãrnaldo nõo quis se deitqr. Ficou
olhqndo de longe as jonelcs de Olivic, do
outro lqdo da prcçc. Mqis tqrde, vierqm no-
ticias de que o governo enviqro reÍorços.
Tropas de Mqceió, Íorços de Pernambuco
mcrchovam parc Sergipe, desembqrcando
em Propriá. Um batolhôo de ccngaceiros,
pronto pqrq qvqnçor, Íczio c vcngucrdcr.
Mqroim ovisoru que os sqrzeiros nõo podim
voltqr de Ãracaju' e que qs linhcs dq E'ste
tinham sido cortadqs q cinco quilometros
dcquela cidade. O telegroÍista pediu umc
trqnsmissão pé-de-boi. Recebicr de ouvido.
Nôo queric deixar Íitc impressa. Ã lingua
enrolqdq do estilete de aço engrolcvc os
Íuxicos revolucionórios. Murtq, rqmql da
Copelo, inÍormqvq, no encerrqmento, que
os ccrngoceiros de Propriá mcrchavorir pcro
.A,rucaju', vio ]oporatubq. Ãindq bem nõo ti-
nhc qcqbado de dor q noticiq, e jó os ho-
mens se aproximavom de Murtcr, espalhan-
do os gorimpeiros do E'ste. Cedo, Bqrreto
Íoi pedir ao telegraÍista que sqisse e reti-
rqsse o Ícmiliq.

- E s minha responsobilidcde?
O_proÍessor Ugolino, que tinha ido com

ele, ncto se conteve.

- Responscbilidade? Qucl ncdc, meu
cmigo! Quererá ser Íiel q Bernardes?

Erc um mulqto pobre. Nõo passova do-
quelc roupinhq reles, de listcrs negrqs, umc
csmisq de morim, sem colqrinho, os botões
negros de osso. O telegroÍistc Íôro o ulti-
mo q sqir. Àntes, e q pedido de Bqrreto,
espolhoro c Íamilic: q mulher e seu João,
numcr cüscr; Ãrnqldo, nq de Bqrreto. Ãrncrl-
do sentiu-se á vontqde. Erq umq cqsq pou-
co mqior do que a do estaçõo, mcs erq mui-
to úmidc. Os tijolos nuncc estqvqm lqvq-
dos. Nss pcredes não hqvia um cromo,
uma moldurq, nqdq. .4, cqsq ia do praçc ó
cosinha numq sucessão de degráos. O quin-
tol erq um verdqdeiro borocoçó, mcs ho-
vic, pegcdo, á lqtrins, um quqrto bom poro
desccnçar. Ãrnqldo Íicou ó vontqde, melhor
do que em cosq. Ã mulher de Bqrreto nõo
crporecicr. Viviq socqdc no qucrto. Era qne-
micq, tinha o nqriz muito Íino. Os meninos
mqlinqvom o dic todo. Nunccr estqrrqm pa-
rqdos. À, Íilhq, Ismqelincr, muito pálidq, pu-
xqvq de umc pernc, mqs tinha os seios du-
rinhos e dqvq a vida por umq conversq in-
decente. Mqs ÀÍns1do gostcvc de Oliviq.
Bqrreto conservqvq as jonelcrs Íechadcs e
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Esfera

mqndqvc coqr ccÍé de hora em horq. Iá
qndqvq nervoso. .A,rncldo lucrqvq. Ã revolu-
çõo lhe trouxerq isto de bom:

O poi deixorq os seus modos grosseir.os,
e ele tiverq o oportunidcde de ver os seios
de Ismoelincr. E nõo Íoi só. O melhor Íoi
depois. Viro Oliviq de perto, pertinho mes-
mo. Ã pele morenq, qs espinhqs qrroxeq-
dqs, 'cs tronçcs bonitas. Quondo ela sorriq
Íechqvcr os olhinhos, os olhos achinezcdos,
úmidos, cheios de uma mqlicia deiiciosa.

Bqrreto chegou dc rua aÍobadq.

- Ãvie logo! Vcmos!
E corriq q cqsq tôdc, bctendo as mõos.

Ã mulher demorqvc c sqir. Ismaelino tinha
um riso nervoso. Entrqvq num quarto e sqic
noutro. A mulher cporeceu chorqndo, crs
mõos nos olhos.

- Avie, cvie I Ncdo de choros ! - disse
Bqrreto, descendo pcrrc q cosinhq. Meic
horo depois a Íomilic subiq o morro. Arnql-
do iq ctrás, Íumqndo. Ló de cima espiou:
De um lqdo erq a vilq, com ct prqçct, qs
ruqs, os cqsqs de barro que se perdiam ncs
moitqs de corcneirqs. Do outro lqdo ercm cr

'uoryzes., a copineirc sem Íim, os genipapei-
ros. Debqixo dos genipcpeiros, Ícmilial que
tinhom Íugido e nôo sqbiqm cindc pcro
onde. Ãxnqldo qvistou o pai, a môe, seu
Joõo, Olivic e outrqs p.sioos. Mcl Barreto
chegou, Íoi logo trcçondo os plonos: vocês
võo parc o Pontcl e vocês pqrq o Chorq
Menino. O telegrcÍistq irio com .q Íqmilia
pqrq o Pontcl.

- Mos nôo sei onde Íicc...
Barreto explicou:

- Está cqui êste rqpcIz, que é de Iá e
vqi voliqr agors mesmq.

E olhou pqrq o rqpqz. Deboixo da chu-
vq Bqrreto estovc qindq mqis vermelho, o
gógó subindo e descendo.

- Sim, senhor - respondeu o portcdor
do Pontol, olhondo pcrc Olivio.

Tinhc ido Íqzer umqs comprcrs nq vilq,
mqs voltou do cqminho.

Olhou pcra Ã,rnoldo, viu que Àrncldo
ero mogrinho, e pôs o covqlo ó disposiçõo.
Ãrncido montou-se, arredando o cavclo.

- Espere qí ! Olivic vci nq gqrupcr 
-gritaram.

Quando Olivic qgqrrou-se, sentiu que
elq estqvq molhcdq, o vestido colqdo no
corpo. Os seios espetavam-lhe qs costqs.
Olhou porc trás, viu-cr de perto. Ãs trqnçqs
desmqnchcdqs, qs espinhas murchqs, qrro-
xecdcs. Mos para o gozo nêo ser com-



pleto, os formigões scicrn dcguc, subicrm
pelos talos verdosos e iom morder os nqmo
rqdos nq selq.

. Olivic soltqvcr uns gritinhos e À,rncldo
mordiq os beiços, suportondo qs Íerroqdqs.
Ãtrás, atolondo-se no mosscpê, icm o pci, a
mãe, seo Iodo e o portador do pontcl.

O coronel qcolheu as visitas sem rego-
sijo. Entretonto c csso erc grande. Erq
imensq. Às cqmqrinhos erqm verdqdeiros sq-
lões otijolcdos, silenciosos, e os únicos mó-
veis erqm umc ccrmcÍ de tres covqdos e um
bccio de louças com cobeço de gonso 

-dois gonsos qsscrnhqdos. Ã" mesa erq Íqrts.
Ãrnsldo se lembravq de cqsa e nôo tinha
vontade de voltqr. Nõo Íoi mqis Íeliz porque
oponhou umq constipoção. Teve Íebre du-
ranle dois dics e meio. Ficou de cqmc, Írq-
co. Pqssqvc horcs e horqs em repouso, cr
cobeçc no trqvesseiro, os olhos Íechcdos.
Ã.'s vezes Olivic êmpurrcvcr c porta.

Ã,s janellos envidraçadcs dovom porc
o jardim, que Íicovc pegodo oo chiqueiro.
Como tinhq chovido no véspero e o sol ercr
doce, q briscr entrcva carregcda de um chei-
ro guente de rosqs brcvqs e bosta de ove-
lho. Deitodo, ouvicr pipilos de pássoros sol-
tos, e berros, e vic pedcços de Céu.

Ã portc rongiu, e ouviu pqssos. Pensou
que Íôsse q mãe, porque iá erc a hora de
comer. De repente sentiu uma respiroçõo
oÍegante no rosto e, rapido, um beijo nct
boco. .Abriu os olhos. Era Olivic.

De dois em dois dics, regularmente, o
portador ic c lcporctubcr. Ficqvqm todos no
olpendre. Pela earc do portador, oo chegcr,
viam logo se qs notieicrs erqm boqs ou n&o.
Pora Ãrnoldo ersm bocs. Ã vila continuc-
vc ocupadc, os cqnc[qceiros tinhqm orrom-
bqdo o cqsq dos italiqnos, tinham roubqdo
o cônego Olimpio. Ãté aí umq belezq.
Um dia porem ehegou um bilhete a lapis, de
Bqrreto, dizendo que regressqsse. Os dics
de liberdcde icrm cccbor. Ãs rosas bravcrs
cÍndqovdm-se sob cr cinzq do crepúsculo. Ãs
estrêlqs estqvqm tôo perto dcs Íiondes, e
sua luz erq tão Íorte, que pqreciqm cqntqr.
Tudo oguilo eÍo belo e ero novo, mcs ic
qcqbqr. Nuncs mqis, ombro s ombro, no
clpendre, Ãrncldo sentiric o cheiro de al-
catrâo das tronÇas negrcÍs de Olivia, que
posscricr cr viver á distoneio. Mqs, e cs trqn-
cos? E as espinhos, gue Íicqvom qrroxecrdqs
guando ellq tomqva bqnho? Ãh! e qs trqn-
çcs? E os lobios? E q voz desccnÇadq que
ic depressa co corcçõo? Ãgorc seric como
dantes, umo vido ordenoda, sem nenhumcr
poesia. Ãs aulqs durcrnte q semqncr, o res-

peito cos mcis velhos e q misscr qos domin-
gos.

Qucndo voltqrqm, jó nõo houve q mes-
mq intimidode. O portodor chegou cro
desplonte de censuror Ãrnoldo por causc do
cqvclo. O1ivic iq á certq distqnciq, nq Íren-
te, e cgorc em compqnhia do irmõo. Ãs qr-
vores á mctrgem do estrcdcr estqvqm Ílori.
das como qucndo pcrsscrqm dc outrq vez.
Ãs qrvores ercm Íelizes. Então, pqro que
houvesse um pouco de liberdcde, de licen-
cq qmoroscr, Íôrc preciso o mêdo ? Fôra pre-
ciso umq revolução? Ãrnoldo nõo compreen
dio. ..

Quondo chegoram o ]aparctuba, a mõe
pqssou umc vistq geral pelc cqss. Os ccn-
goceiros tinhom qrrombqdo os quartos, mqs
não tocqrqm nos troços. No jordim c rosêi-
rq estqvq todo ccrregcda de botões vefinê-
Ihos. A mulher compreendeu.

- Pois nõo é que o menino qcordqvc
de noite e mijcvo ná roseirinho?. . . Por isto
que a bichinhc viviq ensqngodo!

O proÍessor Ugolino, que tinhc ido á
estaçõo em compqnhicr de Barreto, ouviu
tudo e disse:

- Nõo se importe, nôo, donq Msria.
E virqndo-se pctrq Bqrreto, numc voz

mqis bqixc:

- Peior Íqz o dono do Cotinguibc, que
mijcr nc suc ccbeçc, Bqrreto.

Su Joõo estqvq tõo triste, tõo calado,
que não pcrecio o mesmo. Naquelc idode
cindc se apcixonqvc. Deixarq umc nctmo-
rqdq nq roçc. No corredorzinho escuro, que
sepqrqvcr o telegrcÍo do visinho, os mor-
cegos voqvqm, silenciosos, como se nada
houvesse qcontecido. Ã' noite o ,cônego
Olirnpio Íoi possar um telegromq qo go-
verno. Bqrreto aindcr estqvq proscndo com
o proÍessor Ugolino. O cônego redigiu o te-
legromc e entregou oo telegrcÍistc:

- Veja você, Floriono, que desaÍôro.
Entrqrqm lá em cqsct, e nôo Íicou nqda em
que nõo bolissem. MiseráveMmcgine você
que roubarcm oté dois pares de sapctos no'
vinhos, do Jonos! Prc que diabo essa gente
querio scpoto de bico fino? Oro, orc. ..

E sorriu com indisfqrçovel desgôsto,
mostrqndo o bridge. Bqrreto, ochou de se
retirqr porc não perguntcn:

- Prq que seu Íilho gueric dois pcnes
de sopoto?

Ugolíno Íoi pcrc a jcnelc, de onde .ã.r-
nqldo contemplava q rus. Chovic.

Olhando direito cs bcrrcs de pixe, tcmr-
bem teve c impressõo de gue qs cctsqs mor-
chcvom, continuqvqm mqrchqndo. Pcrq. on-
de?
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Pano rama Cultural Portugues

(Il
Mensa,gem que preambula um edificio

cuia construçãa se começa desde iá

Portugal, deÍinido nqs suqs linhqs ge-
rois, nõo é um poís culto. Tcmpouco um pcís
cpliccdo á culturc. Ãntes, - tcl:vez, ç[uêm
rsbe? - por um Íqtqlismo hereditário - um
poís de soudode e de sonho com cÍ presun-
çõo dc cultura. Ncl reslidade, c sucr crscen-
dência guerreirc, melhor: - c qscêndência
de sventureiro e navegante do nosso povo

- a grcnde ambição dum largo "Império",
deixaram lroços Íundoe nct nossc ncturezq
mqis ccrscteristicq: o sentimento.

Decerto, que o Portugcl florescente, Íoi
reclidode em virtude (condicionqda, iá se
vê) desso pendêncicr c esprcicrdos olhcrres-
Porque, enÍim, sêm o croio dos "fnÍqntes" e
sonhcdores, Portugcl não tericr sido Portu-
gal, isto é: Portugcl não teria podido clicer-
çcr solidamente q suq verdqdeirc formaçõo:

- o contccto com o universal. Ou, qucrndo
o Íizesge, seric iá um pouco Íóra de tempo.

Data, não ci mcs dsí, como se scbe, da
épocc dqs descobertcs e dcs conguistas, o
brilho - o brilho que verdadeirqmente vale

- que Portugcl utingiu.
Por inÍelicidqde nossq êsse brilho teve

duroção eÍêmerc, e voltcdos pcnc Ãlcácer-
Kibir - somos um povo squdosistq, um povo
que vive qdormecido no seu pcssado, á es-
p€ra que um novo D. Sebostiôo lhe venho
tircn de umo vez para semprê todo o seu di-
ncmrismo - hoje retcrdatário, e, o que é
msis, o que é peior, + o seu dinomismo vol-
vido sobre o seu próprio retqrdcn.

Mos a questõo tende a afastqr-se do
ponto inicicl:

Porlugol é um país de muito sonho e de
pouccr culturq, - e de saudade. De muiio
sonho qucrndo pensc em Írente, de soudqde
-mpre gue p&c - e êle póra qucsi sem-

pre. De quclquer moneirq, sempre sonho e
squdqde - presumindo o cultura.

Culturq, de certo, há agui álguma
Um numero cpreciável de inüvidualidades
Íormqdqs, conÍirmqm-no. .ã,1ém disso, ncs
geruções que se oÍirmqm presentemente,
(pcrece qté, um porcdoxo!) um trcço animc-
dorqmente ccrqcterístico: 

- cr vontade
vontqde consciênte, nole-se, de impôr umcÍ
disciplina mentql. Porque, se não errcmos, o
Íundo primordiql do culturq é umq boa disci-
plina mentol: Íorte gincsticc de penscr h+
nesto, - inteirq rigidez de expressõo ética.

-Emcis... emcis.
Mos... Portugcl, 

- Portug<rl vqle sem
dúvidq olgumc. Vale, no presente, pelc von-
tqde construtivc de que está tomqdo, e vcrle,
desde sempre pelo seu fundo sub-consciên-
te. Vole, por dentro, depois que se conhece,
e vcle por Íórc, desde que começc q reco-
nhecer-se.

Precisq, simplesmente, obqndoncr êsses
cres de "ultra", esses ctres grotesccmente
cqricqturcris, e ser êle só; êle, ciênte e con-
sciênte do seu pcrsscdo, vivente dum atucl
trcrgicomente mcgníÍico, 

- o senhor coraio-
so do seu dinqmico destino.

Precisq, em resumo, viver-se com nctu-
rolidcde, com virilidqde e com ccrndura.

Preciscr dqr-se todo pcrc receber o mó-
ximo.

*

Ãlmodc Negreiros, qludiu, em lempos,
cr que Portugol erc um pcís ú procurc dc:
suq dinqmicc própric. Ãssim deve ser. Sim-
plesmente, essq dinqmiccr, seró, porventurq,
outrq -- que não cquelc percebidc Ro con-
ceituodo de Jl. N. Porgue esso dinsmiccr,
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deverá ser - cremô-lo ê pqrece-nos cté que lisado, e buscq de "novo" 
- demcmdc de

c percebemos nq fermentcçôo da atualida- Íuturo.
de - 

qntes umq dincrmicc de dispersõo-do Estqs coiscs, pois, é que procuroremos
que umq dinqmicc de concentroçõo. Dis- Íoccr, de tncneirc cr que ô se, proprio en-'
persão que nõo signiÍico descaregcção 

-- ltrelcrçcr e sequêncic, io""o* p"imitir,-num
concentrcçãó que não diz - uniÍicaçõo. Por lgolpó de vista^, ,*o à"irr*inafõo exqtci tqn-
outrqs palcwcs: 'to ôu qucnto possivel, sobre q evoluçõo cul-

Portugcl, atingindo em Íormoção cultu- turol do meio.
ral de vqlores - volvido_ pcsrg c universqli- Esta secçôo, seró, portcnto um orqul_
sação dos seus vqlores de cultura. vo. Ind.ependênte tanto quonto o póde ler

Concretlsondo, ficcr-nos isio possivel- o* org.ri.ro - e um orqüirro é sempre, só,
mente: um crguivo - de compreensão e determina-

- Ncs Letros e ncs Ãrtes - Portugal, çõo de horizontes, no ponto lcrgo, elevado,
indiscutivelmente, é. - 

Lumcno, em que, num- crquivo, podem ter
_ Ncs Ciênciqs _ ídem. pe: "Compreender e Determincrr".

- Nq Críticc - ídem, mas incompletc- E vr,sto que cssim é, poderemos apontar
mente. - desde já o seguinte:

- Nc FilosoÍia - ptrrc ser.

- No Cinemq - pcís que póde ser, mcs
o.indq só póde.

._ E no Teqtro - No tecrlro, pcís, que
jú não é, ou melhor: pcís que deixou de ser

-- tqlvez temporcricmente.

*

E agora dirá o leitor: mss que dicbo! o
cronistq Íqlq no qr. Como póde, pois, co-
nhecer cssim, de tudo isto? Nc reqlidode,
leitor, o cronistcr não póde conhecer de tu-
do isto. Mois cindo: de nqda disto, propric-
mente, o cronistcr, conhece. Há, todcvio,
umq coisq: - o quê cqui figurc como esque-
mc generolisqdo, uõo é, de Íórmc olguma,
uma Ícntqsic orbitr&icr. Porque, clqro, não
se trqtc, de fqzer, aqui "jornclismo de sen-
soçáo" á "gronde imprensc". Estes julgc-
mentos, sôo como que um resumo daquilo
que podem ter deixqdo perceber qs crutori-
dcdes ncs diversos mqtérias.

E porque, delqs, é isto que temos de-
preendido, é isto que cqui coloccmos.

t*

Neste "Documentário" procurqremos Íi-
xqr com a oportunidade devidc e a indepen-
denciq máximq,, tudo quonto de "interescn-
te" vá opcrecendo, melhor: vó tomondo fór-
mc própria no nosso meio de proúncic eu-
ropeic.

Portugcl é um país de querelcs. Orc
querelcs representom, oçirnc de tudo, debcr-
te de ideias - ós vezes. tomom o,gspecto
de combqte entre individuos 

- e,-ilebate
de ideics é sintomc de vida. Sintomc de
vido que subentende recçõo sobre o crista-

Na "Searcr Nova", como remcrte, tempo-
rário ou deÍinitivo, q um incidente que, pàlcr
grcvidcde e cctegoric intelectuol dcs pes-
soqs nele envolvidcs, deve ficcr célebre,
qcqbc de publiccr uma série de artigos de
exposiçõo dc Relotividcde de Einstein, o
iovem sábio mqtemático proÍ. Ruy Luiz Go-
mes : em respostcr q uns outros que, sobre
o mesmo cssunto, ncquelc revistcr publicou
o qviqdor 

-almirqnte 
Gcgo Coutinho.

Em conclusão, iguclmente, ó vontcde
expressq pelas Íorçcs vivqs do ncçáo porfu-
guesq, contrq o projéto de instcurcçõo da
Penq de Morte em Portugcl .

Ãntecedido por Ãrtur Inez gue num jor-
nal Íocou o ccrso primeiro que todos, "O Diq.
bo" inquiriu clguns dos chcrmados intele-
ctuqis portugueses sobre tão çJrqve mqteric
cujos respostcs, insuspeitcs porque surgi-
ram de tendênciqs diversos, Íorcrm de fron-
cc repulsõo.

Inutil dizer que o povo, mesmo sem vir
c público, Íalqvq cntecipcdcmente. E gue,
nêste, há uns lrcços mois Íundos. ÃÍonso
Lopes Vieircr Íalou-nos nêles: q nosscr ncrtu-
rezq sentimentql.

â.

Outro Íáto ainda queremos opontcr:
Ã homencgem gue coroou o longc te-

nqcidqde dum homem - porventurcr o nos-
so primeiro pcnÍletário: Homem Cristo.

*

E.de pé, cremos que Íicc cind.c, um d.e-
bote que jú vem de longe e hcr-de chegor
Íundo: conceito de humqnidqde nc arte.

Portugal, Àbril, 1938.
Ã. c. s.
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-TEATROTeilro Rival " A Marqueza de §antos')
colástico c otiÍor pósinhos pelo
polácio imperioi é quciquer coiso
qlém do que se pode àdrnltir; o
início do primeiro cto é, tipico-
mente, teqtro-Íorçc e Ícrçc sôo oa
estobcnomentos, os soídcs com
orremesÊos de ombros e com re-
quebros ingolentes, dq Viscondes-
so de Mqrqmboia.

Os "brovos" coletivos dos cor-
tezôos iembrqm, impertinentême!,-
te, os qpoÍtes em conjunto de ,,O

Mórtir do Colvário", de Gorrido,,.
Folto dosogem nG cenq em quê c
Viscondesso recuso o m<ro á Do-
mitilio e, sobretudo, no que recon-
siderc seu gesto; Ícitqm nuonceE
nos mudonços de qtitude dos pa-
iociqnos porc com o DomitíIiq _
bruscos demqis pcro sêrem lo-
carrtes. O que há de épico ou de
âmotivo nq comédic e c:nvincen.
te. Mos o que hó de humorístico
folho, Notq-se aindc, de porte do
outoÍ, certo rnou gôsto de expres-
sões. Quondo descobre a 1uvã dcr
irmã e er cheiro (e, a propósito:
que monio essq, de uossos egcri.
tores, dê Íozerem qs qrtistcs chei-
rorem coisos, em cenql) Domitílio
tem est€Í exclomoçôo: - "Eu co-
nbeço êste cheirinho!" porque nôo
dizer qpencrs: 

- 
"Conheço êste

perÍume" simplesmente, sedq-
mente?

Em compensoçôo. que belos e
âltos instqntes Virioto nos dá! E
com que moestrio oponhou os
úcontecimentos históricos es-
senciqis, ligondo-os, tÍqnsÍoÍmcn-
do-os numo histório hormonioso,
em quê êles se sucedem sem cho-
ques e sem soltosl

Mos nõo é só por ter escrito
um<r belq peço de te«tro que Vi-
Íioto Correiq estó de porobens: é,
tcmbem, por tê.lo visto vivido in-
tegrolmente e opresentcdo com
cenórios e montagem mogníÍicos.
Groços o seu tolento e qo volor
do conjunio que o onimou, Viriqto,
Correiq tem, com "À Morquezor
de Sontos", o sêu momento deÍi
nitivo de qutor.

À interpretoçõo de "Ã Morque-
zo de Sontos" correu espiêndidc.
rnenle, Odilon Íoi um Pedro I mq-
gníÍico, no seu duplo ospecto teq-
tral: q composiçáo do tipo ê a
onimoçõo do personolidqde. Fê-lo
com minúciqs de expressâo e com
orroubos de exoltoçáo. Esplêndi
'do em suos cóleros intempestivgsi
espiôndido quondo rêlqto, iustili-
condo-se, o dissoluçôo da Ãs-
sembléio; esplêndido em seus de-
tqlhes de nervosismo; esplêndido

Quondo Virioto Correic onun-
ciou ".F-' Morquezo dê Sontos", nu-
md tentotivd de teotro histórico
entre nós, iá contqvo com dois
êlementos decisivos de sucesso: o
do obra literário reolizodq e o
do oquisÍção dq intéprete per-
Ieitq. Dqí o certezc ô e seguron-
ço do golpe com quê se projetou
didntê do público qtre o oploudiu
'- êsse mesmo público tão colu.
nicdo que, sobendo perÍeitqmente
distinguir o têolro sério do teatro
diversáo, só deixo de opoior os
empreendimentos do Teotro-oÍte,
quondo os próprios qutores, numq
folso psicologio de plotéios, sôo
os primeiros q boixorem o nivel
ortistico de suos produções.

Coetumcm dizer que o plotéio
cqrioco só quer gorgolhor. Calu-
niq. O deÍeito tolvez estejo -isúo sim , nos empresários, que
hêsitom ou logem dicnte da altq
comédiq, sob o Íolso pretesto de
concessõo oo gôsto do público e,
cÍiminosdmente, concorrendo poro
vicicr êsse mesmo gôsto, Mos
sempre que olgum cutor, ou oi-
gum empresário, tem o heroismo
de um lonçomento qrtístico, o su-
cesso de plotéiü é imediato ê in-
Ciscutível.

E' ô coso de "À Morquezo de
§ontos", l1ôs seus momentos só-
rios. E será o csso de qucntcs co-
médios ousem se opresentor den-
tro dê um critério de Grte purd.

"À Morquezcr de Santos" inte-
gra, mogniÍicomente, q obro teo-
lrol de um êscritor ilustre, que
tem docio o melhor de sus inteli-
gêncio oo Teoiro Nqcionql. Escre.
yendo-cr, Virioto Correiq soube
msrcqr, em olguns momentog, q
ernoçôo e o grondioso, com odm!
rávei precisão de técnico e de or-
tisto. E, dentro de um qssunio di-
fícil, soube construir umct peço
que ogiodo 

- com quolquer coi-
eq de corlocol e quolquer coiso
dê muitô humono e vivido. que o
libertq desse or de qrtiÍiciqlismo
cqrqcteríslico dos produçôes do
9enero,

Yendo o "À Morqueza de San-
tos" c gente se integro no romon-
ce' e chega o sêntir o dromo
dos personogens. E isso, em má-
teriq de peçc histórico, ó já provo
de gronde hcbilidode do cutoÍ.
Mos se, êm coniunto, o comédiq
de Virioto Correiq é umc boa pe.
ço, em detalhes merece olguns
repdros c ceÍtos deÍeitos - tcntô

mois remorcáveis quünto ;á"
reois os seus méritos.

De início - ie por todo o peçc
isso sê orÍc8to irÍitüntemente ---
choco o presenço constonte de
D. Escolóstica, êm cêna. Ligondc
o elemento cômico qo elemento
emoçóo, o outor cometeu um gro-
vê êrro, muito comprometedor
port: o comédia sob êste últinio
ospêcto. Tomemos como exemplo
q cen<r em que Domitílo lê q cortq
que comunico o noivodo do Imper
rodor. E' um dos momentos" culm,.
nqntes. em que se nôo podio od
mitiÍ q intromissôo de quclquo
cousq que lhe cortosse o Jluêncic
emocionol. Porque olinql. cr
que se propóe ".4, Mcrquezc
de Sqntos"? À nos mostrcr c
personolidode de Domitílio, os so-
Írimentos de Domitílio. os senti-
mentog de Domitília. l{. cenu,
nesse momento, portcnto, deveriq
ser unicqmente suq. E é incrcei.
tóvel que D. Escolóstico eÊtêiq o
seu lqdo, Íozendo rir metqde dq
plotéio, desviqndo o otençâo de
um dos mois belos instontes de
Dulcino, iogodo de lodo no situo-
çâo de quem tem umc ligcçôo te.
leÍônico cortodo e Íica com o Íone
na m6o, Íolqndo sózinhc.

Ãliás essq D. Escolástico é o
nosso gronde "diÍerenço" com o
peço. Onipresente e oniÍalante,
ocobc cqusqndo mql estor, pelo
inopoÍtunismo de sucs íqlos e de
sucs gÍoços. 

l

Nôo sê pode dizer que esso
grandc Íolhc ê outros menorês,
que tolvez rêprêsentem umo ver-
dode histórico, mos que, positivq-
mente, chocqm (aquelc Íalo de
DomitíIio: - 

"Pedrinho, venha có,
estou mondondo"..., e oquelc ou-
tro: - 

"De quem é o pedrinho
dq Tirílio"?), nõo cheguem poro
ciiminuir o vqlor dc peça. pelo
conlrário: Íôsse "À Morquezo de
Sqntos" umo peÇq mediocrffiis
coisos possoriom desopercebidos.
Sendo, porém, como é, umc comé-
Ciq com responsobilidcde de bom
teqtro, esses detolhes Íerem, to-
mondo proporções incríveis de
Cissononcio.

O gênero o que deve perlencer
"Ã, Morquezo de Sqntos" nôo com-
portq certc espécie de groçcs. Sen.
do o comédiq que, segundo insis-
lem os onuncios, dirige o Teotro
brosileiro pora o bom cominho,
incide nos mesmos erros do gê-
nero teotrol oo guol Íugiu. D. Es-
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.tlnda inÍlexôes de iriconciêncio,
qucrndo oponhq c Írosê de Puro-
noguá e o repete ("- Ã. Marque.
zG que tenho pcrciêncio"...); es-
plêndido, sobretudo, no sêu sor-
riso, quonde Domitíliq decloro
que Írá poro S. Poulo. E tudo
isso dentro de qbsoluto discreçôo

- quê é coroctêrístico pÍincipol
de suo personqlidode de otor.

Luroro Àboim, Íoi, com encon-
tqdorq sobriedode, umo Boronezo
de Sorocqbq convincente e belq.
Ãliás é ,o que Ãuroro tem sido
EempÍe, em sud otudÇão no Com.
ponhio Dulcinq.Odilon: convincen-
te e belo. JustiÍiquemos o oÍirmd-
tivo lembrondo o delicioso digni-
dode que imprimiu á Íreira de
"Umo goroto que vê longe" e o
sedução com que morcou o tipo
que the coube viver em'"Quqndo
Íoge o Mocidude".

Ãtilo de Morois e Mqnoel Pero
qnimorqm, com detolhes inlerpre.
totivos dígnos de serem ossinqlo.
dos, os personolidodes de José
BoniÍácio e de Chotaço. No ceno
em quê o Potridrco, humilhqdo
pelo Imperodor, se choco com o
Morquezo, Ãtilo reolizou qudlquêr
coisq de inesquecível.

Quonto s Mcnoel Pero, dentro
do Choloço opresentodo, foi obso-
lutqmente verdcdeiro. como o lem
sido em todos os tipos quê en-
cdrno -

,{. Conchito coube um popel in-
Íeliz - porque condenodo, de iní
cio, Pelq primêirã vez não se sen-
te pro,zeÍ de vê.lo em ceno:
quondo D, Escolásticq oporece é
Bempre pqro otropolhor, ptrrc coÍ-
lqr cenqs de emoçáo. E o gronde
atriz (que com enlrcdqs mois bern
mqrcqdss tiroriq melhores eÍeiios
humorísticos) soÍrêu Gs conse-
quêncois da indesejobilidode de
D. Escolástics.

Mário Soloberry esteve ó von.
tddê em seu popel, mos semprê
com oqueles qrrcrncos crmorosos
que iá o vêm tornondo umo golõ
ossustodor. Soro Nobre esplêndi-
do, ás vgzes, outros vezes conven-
cionol. E, oindo, Zilcq Soloberry.
Ruth Mynsen, Dumont, Lourdes
Moyer (esto em Ír'onco progresso
indumentário e ortístico) e Roque
dq Cunho - lodos o contênto.

Mos, de certo ponto em dionte

- em coniunto ê em detdlhês - ü
peço é, principqlmente, Dulcino.
Suo Domitílio está o oiturq do
Yorrqh. de "Lq ioie d'oimer", do
Modeleine, de "liberté Provisoi-
Íê", dq Clsrq Stuqrt, de "Le Bo-
nheur", do Totiono, de "Tovo-
rich", do Ãnnette, de "Pqncodqs
de qmor".

Nodo ocrescçnto, portdntô, ás
suqs vitóriss. Mos completo-os.

O que há de mqis notóvel em
Dulcinq é'o seu podêr de p<rssor

de urh sentimenio porci óutro êx-
tremomenle oposto, êm magníÍi-
cos tronsiçóes porq o emoçôo; é
o vidq de suos cenos silenciosos

t- cr ciêncio de esôutor; é o movi-
menÍo com que impóe os persono-
gens que vive, em cujo i:nimoqão
não se limitq oos Jqtos, Íolqs ou
morcoções do peço, mos oos
quois imprime o traço de vidcr
proÍundo ê convincêntê; é o jus-
tezo dos otitudes e dos inÍlexões;
ó o gronde sêntido dê belezo que
ressoltcr de suo emotividode. Pos-
suindo, em suc intêirêzo, êsso
quoiidcrde inoto no crtisto - o
qristocrocio de sensibilidcde
tudo nelo vibro e vive. E porque
nõo levou porq o cenq móL,s neu-
trqs, a belezq de seus gêstos --
consequêncio imedioto de suqs
emoções vai completondo, nu-
mc expressividode inédita em
nossos polcos, c hormoniq de suc
personolidcde.

Suc copocidode de Íronsiçôrr.
de iluminaçáo, de groduoçôo, de
combinação, é quolquer coisq de
notável.

De suqs possibiiidodes de tron-
sição, "A Morquezo de Sontos"
nos dó um exemplo deÍinitivo:
quondo se volto, no Íinql do peço,
depois de umo ceno de excltoçõo,
pora oquelo réplico omorgurodo
o José BoniÍácio; de iJuminaçáo,
têmoJo no reloto do grito do Ypi-
rongo, Íeito com esso mqrcq o
que Bondeiro Duorte, num ocho-
do Íeliz, chomo brovurq, mqs o
que chomcremos lumjnosjdode,. de
groduoçáo de emoçáo, citemos o
momênto em que revelo, o Frqn-
cisco de Lorenq, os seus soÍri-
mentos - tolvez o mqis belo do
peqo; de combinação, todo o co-

i'f etA
médio é umc omoslrq - porque
por todq elc o personoiidode de
Domitílio nos é opresentqdq, num
misto de coquetismo e de senii.
mentolismo, de voidode e de hu-
milhoçáol de insolênciq e -le ti-
midez.

E, por Íolor nisso: náo estorá
no princeso Totiono, de "Tova-
rich", uma de süqs mois pêÍÍeitos
combinações, em que, com suc
morcqdq sutilêzd, compóe e gro-
duo um tipo, onde devem persis-
tir, sêm orrogoncio, q qltivez e q
distinçõo, dêntro de um ponto de
portido de obsoluto simplicidode,
conjugodos a um<: otitudê de res-
peÍto sêm servilismo, de dignido-
de e de conciêncio de dever, de
nobrezo e de singelezo, com um
ligeiÍo toque de boemiq, no resi.
gnoçõo, e um gronde trqço dê
sentimentolismo, no humorismo
misturo diÍicilimq que Dulcinq nos
üpÍêsentou perÍêito, em suos minú-
ciqs e em suo inteirezo?

Interpretondo "Ã Morquezo de
Santos", Dulcino teve belds opor-
tunidodes artísticos. E oprovei-
totr-os, tôdos: Íoi encontodoro e
Íoi gronde.

Ãpenos um reporo: terio sido
preÍerível que se dispensosse do
dever de Íozer olgumos de suqs
"gotices", muito interêssontes em
outros tipos, mqs descobidos den-
tio do personqlidode dc Murque-
zo de Sontos. Não devio íqze.los

- mesmo que, incoerentemênte, c
tqÍs otiludes o obriguem qs mor.
coçóes do peço. Suos responsobi-
iidqdes de grondê otriz q qulori-
zam c esscs rebeldios.

Isso, porém, nôo chegou pcro
destoqr. Porque o suo Domiiílio é
c que são todos os suos crioçóes:
umc reolizoçáo de belezq.

Glaria -- "O homem que nasceu duas vezêstt
Ãpesor de nôo se trotor de mo-

tério do mês, nóo se pode deixor
de ossinqlor o estréio dc Compo-
nhis Jsime Costo, no Teqtro Gló.
riq, com o comédiq de Oduvqldo
Viqnq: - 

"O homem que noscêr:
duos vezes". Foi, inegávelmente,
um qcontecimento teqtrül -- gue
obriu ouspiciosomente o tempoÍo-
do i938. Enccbeçondo um con-
junto de que Íozem porte ortistos
como Ligio Sormento, Delorges,
Ilristóteles Pena, Custódio de Mes-
quito, Itolia Ferreiro, Ferreiro
Moyo e outros, sob o direçõo in-
teligêntê e honesto Co ProÍessor
Eduordo Vieirq, Jqime Ccsto opre-
sêntou-se vitorioso, reoÍirmondo
seus méritos de comedionte, num
papel cheio de diÍiculdodes, que
ficqró entre os melhores de suq
correiÍo.

No reolidqde suo encornoçáo

do Dr. Nopoleôo merece entusiqs.
mo e oplousos. E merecidcs Ío-
rom os polmos co.rn que o soudou
o público ccrioco. Polmos since-
rcs, porque espontoneds; polmos
de umo plotéia que nôo soÍre o
cooçáo do cloque 

- 
qbolidc nu-

mo medido Íeliz e honestq de que
Iqime Costa, muito iustomente, se
deve envqidecer,

Ligio Sormento e Delorgcs, sem
cportunidodes, podem-sê conside-
ror nôo estreiodos, oindo, na pre.
sente temporodo. Completorom,
opênos. o "cost". Àguardêmo-los
nqs comédiqs Íuturcs, onde espe-
romos vê-los com responsobilido.
des á qlturq de suqs possibilido-
des ortísticos.

Àristóteles tem, no Dedé, umo
crioçõo íeliz: Íoi um "coisq o Íôo"

(Cont. nq páginq seguinte)
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CINEMIT
"rvrir,e zoLA", o eRÃNDE FrLME Do MÊs

Em torno deste Íilme, críticos cinemáto-
gráÍicos e vários escritores brqsileiros te-
cercm comentários entusiqstqs. O publico
recebeu-o tclmbém entusiqsticomente. E,
reqlmente umo gclhordo vitóric paro a ci-
nemotograÍiq qmericonq q qpresentação dc
vidc historico e romqnceqdcr do enorme ro-
rnoncistq Írsncês.

Gerqlmente. os Íilmes históricos
principalmente os omericqnos 

- Íógem dos
Íotcs poro correr qo sensocionclislno e á
cricçõo de detolhes gritontes que melhor
qtendom ás necessÍdqdes dqs bilheteriqs. O
que ocontece como resultqdo é tornqr-se o
Íilme irritqnte. Isso nào qcontece com o úl-
timo trqbolho desse espontoso poul Muni,
formidqvel creqdor de tqntos outros tipos,
desde oquele "Fugitivo", onde êle reqlmen-
te impôs-se ao público brosileiro. Suq inter-
pretoção em Zolq é tõo proÍundqmente hu-
monq, tõo grandemente vividc que, quer
dentro do conjunto, qqer no meno? dos-de-
tolhes êle reclizq mogistralmente q Íiguro
doquele homem que Íoi um dos mois com-
bqtidos e combqtiveis escritor d.e todqs qs

ópocos. s. 
-zoto 

nuncq chegou q ter reql-
mente uma vidq ociosq e cheiq de luxos,
se Zolq morreu três qnos ontes dq liquida-
ção do processo DreyÍuss (que no Íilme se
veriÍicq nct mesmq dotq em que DreyÍuss
voltq oo exercito) se Zolq teve enorme omor
por outrc mulher, crlém de Ãlexqndrine -e outros detolhes - se tudo isso qconteceu
de moneirq diÍerente dentro desse Íilme,
não importo, porque Pcul Muni conseguiu
dqr o máximo de interpretqtivo e de reql
doquela vÍdcr util e lutodorq do criqdor de
"Germinql".

O elenco de "Zola" é ótimo, Joseph
Schildkrcut no popel de DreyÍuss estú ma-
gniÍico. Ele constitue, mesmo, em nosso opi-
niõo, o segundo pessos (em interpretcçoo)
deste Íilme. À cênq de contqcto com c liber-
dode, nq llhc do Diobo, é um detolhe im-
pressiononte quer no sentido ortistico, quer
no psicologico.

Ã ÍotogroÍio, principclmente dos multÍ-
dões é notável. Os detolhes nqo desmere-
cem do conjunto. Os qmbientes bem Íixq-
dos. Noo há nenhum exqgero em dizer-se
que q Wqrner. Brothers, com êste Íilme, deu-

too perÍeito, que chegou d como-
ver. Ferreiro Moyo, ctor que Íeu-
ne quolidodes de qtor cômico e
drÕmotico (suq otuqçáo em "Àno
Christie" deve ser lembrqdo). mor-
cou seu pêqueno popel com troços
de umo comicidode irresistível.
Itqlo Ferrêiro voltôu, tÍiunÍqndo, ó
comédic, emprestodo por seus em-
presórios. Àgradou tonto, porém,
q críticos e plotéio que, psrecê,
Íicqrá deÍinitivomente nesse gê-
nero leotlol. Nelmo Costo odqu!
riu, em poucos meses, umd segu-
ronçc cênico bdstqntc opreciável,
enquqnto Lúcio Delor táo pro"
rrrissoro desde quondo estreiou
com Procópio - deu-nos umo
criodinhq suÍicientemente ndtuÍdi
poro ogrodor, Fulvia Soint.Cloir
é, oindo, um incógnitc: numc tá-
pido entrodd em ceno, nodo pôde
revelqr de suos possibilidcdes.

Quonto o.Custódio de Mesquito,
podemos tombem considerá-lo nc
mesmq situocôo de Lígio e Delor-
ges: êspêÍamos seu próximo papel
pora aploudíJo como ctor que já
o é.

E ossim "O homern que noscêu
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PERFUMARIAS

CARNEIRO-
têm o prozer de comunicqr
suo d siin'íssinro fregues:o
que se ocho em pleno fun-
cionomenlo c suq novo fi-
liol do Cinelondio, á Proço
Floriono, 31, bnde se en-
controm expostos os úiti
mos qrondes creoções dos
mqis ofomodos períurrListos
mundiols e um deslumbron-
ie coleção de curiosidodes
brqsileíros, presentes {inos
poro hon:ens, grovoios de
gosto, -rc.

7 SETEMBRO. 92 
--.-.ouvlDon, ]38

Cinelqndic,3l
RIO DE JÀNEIRO

duqs vezes" otingiu suo Jinqli-
cicde, num Íoro sucesso de per.
mqnêncio no cqrtoz. M.

''.JV OUCTOS

No Corlos Gomes Procópio e
suo Componhio qtuom. Jó Íôrom
representodos ".4s três Helenqs"
"Que noitê, meu Deusl" e "O cqs-
to bohêmio". O povo tem opoiodo
a temporoda do ilustre otor potrí-
cio, enchendo todos os noites o
Teatro do Proça Tirodentes.

No íoão Coetqno estóo Gildo de
Ãbreu e os irmôos Celestinos, nu-
mo odoptoçáo teqtlol de "Primo-
verq". Se Lrem que tenho hovido
restriÇões do críticq quonto ó "Íei.
turo" do peçd 

- reolizodq sem
o menor senso dq medido e sem
o técnicc do respeito á pociêncio
do espectcdor - os ortistqs têm
sido muito louvqdos, sobretudo
Gildo de Àbreu, que tõo inteligen,
temente se tem desempenhodo
sempre de suqs incumbênciqs de
otriz e de contoÍo.

69
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,,VIDAS

SECA5"
ooo

ROMANCE

ooo

GRACILIANO
RAMOS

nos o melhor, o mqior, o mqis proÍundo dos
filmes do sno.'

,,NO TEÃTHO DÃ VIDÀ"

Produçõo 1937. R. K. O. Rcdio. Movi-
mentqdo e de tipos qcentusdos, êste Íilme
que Íoi pouco Íolcdo entre nós, vcle c penc
ser visto. E' um conjunto de mulheres nq
ovidez de obter a glória dentro do testro
Ressente-se muito de suq derivqnte peça
teqtrql. mss, no entretcnto, Íixo aspectos
de muito bocr cinemctogroÍicr" Cotherine
Hepburn está mois umq vez, ótimcr. Gingers
Rogers - pelc primeira vez Íorq dos Íil-
mes musicqis nos quois domins -'- tombém
reqliss notávelmente. Ãdolph Menjou
que desto vez não conseguiu lomqr parc si
os glorios do Íilme, como sempre qcontece

- resurge seu ontigo tipo de cínico. E cin-
dq muito bom. O elenco é numeroso e equi-
Iibrcdo. Boos ÍotogroÍios. Bons dialogos,
principalmente os de Gingers Rogers, pon-
tilhodos de ironiqs. Ã porte emociqnal é
sobrio e humonq. O Íilme cArado.

,,MÃDÃME WÃLESKÀ"

Grets Gcrbo e Chorles Boyer. Dois no-
mes de successo. Dois notáveis ortistos.
Chorles Boyer e Gretq Gqrbo em "Mqdqme
Wcleskc" disputcm entre si q melhor inter-
pretcçõo. Elq o consegue perÍeitcmente. Êle,
si bem que suq ccrccterizaçõo sejc mogni-
Íicq e estejc reqlmente dentro do papel,
recrlizando-o concientemente, soÍre a Íqlta

de coordencçõo do Íilme. Clcrence Brówn
é o diretor. Cenórios e ÍotogrcÍias bons.

Tqlvez por estcr sendo exibido qo rnes-
mo tempo que "Zolcr" e "Roinhq Vitofiq",
"Mcdqme Wcleskq" pqreceu-nos aquem da
espectotivo. Hó detclhes mcgniÍicos e pes-
simos. E' muito mqis um Íilme Greto Gcrbo
que Boyer.

,,RÀINHÃ VITORiA"

E' um Íilme quasi rigoroscmente histó-
rico. ,4, preocupação Íoi essa. E os resulta-
dos obtidos compensqm. Produçõo inglesc
luxuosq, com boqs minuciqs e bom coíjun-
to. Ãnn Neogle muito bem no popel, inter-
pretondo-o dentro do espirito do épo-
cq. Otimo Ànton Wolbrook, ortistq clemôo
que Íez o princípe consorte, qlemõo dentro
do Inglaterrq, mqs homem cqvqlheiresco e
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honesto. Ã preocupcçõo em gucrdor q pro-
nunciq germanizodq deu relevo qo seu pcr-
pel. O cenqrio é notqvel. Ãpenos, qbron-
gendo uma époco demqsiqdo longo, o Íilme
ressente-se do Ícto e por isso mesmo cbor-
dc de leve c históricr politica dc épocc vi-
toriqnq. Ãssim mesmo Disrceli, tord Mel-
bourne, etc., conseguirqm boc interpreto-
çõo. Ã ÍotogroÍic é moravilhosq.

,,FELICIDADE 
DE

Filme sem publicidcde. No entretqnto,
muito bom. MogniÍicc interpretcção de Jocn
CrqwÍord. Franchot Tone, Roberi younq. O
enredo (de umc peçc de teqtro) é ÍinisÁimo.
Movimentsdo, luxuoso com um cenário mq-
gníÍico e com bons tipos humqnos. Êste fil-
me é um dos melhorás visto no genêro. E,
sotirq e drqmq.

E.

,,PEDRA 
BONITA"

_- HOMANCE --

IOSE'TINS DO NEGO
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,áOro no mês de Ãbril esteve como Ã interpretaçõo Íoi dos melhores. Cor-sempre: os mesmos artistcts, os mesmos nú- respondeu o suÉrn-vISÕES.
meros, os mesmos gêneros, os mesmos pro_
qrümqs. Os ortistcs, olguns, é que tomsicm Cordelio Ferreirq foi mois o personc-
posições diÍerentes. Frãncisco ÃIves, nq gem do que ela própria. Esteve dignc de
Tupi; Ccrlos Gclhordo, nc Mayrink; Lo- elogios' O qutor estqvq bem no popel que
mqrtine Bobo, no Nccioncl; etd, etc. sentiu ontes de interpretcr. O Sergio de

Ãlencor erq muito Cezqr Lodeirc. Os ou-Impossivel Íqlqr em irradiações sem Íc- tros tqmbem bons. Ã Celino bem mcrcodczer ressqltsr c oristocráticc "Jornql do Bro- e o Fojcrdo 
"* ;áol";;*sil". estação de músicq sériq com o enter-

necedor aspecto de cricnçcs bem educq- .l'oi um_dos bons dias do P. H. À. 9. Os
dqs. Nos meios sonóros iudo gucrdou c ouvintes nõo sofrerqm depressões violen-
uniÍormidcde comum. Não podemos é dei- [qs, nem verterqm lágrimas discretos.
xqr de qcentuci ., Íclêncic do humorismo eue q peçq do Lcdeirc mqrque umcrquê dssume proporções cssustcdorqs. Íqse novs ão* o oboliçõo das iovorosos

o "Tectro pelos ores", que q Mayrink :l:-"Y'-S,Try9SÃ", "o GnÀwoÉ nvous-
Veigo explora com bons 

"üm"rrtos 
Lpr"- It]li" "o.RozAHIo", etc. E depois, não

çentou umq peçq que tomou de certo mãdo e so isso, oi estão todos os dios colomida-
umo Íeição áe desãbofo. HeÍiro-me á comé- des tenebrosqs, guerrqs, guerrqs e mcis
dic de Cezqr Lodeiro. ,,BiÍc-se umc mulher,, guerrqs ! Lutemos nós, que estqmos em paz,
qbriu um clqro nq série tenebrosq dos drq- por um estqdo de espirito trcnquilizcàor.
molhões passadistas que cind.a ctormen- Educqr semeondo c olegric de vivlr é uma

o teotro aéreo asrcdq o uns e desosra- ;:il ,§d,T,':t:':: ;i:t.; 
sue 

=recebemosds q outros. Poro muitos c pcicvrc íõo
bcsts, mesmo que seja ricc em movimentos E'um opêlo.
e poderoscmente sugestivc. Predomina, po-
rém, q maioriq, tomadc por um 

"o*oái"-mo bem brasileiro e muito gostoso. E, real-
mente mqrqvilhoso estor em ccsc sem o
embarcço das indumentárias protocolcre" Mára. Sõo incontestávelmente os vqlores
e com a eompanhiq mqcic dcÍs cqdeiras de apreciáveis do nosso Brocrdcosting.
descanço' "A' verdade é que qucsi todos se:r^- pquro serrano e carros Gqrhordo sem-tem, discutem, criticam, repuãicmr, mcs nco
perdem. Realizo, portcnto, papel interes- pre mqvlosos e sentimentqis.

sante. euando teremos o cgrodcvel surpreso

. No qr, ningruem ignora ,o Lq6eira é um de encontrqr Frqncisco Alves em ccnções
príncipe. Pode-se meJmo dizer: tem "it'. E' sonorqs que o cqrnqvql não ouviu ?

tom os nossos diqs.

reolmente senhor do palavrc bela. Insinu-

eileiro.

generosiciade que merecemos. Iá nos bcs_

Continuqm supercndo: Sitvinho Mélo e

qnte. Como qutor tectrcl, estreiou - mqis
bem do que mcrl. Ã, peçc tem um .rrrêao lri -- .^ 

"Horq do Brosil" precisc dqr mois,
teressqntê, bem deslnvolvido. ú.i; ó;;;. ::l:t?1fl -T:"!"ld", divulscndo um poís
ce ,,o lodo côr de rosc da vidq,,. Ã "*;;;_ 

que- é imenso. Pode ser mesmo muito mois
sÊro é de um poeta hoje esquecid.o ou des_ i nccronol.
opatecido. Ãpezor de trcbolho leve, reuniu Sobresciu o d.iscurso de Iosé Lins dosutilezss, conceitos sfincdos e ironiqs bem Rêgo n; 

-ãiirr"rsario 
do presidente Getuliolançados' Misturam-se &s. situcções inédi- üàig"".-rãi-;""," o clcmor que reivindicoutcs Íroses Íeitos, ditos conhecidoÃ e 

-esperq- 
. o qnseio d.e umq clqsse TIBERDÃDEdos. Não dislustrqm. .A.o contrário, dôô um p.A,RÃ O tMO !colorido revelqdor de nosso ambiente brc-

s.

r*;;;I$;
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NOEL ROSA

NINGUEM ESQUECE NOEL ROSA.

DEIXOU UMA HERANÇA

QUE ESCUTAM. QUEM SENTE

SEM PERCEBER SEU PEDACINHO
Éit ''

DESBRAVOU? PARECE ATE' CS

DE D. QUIXOTE: ENCHERAM

MULTIPLICAÇÃC DE IDEAL I

O MUNDO NUMA SUBL]ME

NOEL ROSA NÃO MORREU, ESTA'MAIS VryC. CRICU
A FILOSOFIA DO SAMBA, LEVOU CIÊNCIA AO MCRRO, CI-

ÊNCiA QUS SO' O CORAÇÃO PÓDE VENDER LEGÍTIMA. CI-

ÊNCIA. QUE O MORRO ENSINOU.

DISTRJBUIU COM TODCS E A TODCS DEU IGUAL.

EHA DE TODOS E A TODOS SE DIR]GIA. A'S VEZES NÃO

ACHAVA OS DEST]NATÁRIOS QUE ANS]AVA. ESTAVAM DiS-

TRÀÍDOS, FÓRA DAS REALIDADES CCLETIVAS, FÓRA DOS

SOFRIMENTOS DE TODOS ]UNTOS.

A CIDADE MOSTRAVA MUITO, MAS A LUZ ERA

FORTE, DEFORMAV.A AS IMAGENS, CEGÃVA ATE" A CIDA-

DE MOSTRA ÃINDA, MESMO QUE NOEL SE TENHA RECC-

LHIDO PARA DESCANÇAR. A CIDADE MOSTRARA, SEMPRE,

MESMO QUE NOEL NÃO POSSA VOLTAR.

NOEL FEZ MUITC PELA C]DADE: COMPREENDEU

ENTOANDO, ENSINOU UNiFICANDO.

A LrÇÃO NÃO PAROU - O SAMBA CONSTRór.

i!:f n :i rl::. tir:ti.t! j .: ,: 1,,,{91&:-,,Í,:l

EsÍera

PARA AS SENSIB]LIDADES

A CIDADE MARAVILHOSA

DE HORIZONTE QUE NOEL

PEDÃCINHOS DA ESPADA
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TUBERc.UtÓ§E
oR. rÁeIo LEITE LoBo

Clinico Médic«
TÍSIoLoGTÁ

Euo Sõo Cristovão, 2g4-Ã
Fone: 48"8463

DR, H. SOBRAL PINTO

Advogodo

Rus da Ãssembléio, 10 - Z,o
Ãnd.-Solosl,2e3

Íonet 22-4747

M. B. DA SILVA

Arquitéto-Construtor

Ruq São Pedro, 3rl8 - l.o, Sqlc {

Fone: 23-1313

DR. ALMIR B. GUIMARÃES
Clrúrgio Gerql - Doenços de

Senhoros
Rus V. de UruEuoi, 478 Sob,

Fone: 4650
Diáricmente de 14 ás 15 horas
Mqriz e Batos, 176. Fone, 240

NITEBOI

DR. BENiGNO RODRIGUES
FERNANDES

Advogodcr

Ruq S&o osó. 29 - l.o ÀnC.
Fonez 42-7226

WASHINGTON AZEVEDO & CIÁ,
LTDÀ.

Eengenheiros Construtores

151, Àvenidc Nilo Peçanho, lsl
Ed. Ccstelo - Sclcg 803 e 80{

Fone: 22.3355

D114, IIÃRGAR]DA GRILO
]ORDÃO
Médico

Senhorqs e Crioncos
Rua Dr, Pereirc Nunes, gg

Foner 2518
NITENOL

DR. ARÍ COSTA VIEIHA

Advogodc

Ruo Visconde do Rio Btqnco, 42S

Foner 3660 - NITEROI

MARTIM GIMENEZ FILHOS

Fábrico de Lodrilhos Hídrouliccs

Ruo Visconde de Uruguoi. Sl7

Fone: l98l - Niteroi

DR. ]AIIVIE L. GUI}IÃRÃES

Clinico Médic<r
Doenccrs do Âporelho Digestivo e

do Nutrição. , Róios X e
Diotêrmio

Uruqu<rionc, 2§-l,o Foner 22.3I93

]OSE' }/ULLER ALVES

Agente oÍiciol do Propriedode
Indústriol

PAT'ENTES E MARCAS
Rua dc Àssembléio, lS-À,, S.o
Edi. Brasil - Fone: 42-0513

]. C. TOHRES

Denlistq

Consuitqs: 8 ós 12 e 14 ás 17
Edilício Cariocq, g,o cndur.

Sola 903 * Fone: 22-0029

EUR]DÍCE iViELO DE LEON
Pqrteiro Diplomodo

Ruc Dr, Mqrio Viqnq, 437
Fone:280I

NITEROI

SAMUEL CEZAR DA CCSTA

Despcchcnte Municipol e Federql
Ruo Generol Comora, 3S9 - Loic

Fone:

ÉRICO CARNEIRo

Dentisto
Ruq Sonlo Rosa, l0 - Fone: 3039

Niterot

EMPRESA DI TEITURA E PUBI.ICIDADE I.IMITADA

E DIÇÕES

€ÍP
EdiÍício Ouvidor
Sclas 804 e 805

ANÚNCIOS

PUBL]CAÇÕES

URUGU.ã,IANA, 86

FONE: 42-889s
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cÃ,tÇJtDos DE LUXO- O. K' ;l;1!"
TIVROS RECEBIDOS
HISTÓRIA DA INGLATERRA

. ÃNDBE' M.ã,UROIS 
- Trcduçõo a" Cortl"

Domingues.
Â coeq editorq lrmãos Pongefli cccba
de opresentcr oos leitores do país c
traduçá,o dq "Históriq de Inglaterra"
de Ãndré Mqurois,
O interêssê crescenle que o público
moderno vem demonstrqndo pelos
grondes qucdros hislóricog, c perleilc
§egurqnç<r com quê ô qulor domin<r

o qssunlo, dentro do seu ponto de
visld, verBdndo.o noquele estíIo clcro
e hcrmonioso que é um dos seus qlri-
bulos csseguram qmplo sucesao de 

-
livrqria pdrc mois essa reolizcgão dos
conhecidos editores. Resta qindcr ree-

sqllqr q excelêncic dc trcduçâo de
Ccrlos Domingues, complelcdü po! um

cuidodoeo trabslho tipográÍict.

CoMENTÁRIOS'À CONSTTTUTçÃO
DE IO DE NOVEMBRO DE 1937 -

Pontes de Mircndc
Irmôos Pongetti, Editores

AOS INTELECTUÃIS:

Copios á máquinq e cro mi-
miógrofo

R. 1.o de Março, 35, 2.o qnd.

TETEFONE 23.37I9

Companhiq Ãuxilior de Vicçôo
e Obrcs

Asfaltos - Betoneiras - Britadores
CqlçcmêntoB e Impermecbilizoção - Pedro bri-

lcdo e mqleriqis de conrlrução,

RUA FREI CANECA, 399
Tele{one 22-5020 - Caixq Postal, Ll85

RUÃ GOYÃZ, 78 - Telelone: 1617 - Cqixa
Postql, 215 - BELO HOBIZONTE. - BUÃ IOÃO
NEcnÃO, 1.281 -. TeleÍone, 914 - Ccixc Pos-

rol, 335 - CUBITYBÀ

M^ITERIÃ,IS DE CONSTRUçÕES

Telhas, manilhas, tijolos, areia, cal,
cimento, ferro, tubos de cimento e

barro refratario.

LINO & CIA. LTDA.

Ruo Sonto
Encl. Telegráfico

Telefones 43-1144 - 43-5792 - Rio de

Janeiro

PÀRÃ
BNONQUITE TOSSE

RESFRI.trDOS
X.ã.ROPE GIt
REMEDIO SEGURO

r.e-

Ãssembléiq.,70 - Fone: 22-9657 r

§d Gpnflm oHltptffi
RUA ]'IIGUEL COUTO,g2

FOIIE-29-zf€)zrl : ..


