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| ,mo cssc fechod.c. Umo voz la dentro.

A multidõo párcr nq rucr, escutando. A voz
cqnto sem sober que a multidõo pqrou nq
ruo escutondo. A culpo é dos pcnedes.
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Sôbre a terro qdormecida, entre o clo-
ridode que déce dcrs núvens e cr sombro que
sóbe dqs ruos, - um gronde onúncio lumi-
noso. A réclome do vido. . . Do vido que
nõo páro, do vido que nõo desconçc, do
vido que está sempre crcordqdq. Projéto-se ll Q
no espqÇo, ncr escoda da esperonço humo- lt r,
nq, nos degráos dcr ongústio humono... E'
um corpo queencerro todos os corpos... E'
umq qlmo que encerro todos qs qImcrs...

rtr

A imcrginoção ás vezes inventq cr Íelici-
dode, ás vezes inventcr coisos peóres. Afinql,
sêmprê distráe.

rll
Eu ia tomor o ônibus cro qnoitecer,

pensondo de vogor. Meti-me nqquéIcr espe-
cie de currcl, onde outros pqsscrgeiros espe-
rcrvom ontes de mim, e onde outros pqssct-

geiros viérom esperqr depois de mim. Qucn-
do o ônibus chegou, troziq logcn pcnq todos.
Mos os que estovqm nq frente corneçcÍrom
o se êmpurrqr e os que estcnrqm crtrqz julqa-
vcrm tolvez que ercr o último ônibus do mun-
do, e nõo queriom perdê-Io. Eu nôo empur-
rei ninguem. Um senhor supôs crssim. Expli-
quei:

- Nôo, senhor. Eu sou crpencts umc con-
sequênciq...

E Íiz uma vicgem tiste.

III
Entre o çÍue se sente e o que se fcz, nõo

cIrlt|

existe reloçõo nenhumq
olóm dc: opqrênciq humcr-
no que confunde tudo no
mesmo espetáculo.

rtt
Agorduroéohumoris-

mo dcr cqrne. E o humoris-
mo é cr últimcx consequên-
cia do espírito.

III
Eu sou contrcr o equilí-

brio. Acho que cr gente d+

hr
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ve cofu porCI poder se Ie-
vontor.

I!I

Morrer e viver sõo dois
verbos que se equivqlem.
Apenos, os enterrros lhes
põem umo pêquenCI dife-
renÇo. Há enterros de mcr-
tos e há enterros de vivos.

tII

A melhor provc de omi-
zqde que um homem

,5

póde d.qr a outro homem, quondo precisc
Íqlar com êle, - é nôo fqlar.

III

Um crtisto pobre, gue prêcisa do preço
do seu trqbqiho, que espéra cr retribuição do
que fez, póde possuir muito talento, póde
mêrecer todos os louvores, póde honrcr cr

suq terro, póde impôr o seu nome ó glório...

- pqrq os que o pqgctm, nôo vcrle nqdq...

ttl

Nunccr me vinguei dos que me fizercrm
mal, dos que me explororcrm. Resumi ou de-
senvolvi rr:ls e outos em qssuntos. Foi o meu
geito de os explorar tqmbem, de tcrmbern
Ihes Íozer mql. Porém êIes nôo se reconhe-
cerctm e cchcnqm muita graça. Diverti-os,
desopilei-os, dei giro ó bilis extronumerária
de todos. Em suma: fiz-lhes bem. Continuq-
rqm me explorcnrdo...

rlt

Ninguem se entende. A cnredótq dcr Tor-
re de Bcbel é o únicc verdcrde verdodeiro.

III

As vidos que eu tenho vivido, misturq-
dcrs ás vezes e, mois comumente, seguindo
umqs ás outras - sem liqqções visiveis -nõo forom de responsobiiidcde próprios e
nõo fizerqm mcrl cr ninguem. Nem q mim. Ex-
periêncios. No Íim, todqs serõo "c minhc vi-
do". Bocr? Bocr. o pessimismo é uma otitude
Iiterário. O ótimismo é mqis noturql. O óti
mismo vem de Íóra. O pessimismo sóe dcr
gente. Umo coisa de Montqiqne dá sempre
prozer repetir: "E' umcr perfeiçõo crbsolutq,
qucrsi divina, scrber gozc:r leqlmente do seu
sêr". Lec1mente...



corto UM

iorem colego
omodeu omorol irnior

Meu joven omigo:
Tenho lido qs suos eoloborcçóes, o que Íoço sem

custo e até com olgum prozer. Já me permito certcs
veleidcdes de homeo expeÍieüte e essos veleidqdes,
juntodcs qos ensinomentos, juntodos oos ensinoEen-
tos dqc qyelturqs sociqis que Eê oconteceÍqm, Íqzem
de mim um leitor benevolo e indulgente.

Seus pequenos episodios dq vida dc imprensc aôo
deixqn de ter .groça, sobrehrdo pcrrd quêm conhece os
pêrsonogêns verdodeiros gue você póe em cenc. Esse

"seu" Edmundo está auito bom. O ombiente escolqr
do "Relompogo" é bea o sobiente quê um nosso cnoi-
go desejcric vêr em todos os jorncis em que trobolho
ê em poÍte tep conseguido estobelecer.

Àgoro que eu já lhe liz bqstsnte elogios, tenho
direito de cprêsêntor umcs restrições, e é bem pos-
sivel que, Ievcdo pelo Eeu têo.pêromento exqltcdo,
descambe nc criticc mois desobqlqdo. Se qssin Íôr,
me perdoe e leve á conto dc minho situoçáo de preso,
êm quêm umc irritcgdo é coisa compreensivel e de
poucq montd.

Às restricçóes que êu posso Íozer oos seus trobc-
thos dizem respeito principolmente oo ultimo deles.
Estou me reÍerindo áquelo historid do repoÍter que
bleÍou os componheiros. Íornecendo-lhes inÍormcções
errodos. Essq historic pqrece ser veridicc ou pelo
menos você o contd como umo proezc digncr de qdmi-
rcçâo. Conversemos um pouco sobre isso como se es-
Iivêsaemos nós qmbos oí nc sola dc redoçõo. E me
suportê o tom olgo conçelheirol, Veio-me dê viver tqn.
to t.mpo no meio dc imprensc, onde, como você sobe,
o nivel culturol é tôo boixo.

Pois, o suo historiasinhc é ossim mois ou menos
como cr opologio da mistiÍicoçôo. Você exolta um re-
poÍter que pqssou umcr vostc borrigo nos componhei-
ros desprevenidos e Íiados no suo polovrcr. Eu sei que
vocô, chegodo d êstê pcnto, estó certo de que lhe vou
Íozet um sermáo cheio de bonitos pclovros conde-
nondo o mentirq e o folsidcde, pecodos em que in-
correu o seu personqgem e você exqltou como virtudes.
Mos não, está engonodo, Vou folcr oo seu espirito e
não oo seu coroter, ou mcis especiclmente cindo, vou
Íolor openos oo seu senso proÍissionol. Porque você,
antes de mois ncrdo é jornolisto e é oo jornolisto que
êu estimo e, náo toro, qdrnirc.

Exominemos o que signüicc o seu couto, encqrado
do ponto de vista prolissioncl. Signüiccr o elqgio dc
Íoltcr de soiidoriedode entÍe colégqs, o poregirico do
má Íé, o preconicio dc deslecldode e mois sinoni:tos.
Nôo é um signiÍicodo muito qtrcente e mereced.or d.o
nosso entusicÍsmo. Mqs como tros coloccmros, por hi-
pótese, ó morgem dc Morcl olim de exornincr o pro-
duto do seu engenho exclusivqmente do ponto de vistq
proÍissionol, uóo nos permitomos em lrizqr c cusencio
de bons sentimentos no seu personcgêm e vejcrmos, tôo
somente, se ele cgic com inteligeucic.

Náo ogic tol. Errqvq ê eclcssqnente. O seu re.
porter está imbuido dc preocupoç6o do Íuro, é redator
do "Relcmpago" e náo jornolistcr, Íoltc-lhe o sentimen
to de closse. Nôo vole <r pencr tilcr cts ilusões do seu
pelsonogem. Porc quê? Serio crpenos opresso! umcr
evolução Íqtql. Vqmos deixor que c luz do sol chegue
lentcrmente oos vcles aois profundos, como lú diz o
Mccoulcy. Ã seu tempo o entusiqsocdo plumitivo per-
ceberá que q solidoriedqde profissional é r'-q grqude
coisc.

Isso se daró ncr primeiro oportunidode em que êle
precisor dq closse. Verá, entôo, que, nc lutc pelc vi.
dc, é mcris util conto! com o opoio dc multidáo anoni-
mc de Joóes Ninguem que ser prestigicdo pelos .,seuc.,

Edmundos. E ogorc, deixemos o seu heroi de lodo a
vomos Íolor de você.

Sejc ou nõo umc cventuro que lhe hojc ocorrido,
a suc historio demonstrc bem que você aindq ten ca
puerilidcdes do novqlo no oÍicio, do Íóco, digomos
pqra empregor cr nóssc giric. Àplique cro seu coso o
que Íicou dito sobre o seu pêÍsonogem. SccriÍicor os
colegcs em Ícvor de um jornal é uma atitude êrÍonec e
pêrigosc, Muitos jó Íizêrom c expeÍiêncio e virom {odos
os colegcs se trcnsÍormorem êm inimigos. Nôo vá nos
contos de sereic dos Íolidos nq proÍissáo e, qntes de
penscr no seu jornol, pense no seu interesse. Náo é
muito mois justo ê noturcl? E o seu iuteresse lhe diz
que é melhor ter cmigos em voÍios jornois que se de-
dicor a um só.

Cioo! Pense nisso um pouco. Penscr nem sempre
Íaz mol, ás vezes é qté recomendcvel.

Do velho conÍrode
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O folk-lore cristôo
do Brosil

Os eruditos dq historio dos reliqriões
teem provodo exhrurstivqrnente que, no bo-
jo ldto cristionic,mo se juntqrom velhos oultos
e crençqs do pogonismo orientql e greco-
rom'crno. Sébillot Ícrlo mesmo nnrrn "pcgonis-
mo conterrnporcmeo entre os povos celto-lcrti-
nos".

A mea:tclidode populor nõo ossimilorr cr.s

obstroções do monoteisrno cristõo. Nos de-
çrrc[us boixos dos crençcrs critstõs, vcrmos
encontrcrr todo um corpo politeisto, herdodo
dos reliqiões descrpcrecidos.

O velho drlolhmo orientcrl deusdemo-
nio, o oposiçõo entre os dois princi,pios do
bem e do rnol, persistem entre qs crençcts
popru,l.oree dos povos ocidjentois. As imq-
Eens de D:hrs e do Dicíbo veem tinqidcrs do
mesrno crntro,pomonfism,o de outrórq. Entre
Jehovoh e o Deras dos cristãos, ho vorios no-
mes pcÍro o "grcnde deus primitivo", que os
teoricos do Unnonolheismus qruerem encon-
trctr, rrnesmo entre os povos náo civilizcdos.
O qssunto é irnenso.

Se estudqnmos cgorcr o oriqem e o Íor-
moçõo do cristionisrnro, vqmos encontrcn to-
dc ,u,mcr heronç,o principo,imente grego-ro-
mqnq, nq genese rdros seus oultos. Ã come.
çcrr pelo imqgem do Cristo que os eruditos
emrp,arelhcrm á de OrÍeu e qos rnd.sterios
dos coiocumbqs. Reolmente forqrn os "reli-
qiões de misterio", ís,to é, este conjunto de
proticos privcdcrs que sobrevíverqm oo es-
Íclceiomento do psgcrnismo, gllego-romono,
que derom orige-rn qors primeiros oultos cris-
táos. Princip,olmente ,9s rn,isteriosi orficos, so-
bre os cpc;is, jó existe enorjrlo biblioSnofio.

C "Íilho de Deus" ó ossim o primeiro
sobrevivencio pcqõ Co cristicrnismo. No
doruirinq e no riiusl do ,cristionismo primiti-
vo, encontrcrm-se eim Eiu.cr p,urezo qucrsi
obsoluto, os troçcls dos misterios orficos. Os
dogm,ls princip,cris do orfismo, do pecodo
oriqinol e dcr red:nçáo, por exe,m,,clo, G cren-
çcx no ressurreiçôo do Messiqs, os cultos de
misierics, suqs co,munidodes misticcrs, suo
teciogiq e suo morol, ser-rs ritos, ,um vcrsto
conj,unto que poude ser estudodo no cnte
dos qqtcioumbos. . . fudo isso tomou,se so-
brevivencio no cristionismo p,rimitivo.

ARTHUR RÁMOS

. VsriÍicondo-se, por suq vsz, que o cnrtrto
de OrÍeu proveio de umq lcngq corrfluencicr
de concqções, ,cle ram sinrcreti,smq corn estq
serie de deuses orientois, que morrem e í+
stlsioiicrrn, vcri--se encontrcr no sirnbolo do
Cristo q primeirc airqnde sobrerrivencio des-
tes delases dos "raliqiões de s,q[vocõo".

Se estudqrmos, então, o ccrtoliÉismo po-
pralor, este vosto Íolk-lore cristão, gue veio
dos primeiros tempo,s do cristicmismo, corpo-
riÍicowse no idqde medio, com os Evcmge.
lhos ApocriÍos, crcm os Actos dos Scrrtos,
corrx o Legendc Àurec.... se recolherrnos
todos os frqgrnentos rniticos, iegendcrrios,
qnedoticos, d,qs seitqs cristás, reconstituire-
mos ,umrq q uÀnct qs sobrevivenciq do pqgcr-
nismo.

Folk-loriistos jó se teem deCicod'o oo o!-
surnto. Ãs lerldrrs do Virsem-Môe, dq Shnto
Fomilio, dos Sqntos, "sruicessores dos deu,
ses", como escreve Scrintyy"", o Íolk-lore
biblico, cs reiiq.:,ios e imogens leqendqrios,
os cultos e litunqicfls populnros do diobo, os
ritos Íunerqrios, os proticos mqgiccrs e su-
persticiosos, enÍirn tudo oguilo que podêrnos
englobor sob'o nome generico d.e Íoik-lo,re
cri,siõo, constitue ,L!m enorme corpo reliEioso-
mogico gue subsi,s:te oo lodo dn reliqião oÍi-
ciol.

Ncs cultos á Virgem-Mõe, por exemplo,
vomos ,encontrcrr vestiqios dos reliqiões
chtonicrno,s e orgiosticqs, cultos dq Terrcr e
do prostiturição sogrodq, existentes nos reli-
qiões poqõs crntigos. No temd dos vinfens-
rnráes, há cindcr u,mo confl:ut:ncio notovel de
veihos araltos litolctricos, hidrolcrtricios, e teo-
qom{ccs solcres, cofir,o docrurnentou táo bem
Sointyves.

O ouito dos sontos, gue iomou um de-
senvolvimento iõo Çrrcmde com o cqioli,cis-
rno, princl!,olrnente com, o cotolicismo popu-
lor dos p.rvos celto-lotinos, tem ,sobreviven-
eios frcrncomente pcrgõs. Os sontos sericnn '
"sucessores dos de,uses". ;

Quondo o cristiqnismo ,se difunditr entre
os povos eüfopêürs, encontrou por todo q
prarte cultos e religiões, quer de origem gre-
co-rcÍ-nono, quer orir-lndos db cultos nqcio-
nois. Ãhi op€rou todo o especie de ossimi-
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Ioções. Os der:ses qntigos, o culto dos mor-
tos e dos herois, os leg€mdcas loccis, e crté
pêrsonogens historicqs evhemerizqdos...
tudo isso foi engiobr:do nurn, vcrsto sinc"etis-
mo com os ssntos do ogioloEio cristõo. Àrs
Iendhs dos primeiros ternpos do crjsticrrismo
mostrcm-nos q Íonrtloção dlos oultos dos sqn-
tos. A Legendc Ãu,recr é trm gronde reposi-
torio nsste portioulor.

Nq peninsulc ibericcr, o cristicnismo en-
controlr os divindodes, cxençEls e sultos,
qrtrcr tdos tempos protohistoricos, qupr dos
religiões }ustitono-romonqs e crtó qs de oÍi-
gem çrsicrticq e qÍriccmcr. Lreite de Vasconoe-
Ids deixou-nos um<r obrq notcryel dediqcdo
oo eshrdo d,os Religiões do LrursitcEnicr. Estos
divin}dndgs e estes cutltos nôo dêscrpcrece-
rom. O cristiqnisrno q,bson/su-os, mos os
ssus vestigios, os guas sobrevivrencios pos-
sqrom o co.nstih:,ir este rnnlndo enorme do
Íolk-lore cristão. "O diobo, os scrrtos, o Vir-
sem lr4tricr, o proprio Cristo, desempenhom,
oomo escrevê Leite de Vqsconcelos, rnriritos
pcçe,is q,ue os onti'gos otributicm qos ssns
deuises". Nomes como Bnr.r<cr, Feiüceircr,
Moir<r, Ollrnrcrpo, Pcpõo, Provinco, Trqsgro,
Velhcr, Fcdc, Já, Sereicr, etc. sõo en'tidodes
de infl:uenclo dos ou,ltos ontigTos, quie sobr+
viverqm no Io,Ik-Iore lusitcmo. Lendas, cren-
ços, ccstum'es, ritusl,poprurilor, superstições,
deix,om odivinhor reminiscencios de velhos
mitqs e ouJtos. Ritos de Íecundidode, do nas-
cinnento, e,tc., Ritos de pqisscrg€,rn", no /sen-

tido de Vcm Gennep, proticos rnqgiccrs, sul-
tcs futrrercnios, Íolk-lore dos qstros, rdos me-
teoros, dos crgtuos, dcr terrq, dns pedras... tu-
do is,so conservo vestigios dos reli.qiões pri-
mitivas e rpqgõs.

No Novo ,Murndo, re'ste cqtolicisrno pop,r.:,-

lor celtibero enoc,ntro.r.l um colÍnpo fcryorcrvel
cto seLr dresenvolvimento. Nos poíses ihero-
qmericcmos, elé se Ídesenvolveu, clssimilcm-
do, por srre verz, os cultos nqturqiis aqui en-
controdos. E é estb o ccrtolicismo pppulccr
do Brcrsil, o cqtolicismo rurol db certos gru-
pos de rpopuloçõo, como nos meios incultcs
do Nordeste, quê s,urhsiste oo lodo do reli-
qiôo oÍiciol.

O trobolho dos inversügcdiores do {cik-
lore brosileiro, recolhendo um corpo dle
crenÇos e ritos populores, vem. nos dernons-
tcr que, nestes meios, os pnoticos s,upersti-
ciroso§, o ci:rlto dos sqntos, os ritos dos mor-
tos, etc., tomcrm quosi semgrne cr diontei.rq
ós lesitimos ,proticos do cctolicismo oÍicioI.

Seró torefo lonEo e interesscnrte o reco-
lher no B'rosil este enorme contingente do que
podte,rnos ch«mrur o "Íolk-lore cristóo". Ve
Ih,os proticos rnoEico-poqxuriores e ou-ltos dos

ãsüErcr

scrrtos rrcrmos enconhcr no Brqsil, canplio-
dos, qcrêscidos de elernentos que lhes troqr
xerctm o cnnerindir,o e o negro.

Lend,os cristás, de "gucmdo Der.u veio
cro mundo", da Virgem Monio, dcr Sosroda
Fcmilio, todo urn ctqiologio popurlcr, histo-
rioo,s drq scntos-heroirs, lendos e historios do
dic&o, ,prcriicos suipersücjrosos, oruções e
crmtiletos, Írqgmentos pogõos de .u,m oulto á
ncrtulezcr, ó churvo, qos trovões e relcrnpc-
qos, ás ,pedrcs, ós og'uost preces e rituais
mqqricos... fudo isto existe numtx mescla
inextriccrvei, ondo o erudito vqe descobrir
velhos inltruenciqs de relisiões proto-histori-
ccts e gxeootsroÍrlronqs engllobddgs pelo cris-
ticcnismo.

O cuilto dos s,cmtos é o ospácto mois flq-
Ercrrte deste cqtolisirruc popurlcr. G:rIU dos
"devoçõas", dos irmcrndqdes, dos "scrrtos
mil@reiros", dos mmpetições, d@ oroções
fortEe. Urrncr Iongq gqlericr de sca-rtos. krpos-
sivel dê enrirneú-los, pois olero dos sorxtos
dcl Legendicr Ãnrecc hcr oindcr divinizações
regioncis, locqls, herois evhemerizcrdos q
çtrul€rnr se hibutc urn cu]to, rnru,itos vezes de
mqis intensidclde reliqioso€mocionol gr:e os
oúros.
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Csr]os Drumond de Androde

" | Ã impossibiJidode de porÍicipar de Ío-

, I dos os combinações em desenvolyi-
i t mento o gualquer instsnfe numcr grcrn-
i de ciddde, tem sido umq dqs dores de mÍ-
: nho vidc. SoÍro corno se sentisse em mim,i como se houvesse em mim umc ccpocidode
; desmesurddq de ogir. Entretq.nto, no pcrte
i de oçõo que a vida Íne reservc, rnuitos ye-

i zes me obsÍenJro e outrqs me comprometo.

Ã idéo de que diq,riqmente, o coda
horo, o, cadq. minuto e em codc lu-
gsr'se rcqliz,q.m rnilhores de oções gue

me tefiam proÍundamente interessodo, de
gue êu deyeris certqmente tomar conheci-
mento e gue enÍretonto jomoÍs me serôo co-
municqdqs - .bosÍq paro tirar o sobor c to-
dqs os perspectivos de oçôo gue encontro
nq minhq, Írente. O pouco gue eu pudesse
obter não compenscria jomois esse iníinito
perdido. IVern me consola o penscmento de
que, entrando na posse imedi,zta e sl-rnulÍo-
neq de Íqntos cconfecimenÍos, eu nôo pudes-
se siguer registá-lo, qua.nto mais dirigí-los á
minhq, mo.nefucr. ou mesmo tomsr de cqdq urn
o ospecto singulor, o tom e o desenho pró-
prios, uma porção mínimq, gue Íosse de suq
peculiot su.bsÍqncia.

Umo crecr,turd gue ercÍ tudo no
nossc vidci (emhorcr. o nõosus-
peitcssemos, mqs como c ruptura

se encorÍegou de demonstrqr), to-
zer d e 1o, em momentos, com d urg-
gência gue exigem qs crises do coração, um
ser indiÍerente e neutro, eis um dos pro.ble-
rnss gue q vido costumq nos coÍocor de rnq-
nêiro imperqtivq, com q o.provoção bona-
cheironq, dos médicos. "Noo dê moi's impor-
tancicr o esso mulher", qconselhom-me por
cimq do ombro. Como se eÍq não houvesse
adquirido, por isso mesmo que me deixou,
uma importqnciq enorme no universo, e co-
mo se Íosse ÍáciI reqTizqt o operação de
oniquilomento de um ser que jo não me per-
Íence nern é mais dôci/ cos meus mcnejos.
EIa rec-onquistou o suc independência de
movimentos - e impomos scnções á pri-
sioneirq evddidq., gue se diverte coÍn c nos-
sa Íerocidsde.

o corovElo oÔl
Ai, oi, qi, meu Deus. fenhs pênq de mim.

(Ãrccí de Ã.lmeidc) ,

Ias triste e lucido.
(Manuel Bandeira)

FugÍr dos neurologistos, gue receit<rrn
olgumas injeções inÍromusculizres pa-
rq os rnqis perigosos conÍlitos moroís
e Íqzem o'compcrnho;r esscr receita de

conselhos otÍmistqs. Ãs injeções cplicom-se,
rnos guanto ops conselhos, invcde-me umct
tentaçôo Íorte de Íozet exstdmente o con-
trário do gue eles recornendcrn. Donde uma
súbitcx e engonadorq melhoro, tirqda do pro-
zer de contrqriqr o médico e agir por meios
próprios, Iogo agravodo pelc reiteraçôo dos
sintomqs gue rne hoviqm levodo co consul-
tório.

fugir dos amigos, pcro poupcr-Ihes a.
histório detalhadc de umq crise que
eJes nõo poderão ouvii com interesse

continuqdo porque diÍere da gue eles no
momento experimentam, ou porque não ex-
perimentando nenhumq crise nõo se sen-
tem inclinq.dos a compreender q nossq. E
principolmente pana não creq.r o hábito de
contqr cadc dia um copítulo novo, o gue crccÍ-
bo.por Íorçar o creaçõo de,"cadc d.io.., um
novo capítulo. A crise tr'ra doí um prolon-
g omento incolculá,vel.

Se elo" ontes de nos , conhecer,
tinha já urna experiêncicr omorosô
podemos omitir essc experiêncic, ern

proveito da que se rcqlizo.rá, sob nossq orr;-

entoçôo e com q nossq cumpJicidcde. Mq,s,
umcr. vez declc.rqdq. c, rupturo, será porc nós
um tormento horríveL, a simples suposiçõo
de gue elo estejo reo,lizondo outro experiên-
ciq, Deus sabe em gue proporções e corn
gue espírito. Perdoqmos o inÍidelidode pas-
sodq, qnterior q nós, emboro o considere-
mos sempre uma traiçã.o prévio, que chega-
mos q tempo de debeJcr. Mq,s, não admiti-
mos q traição posferior qo nosso periodo,
tqlvez por umo. vcidcde gue nos Íoça jul-
gqr esse período como o rncis esplêndido
de todos nr:. vidq. de umq mulher. Que eIa se
hojc esguecido presÍcmente dessqs horqs
inolvidá.veis (e inolvidáveis precisarnente
porque se perr4itiu c Jevicndade de esgue-
cê-[os) esÍá, pora nós, qcimo dc cornpreen-
sdo humqnq.



A minho traição, diárío e renovada,
múltip[o e metódica, nunccr me iez ü-
minuir os mérítos dq. mulher tuoída.

Por isso considero chocq,nte gue ela se in-
surja contrd q minhq conduto e rne qmeqçcr
de imitá-lo 

- o gue me irritq. Ndo imitcçôo
possivel sem grdve dqno sentimenÍcl e nro-
rol, pois gue conduto idênticc, da pcrte de
uma mulher, funpoilorio implicitamente no
desconhecr-menÍo ou no merr.sprezo dos
meus méritos. Trqir-me é diminui*me e es-
guecer-me. Este é o meu rqciocinio primo-
rio, como o de todos os homens. Ãdrnito mes-
mo gue perdoaric o "revqnche" dessq trqi-
çôo, si elq viesse dcompanhada do mqis
indiscutivel testemunho de gue, no momen-
to mesrno da traíção, eu nõo Íôrq desesÍims-
do.' jsto é, que a troição Íoi oto rneccnico e
sem nenhumo signiÍiccção rnorcl (como q,

que protico).

.A sub-estr-moçôo de mirn rnesmo, q sG
bre-estirnação do mulher oimadc, iun-
tondo-se, tornq;m drqmáticos os laa-

ces do ciuÍre, o qual seric umq pcíxôo su-
partável si c Íodo jnstqnÍe n,õo insinuosse
gue creqturo tão odmirável não podeilo,
evidenternente, viver preso q urn compleÍo
imbecil corno eu. E ho cindo a sobre-estirnq-
çôo do individuo gue eu suponho q tenhq.
toubo.do. E' sernpre um grande homem, cujo.s
úquezas espirituais e rnqÍerr:qis Íne coloccrm
nurna posiçâo de ridículo inÍerioridode. So-
fremos pelo privaçôo do objeto arnodo, so-
fremos pelo suc posse por outrcs rnôos, so
tremos, Íinqlmente pelc desvclorizoção pes-
soo/ de nossq própria individualidode.

o gue não mq.tq, engordo.

Portido Trqbolhisto
dq Escociq

Reuniu-se, em Edimburgo, cr conÍerênciq
do Partido Trobcrlhistc dq Escossiq, no qual
Íorqm cprovodos váriqs resoluções q Íqvor
do levqntqmento do emborgo sobre o envio
de ormos co g:overno espcrnhól

Entre outros resoluções, os dirigentes
sindicclistcs escossezes mqniÍestqm umq
gronde inquietoção "por cqusq dc pressôo
Íeitc pelo goveino britonico sobre o governo
democrótico dq Tchecoslovaquic pora obri-
go-lo o copitulor qnte o Ícscismo" e pedem
qo govêrno britanico que "qpresente garcn-
tios de que q independencic dq Tchecoslo-
voquicr será mqntidq".
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ASSINATURAS DE

ESFERA

12 Números 20$000

2s$000

1 1$000

14$000

Com Registro

6 Números

Com Registro

ESTRANGEIRO

12 Números .. 32$000

46$000

17$000

Com Registro

6 Números

Com Registro 24$000

o

ESFERA
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REPRESENTANTE

ÃFONSO DE CÃ,STBO SENDÃ,

Distribuidor Exclusivo:

TIVRARIÃ I. REIS & SEVÃ,S

Prcça dos Loios, 33
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REVELAÇAO', DE E§§ÉNCíÁ

QUE TENHO EU A DIZER PÃRA FÃZER POEMAS?

- .e, iome É vEbHA E NADA oBtGtNAL:
OS POãMã.S NÀSCEM SEM QUE A GENTE OPDENE
NEM PARA ISSO SE COIVDEIVE.

PENSÀ À GENTE TTMA COISÃ QUE NAo TEM PETNCÍPTO.,
O QUE VALE É o QUE FICoU E QUE NINGUEM 1T]VIT]:
_ GRIToS DE ESPANT?, DE A,MBICIONIq.E E DE RENÚN1IÃ,
PÊRDIDOS NUMA, GAMA DE PR2NÚNCIA,

M,{s o dut vam iv.4o É Ísso/

- NÃO É O QUE FICoU, ALHEIo, ENTREGUE A HIST)RIA.
o euE VALE É o euE MovEÜ o Nosso "sER",
EOLEVOUA"DIZER"

VALÊ APENAS O QUE NOS IMPOZ A CENA,
E COM BERBOS _ COM INflMOS SII,E/VCIOS,
_ E COIVI FALAS DE PAZ E VIOLENCIA
"LUZ|U" .â. NOSSÀ ãSSEIVCT.Ã.

FOI SOMEN?E O QUE NEM EU CONÍ{EÇO
NEM NINGUEM DESCOIVHECE.
FOI O MUNDO, FORAM OS TíOMENS, FOÍ O PÀSSÃDO,
FoI TUDo euÃNro Nos É DÃDo.

PoR Isso os PoEMá,s NÚ]VC.ã sÁo Do PoETA.
ÃNrEs o poET.Ã. É euE É Dos sEUs poEMAS:
TOTALIZAR DE ESSÉNC1.4 A TRANSMITIB NO ESCUBO,
REVEAçÃO DE VIDÃ. F DE FUTURO!

rjii:i:irr. r-jt :.' ,,!:..r

rcnTo,
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RAZAO DE SER E DE V VER

?EMos TODOS UM PÉ NA MESMÃ LUTA,.
A LÜTA É PARA, TODOS E POB TODOS FEITA.
,{IGU'1IS É QUE IUU}ARAM QUE NÁO EE.Ã DETES
E POR ISSO TIC.ÃPÀM.

1ICAI}AM, íVÃO CON-SIGO NEM COM OS OUTEOS,.

- FICA.NAM FOR.ã, DE ?ODOS.
FICARAM .ãUSEN?ES.
.4USEi\TES NO SEU PÁSSá.DO PORQUE DELE NÃO SÜRG/E,SM COMj MoTTvo DE LÍJTÁ,,
..4,U§EN?ES NO PRESENTE PO.RQÜE NAO VIERAIrt,
E ,4usEN?Es No FUTUno P3RQUE NÃo TRANSMITEM.

I

FICABAM QUiETOS, PÀ8.ADOS, PARADOS,.
DOEBÃDOS SOBRE SI MESMOS 

-MO.ETOS SO8.RE O SETr PROPRIO CÃDÁVER.

ENTEETANT9 Ã, GENTE vIvE E .A Noss.A VIDA NÃo ACABA,
PORQUE .4N7ES MESMO DE IVOS TEBEM NASCIDO
IÁ A GENTE vIvIA NoS TEMP)S QUE NÁo LEVÃM 1ALENDÁRI)S.

* VIVER E ALTRAPASSAR
É sER SEMPRE oÜ?Eo sEÊ.
P.4SS.4OPÀSSÀDOEOPEESENTE \ i

MAS A VIDÃ FICA.

PORQUE A VID.Ã. DO PPESEIV?E É A VIDA QUE IA É FUTARO.NÃo cHEGA.Ã sEB pÃss,{Do ponetE vÃt toco ADIÃNTE,
- Náo cHEcÃ Ã sER pnrsrrre pôneut LoGo É rurun*. : :''.{
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OUERR[?
O MÃL

P. Eernus Ío.lo na corrupçáo dc §. D. N.: (LE IOUBIV,{I
DES DEB.ãTS)

Jl dtitudê de certos polencios, chomados secun-
dorios, poderiq ptovoccrr Íeporos, mdis ou menos des-
coriezês, que é melhor calor. Nq reclidode, a inquie-
üoçáo desses paizes é bem comprensivel e c verdo-
deirc responsobilidocie do situoçóo lqoentovel em çFre
se êncontÍo o mundo cobe. ontes de tudo, oos grcrndes
qovêrnos que, nô momênto em quê êstcvcrm em cou-
diçóes de impedir c ruind dos resultodos mais Ielizes
dc guerro, nôo souberom ogir.

Deixorqm qsr Íorços destruidorqs reolizor livre-
mente o obra premeditodo.

Os pequenos e os medios só recuperorôo <r corcÍ-
gem quondo, de novo, lhes crpresentorem rozóes de
conÍ:saça, Tombem, é preciso rêpetir, ocêlêÍcÍom o
decomposiçôo dc Ligc, introduzindo nêlo os Soviets,
cuis pÍesençq Íorneceu uru orgumento qo,s qdverscrios
dq S. D. N.

NYON

IVoÍando a êvoluçáo gue soÍre cr guefir: na líespanha,
Pertinqx êscreve: GCHO DE PARIS)

Duronte longos mezes, ctrcz, dcs linhos, Íormou-
Eê um êxercito republicono numeroso. Entrou em oçáo,
Como estôo qtuolmente constituidos, ds duos pqÍtês
cdversorics se equilibrcrm, mois ou mqnos. Resto
scbêr si, com intervenções exteriores, o epilogo trão sê
pÍecipitqÍó. E' bem signiÍicativo o bombqrdecmento
de cidcrdes obertqs e o reqpcrrêcimento dos submc-
rinos, Nenhum desemborque itqliono ou clemóo tem
sido assinolcdo, màs s bose o'ereq dc Mgjorco íoi
reÍorçcdq. -ã, Itoliq iró despender novo eslorço? Esso
conjecturc obrigc os governos dé Londres e de Poris
c soirem da possividode. À respeito dos bomboideios
cereos, Íroncezes e inglezes têm os mesmos pontos de
vista. Queriam, por meio de um qcordo ínterndcional,
"humonisor c guerrc", segundo c expressôo geral, No
verôo de 1936, Íoi Íeito uma primêiÍa têntclivq, pelos
embaixadores reÍugicdos em Hendoye. Ã tentctivcr jó
Íoi reuovsda... Quouto ao incidente do Endymrio4,
qtingê o qcordo de Nyon, do quol umo dos principoel
disposições Íoi violods, c gue impóe oos submofinoe
o dever de observor qs regrcs dcr conveoçúo intêÍnq-
cionql de Londres, de morço de 1936: obrigcçôo de
uscrÍ c bqndeirc do poiz e de solvqr possogeiros e
êquipdgem.

NEM HITLER NEM FRENCO
Sobretudo nada de *uzado,, recomendo Émile Bw,ê:

&.ORDRE).

Ncdc de cruzodu, Nenhumq especlê de cruzqdq,
Ã Fronçc, quclquer que seia o seu govêmo, esú com
os poizes decididos c cntepôr umo bcrreirq á cmeoçcr
de guerrc, cadc diq mcis insolente, poÍ pcrte dcr Àle.
msnha e dcr Itolia. Ã Fronça uôo poderic estqr com
c Hespanho que se diz nocionolists, e fltius sEstên-
tcculos inleressqdos sáo Hitler e Mussolinl.
O TERNOP

f,s;qs p.qrsr"s< 5áo de leon Pulier: (LA IOURNÉE
INDUSTRIELLE)

Os bombcrdeios do Bcrcelouc, depois doe mossc-

EsÍera

Oterror ecr violencio
por toda parte.

Pcrrcr onde v<rmos?
Pcrq a guerrcr?
Nõo, respondem os óti-

mistas.
Mcs François Mauricrc,

que é poetcL constcrtou o de-
sabrochar premqturo das
crvores de Ãuteuil. Móo si-
ncrl, diz êle.

cres de Guernicq, de Àlméricr, e outros, conÍirmo
que o terroÍ é o iustrumento Íinql do politicc autori-
torio, quundo elo consegue crgorÍcrr isoladsueute r.trn

dos seus odversorios

A VIODg.NCIA

Estcnoos nun mundo onde s violencia leinc, coasÍoÍo
G. Bidauit.' (L'AUBE)

Ãssistimos hoje ó gloriÍicoçáo de tudo que oteutc
contÍo q vidcr e a dignidode humcaqs. Ã giuerrc, que
umn mcldiçáo imenscr, ocreditsvomo§, tiuha otirqdo
parc o uodc, Íenctsceu, mais iusolente do que nuucc.
no louvôr doqueles que se iulgom Íortes. Temos que
ouvir cg loucurqs, soÍrer os provocaçóes e cclor: eis
qté'onde chegomos, viute onôs depóis do holocqueto
que socriÍicou dez milhões de homeus! Bqstcr lêr o
discurso do senhor Mussolini oos legionorioe Íoscigtos,
cr proposito do posso de gonso. Diremos, tolvez, guo
nôo deve ser tomcdo oo tragico. Diremos, tolvez, gue
nõo deve ser tomodo o sêrio. Porém, ncda dislorçcrá
c tÍistêzo inquiêtonte destds palavÍds:

"Ã Itolio Íqscisto tem o clmc temperoda por qus-
tro guerros!"

Ã quoÍto,'é a da Hesponha. Todos sobicmos...
Mcrs um desprezo tão tronquilo pelc palovrc é um<r
cousa ó quol não nos hqbituomos, á qucl nôo nos resi-
gncrmos. E' Íocil prevêr os termoe que c posteridcde
empregará...

PRIMAVÉRA. MORTAL

Uma primavérc precoce se onuncid, E d motte o.brc
os cÍzqs sobre cr Hespcrnho. Corpos de mulheres e de
crionÇcs nds rucrs de BorceXona. FÍdnçoÍs Maur.io.c
estó dngrustiado: (LE FIGARO)

Burguezes de FrancÍort e dé Colonid, irmáos de
Miláo e de Turim, vocês acreditom que o Frcnçtr oÍe'
recerá a outro Íoce? Nóo têm piedcde de vocês mes-
mos? Quem quer que sêicrmos; Írcrncezes, inglezea,
olemôes, itdlicnos, tudo quqnto Íizermos pela deÍesc e
a proteçóo das cidades qbertas, Íqremos pot uós
mesmoÉ, pelcs nossas mulheres, peloqnossôs Íilhos. E',
sem duvidq, esse o unico cÍÍgumê[to'ao qucl c prodi-
giosc insensibilidode do Europc nos pêÍmite aiuda
Íecotrer.

Náo. ha tempo s perder porgue c primcrvérc se
cpÍoximc. Ãdiontou-se estê trno; chegc Eates de
têmpo. Às sÍvores dos jardins de Âuteuil jó estõo
verdes, Náo gosto desso impociencic dc notuÍezc,
dêssq inteÍvençôo sorrcteir<r, dessc cumplicidcde de
Cybéle e do deus dos.!r.rortos... Desconfio dess<r briso
muito suove, desse vento motao, perÍumodo de terr<r
de orgila; desse cr que teur rrn s6l§1 de deslino.

t4
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PedoÇo de Cqminho,

Joel Silveirq
(Copitulo do romoncê em preporo)

No primeiro noite chover-l mr.:iito. Meu
gucnto Íiovo no vôo esqr.rerdo do edificio,
defronte de lm sitio muito crrtigo, entõo de
solnrqddo. .4, qqwr escorriq pelos persicrncrs
e o vento, prr:ssrmdo velóz paios oaixilhos,
Iozis urn ruido exquisito de qlsuãn chorcm.-
do. Nõo cc.nseEr:ri odorrnecer. No qucrrto co
lodo umo mulher - Íôrcr operodcr pelo mo-
nhô, me dissero irmã Clcno - 

ganic, um ge-
rnido continruo interrclcrdo de qritos de dor.
Contei qs tobr:os do forro qmcrrelo, recon-
tei-os. Acomptcrnhei corn os or:ivid'os o geffrer
do vento, tentqndo desco'brir nos silvos cJuol.
quêr conver§ct rnisterioscr. Corri oom c
olhos, inconciente, de oito c bqixo, crs pcr-

6êdee 
quosi cinzentqs do c4:osento. Umo-oompeinho socrvc espcçodcunrente, vivc no

si-lencio completo, Alq,uernr cnrqstcr.u: mcrn-
scrmente os p,és petro ossoolho, no pcrvimento
de cimo. Vcae,s opcrgodos sê distinguiprn,
hqcss, ininteligiveis. A rnmlher, co 1crdb, ge-
miq.

lls horos icrro esoorrreu:do devoq'cr, pelo
noite q dentro. E no relogio d.q c"obeceirq os
ponteiros se orrqstcrvom, ritmcrndo o silencio
com ,um tic-toc impertu,rbcrvel. A luz eru te_
nue - un obojur meio esverdecrdo e,nÍro-
quecic-o.

"4]Euem bcrteu nct grcrtc, perquntcrrído
b,qixo:

-- Posso entrcn?
Sentei-me nq cdmc, encostei-.rne oo tn:-

vesseiro:

- Entre.
Entrcru umro enÍerm,eirq, q mesmq çnre,

pelo morrhõ, me indicoro o g,lrcrto ,e qo meio
dicr, trouxero o olmoço.

Vi q lcs'npxrdq oceso. pensei que qui-
zesse glgumq coisq.

- Não...

- Se eató com Íourrs possos kczer trmo
lorcmjodrr ou Llrrrl copo de leite...

Ero crlvq, crabelos pr.etos, olhos qrcrndes,
oolo erquido e Íorto. Bem moçc oindo, io
pelos seus vinte crros. Tinhc uln modo in-

ÍonüIdde Ícrlc,r rindo e os d,entes olvos e cçr-
tog brilhcrvorn ncr luz houxo.

- Nôo, obriqcdo. Não quero nodo; Es.
icnl é sem sono...

- Póde ser estomogo vqzio. V,<xr bus-
ocr uÍrn copo de leite.

Eu io plrctestor. Mos elq retirourse, pr.li
xoado q @rto sem Íorço. Voltour anoorrentos
derpois m'rn o leite. 

- 
Fez-me beber todo,

crneoçcrrdo com o dâdo:

- Todo!
Àgrodeci 

- não preciscrvir sê inco-
modm.

- Incomodo nenh,um. Meu trobqlho ó
este mesmo. Quqndo preciscr de olEumrr
coisc é só toocr o ocunpoínho. Venho lo-
9o...

Ãprr:nhou o bcrndêjo, Íoi sqíndo. Viror.p
se, nct porto -- o sorriso erq rEuito mois cll_
ro çÍue q l,uz:

.- Agorq vcri dormir. Ãté canrmhõ.

Efeito do leite otr.do sorriso _ o que ó
certo ó q,ue adormeci. Acordei já diro bito.
Umto resteq de sol qlu,micrvq no meio d,o
qr:orto. Cesscna o chr.:iva. pelo vidro qindcr
meio ermrbaciodo d.iviscrvqm-se rxn pedoço
de érl rrnuito qzr-ll e olgqrts rctmos ,rrúto .rrr-
d,es. Hoviq voze'g no corredor. Cccrrinhos
pcrsssvcan crpressodos. Umo criqnÇq chora-
minqqyq 6:erto. "4o lodo, rro *.poço Íormodo
pela reentnorrciq do predio, o rn:iáo de ,umc
tezorurq cortcnrdo odverticr q,ue irmá Clom
ouidqvc dos ser:s miruuscurlo.s ccrrteiros.

Chqrno-se Mcngorida. , Co,rno mmeçou
oqr:e1e delirio - oindo hojã não sei direito
explicor q mim proprio. Depois de guin4e
diqs no hou"pitol, qs dôres ietomcncrn, Íor-
tes e continucrs, umcts dôres cr,r:gs quê §u-
buicnn pelos costos e qprimicm o peito.
Pqsssyo os noites em clcnã, <: tooo,r o 

"o*.poínho, pedindo umq coisq, pedindo or$rq,
insoüsÍeito. Morscnido desdobrcnrq-se. Era
elo quem m,ud,ouo meus lençoi,s encàqca-
dos de suor, qruem ,rne endirel-tovq o trcrvçs-



If'

ternql, p,cno {ue eu bebesse o copo de leite,
pelo mcrnh&, e o sôp'o, oo meio dio:

- Não é m,uito bôo. O ho,stpitol ó po-
bre. . .

Pelcrs tordes sempre tinhq olg,umq coiscr
diÍerente _- rosc s {inos, mingou, chá -que me Íqziq provcn, cr insistir corn oQluele
sorriso dôce e cc,m os olhos nôgros.

Cinco, seis, vinte dios - ercrmos como
crmigos velhos. Logro surgirom os primeiros
diologos. Morgorida já nôo soío repentino-
mente. Ficqvq no quarto o endireitcr quol-
quer cciscr, 'dbrnorondo no lim'pezo. Trqzict
novidodes, que contcrvq cheiq de ,rninugios,
sorrindo, sorrindo semtpro. Eu, por rninhc
vez, íq. estendendo minhos perquntos:

- Ho quonto tempo você estó oqui,
Morgcrido? - 

jó pergu,ntcnc quotro o1l cin'
co vezes.

- Seis onos.

-'Nuneo se crborreceu disto, desta
vÍdo?

- fisç1sltunro-se loqro. Nos primeiros
mez3,s se estrcrnhq n:m bocqdb. Tcrnto gemi-
do, tcrntcr tristezcr... Mcrs depois vqi §e ccos-
fumorido. As irmás são m,r.lito bôas.

Tcunrbeim Íoi por :intermedio delo que co'
mecei q conhecer e o distinguir os ,pessôos
ê os tslons que me cerccw(IrIl. Ir,mã Geno-
vevo tinhq ,umc vcz leve de solprqno ê cctn'
tcrvcr qo entcndecer, no velho orgõo de cima,
qs lcrdoínhos inÍindos. Irmõ Moricr, de olhos
cloros e máos finqs, entrcrvo, pelo monhã,
no quqrto, ocom6:onhodcr do rnedico. Ero
mtrito novir. Tomcrvcr o pulso - sorria:

- 
E' urn horniern ourddo.

Irmõ Ciaro oporcrv'o cr qtrcrmct teimoso,
no i'qrdinzinho oo lcdo. Hcvio qindcr os en-
fermeinqs, u,mc dezenq delqs, que posscrvom
o dlio cr descer e q sturbir o corredor, otenden-
do, solicitos, cgs rnil chomcrdos dqs ccurn-

poínhos.
M,qs o s,oan rnqior vinho de Morqcnido.

Vinho de Mogcnido cl lua rnrris clcncr.

,;'=i1ry:+Êsr*:.jlal;

EsÍerq,

PEDRO PAULO

. Busco, nq inconstqncia das couscs, cI

volúpia su.bÍjme de um prqz$ gue nâo se
Íinde... A delíciq de viver.

, Tudo gue se nõo Íransforrno, espelhc
rnonoÍonio...

A, o.lmo deve ser corno o olhdt: onsicr
sempre poÍ novos horizontes, . ,

O homem não verá, cssim, constdnte-
'mente, que t'q venturq. não é rnois.-gue urnc
interrupção momentoneo do dor..." t

, Sinto o otrcçõo delicÍosc do abísmo...
e o vertigem loucq dqs qÍturos. E tudo, enle-
vcdo peío o;mor, gue é o centro de gravita-
çôo de Íodq onsiedade hurnqnq.

O homem nosceu rnesmo dq terrq mo-
lhcda oquecido pelos roios solqres. E' tilho
dq. terrq, Í,ecundodq pêIo sol. . .

Amo os diqs guentes gue sonhar nos
Í.qzem com cr vida primitiva, iquol á nature-
zct ... E qnseío os dias húmidos e Írios em
gue buscomos o calor acolhedor...

"le sonqe au vide pur des cieux"... e
volvo á terrq. incitqdo por üm desejo louco,
um deJeite rdÍo e ordente de obroçcr e bei.
jot apaixoncdarnente o meu ideql...

E sinto d grandeza de tudo. Céo, terrd,
mar... ?udo existe e corre e brqnde dentro
do meu sqngue e se reÍIete dentro de mintí-
olmo!. . .

E quando me Íoge o oimot, eu foço corno
o ,{rtisto gue tronsÍormcÍ o bronze eÍn novo
estátuq, ou dá um colorido novo á, tintd, já
Iançcdcr no téilcr...

Prxuro diluir-me no arnbiente e levcÍ,
puriÍicodo, sempre belo, poro, o qlÍo de urn
qzul dioÍono, todo o meu sentl'mento terre.
no. . . Trq.nsÍorrno-o ern sonho, alccngondo
o. volupia stthlime de um prcrzeÍ gue nõo
se Íindq...

ffi ;.,","'i'5,1-3;**âH",.,""ãi.'iffd Delicicr de viver
moseicos lisos, ern mil crfozerers. in'siitio, mo-
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O cravo de Mozart é eterno
ffi,:;'*

"C'est oinsi que Mozcrt S,uitta Pcris á
tout jsmois, cru moment oú il olloit y réus-
sir, pqrce qu€ aon dastin étoit de rcleyenir un
compositeur ollsmcrnd, et pcrur que io sóve
oilenrrcrnde pr-lt rnonter dbms set <rrbre mer-
veilleux dont les flúts crp,pcntiennent crur
iorrrd'hrui sr,:, monde entier".

E' Annette Kotrbe gr.ae fo'lo. Mozcrt tinha
h.ldo poro vêncer em Pcnis cúpezor dos ci,u-
mes de Grimm. Mss, no coraç&o dn musico,
no seu ser, hcnricr ,urna Íôrça essensiol, um
gefirxen qne queric sr.rbsistir, ,brotqr; erc cÍ
terrc, q grente, todcr o Alemcrrhcr círqmcmdo
por ele. Mcis uEnq vez vencio na composi-
ção do cu:te o que com tcunto desprezo ol-
guns critieos chcunom de reqionolismo. No
entcrnto, por mois que eles desdr=nhesn nõo
ha Ercrnde cnte quê não sejcr nutridc qssim,
que nôo se qiimente da terrcr, corno o frruto
mqior de todos.

Ha ,bem pouco te,mpo €u rne diriqia o
um rpoeto poulisto que sorriq superior ôs
preoaupações do romonce nrordrestino. Terro
pobre, terrcr .seoq, gente sem grcrndes cabe-
dois não podicr dor grcrrde coisq ern rormcrr-
oe.

Um homem como Mozcrrt, çfue ercr ulnrcr
especie de qnjo entre os genios dq rnusicq,
deixcrvo Poris nq ddblescenciq pcro ÍortiÍi-
c.cr q s,u€r inspiroção nlo contqrto dq terrq no-
tcl, dcndo por este modo urn,c resposto oos
qr.:e ochom que Arte é ,umo totol sepccroçôo
entre o neul e o cntistcr. E nodc é mois uni-
versal que rr rnusiccr de Mozcrt. Ele ó dos
qu.e Íicurcrn potrimonio de todo o mundo.
E, no entcrnto, investigcrndo-se qs nqscentes
de sur orte, q olmq liricq dc Al«ncrnhc qpon.
tq, esso especie de vcrpor c5ue envolve de
poesiq e de m,usicq cr sensibilidcrde de urn
povo que tudo tem Íeito ,pcro controricn c
suu vocoçáo. Dizern que q rnusioo do creq-
dor rdo "REQUIEM" está omeqçado pelos po-
deres drg umcr chcrmodq Novq Alemcrnho. E'
cr g:oliticcr q,uerendo omputor o qlmq de um
povo, coqno se q olmc não Íosse imponderc-
nel, como se essos frorços não estivessem
ocirnq de hrtdo g,u,e é trcmsitorio e de tudo
que é secrundcnio.

Destru,indo Mozqrt umo grcrrde ÃlemLar
nhc descupcrecericr; o Alemsnhcr dos "lieds",
dos violinos gemendo por deboixo dos mo-
cieiros rern flor, dcrs fflorestqs sc,mbricrs, db
crnor, di: clegriq, das tristezqs de Werthen
dos irnrpu,lsos romcmticos, dc liberdode, do
misticismo. Porcyue Mozcrrt ero esscr Á,lemrr-
nhc, essq humonidcde; ele tinhs a côr, o
"shcrme" do sutc terrq, dg suc gerrte.

Fôrc cr doce potrio, c Erqnde mÉi ger-
mqnico gue lhe derq c: seiv<r g:cncr ol Eluct mu.
sioc. Q,u,cmdo ele voltorra de Pcnis porc sêr
mqis olemôo, ele sobi,o ç[ue, o c[u]e prG
ourcrvcr ercr ,o solo Íeoundo. De longe, enhe
admirodores estrcmhos, trnesÍno nurnr: Frcnr-
ço que o qmcrvcr, o s,eu genio se sentio crbcp
lqdo, Íoro de seus Íundqmentos. Mozcrt
preciscrva de terro, de or, de srvoresf iCp, céo,
de contos, de crmor. .4. potriq tudo lhe dcnicr.

Agorq, os politicos guêrem liqr,r,idcn co.rn
urmc riquezrr q,u,e Mozcnt extroiu dos proÍun-
dezos dq Alemonhq parc oÍenecer Go [níLlE]-
do. Veem nele ucr:, tirriverscrl, urn, grenio, que
ücmto pode ser cuncrdo em Fronçu, como nct
Itolia. E' que c politicc nôo poudê extralr
dq sr.ro "Flcsr-lta encontqd<r" um qe.rrnen de
destruiçõo, nôo poud.e trqnsÍorrnror cr doce e
celeste cnte de Mozcnt, nruim grito de gnrerno,
num potrimonio exoluisivo prcrcr cr chcrmq'dtl
roço cnicrnc. Mozcrrt é rncris que cnilano, que
celta, que negro, qure oírncnelo, que slcryo;
Mozcrrt, urrno h,uimonidode que broton do, so-
lo olem&o pcrq Eoso de todos, pcno o delei
te do,s que têm qlmq. Acham que ele nóo
ó um,q voz qi.re qnime o Ítirioso deus THOR.
E, por isso, botcnn-no p'orct Íorcr dos progrcr-
mos de concerto. Emhorcr ele sejcr corrno o
grcrnde alemõo Ílorido nc g:rimoverq, em-
borq ele tenhq o coroção crpoixonod:o como
os jovens de ,s,uq terrq, ele nõo po{e servir.

O seu oqnto náo inflcrmo os "Leod,ers",
nóo convidcr os ho,mens ú Lr.lto. E'ontes de
hr,Co umo invocoçáo &. polz.

Hcr pelo m,undo ruridors de tri-moiores de-
vqstqdores, tcrnks em crvqlqnche, de explo-
sivor-q, mos emquonto houver m,r.rndo, o doce
e triste crcrvo de Mozort nõo cotroná. E' que
ele é eterno, emqu,onto tocic politco é mor-
tol.

GERoDsNLÉsoJ

Iuaho, 1938



A revoluçõo cientificq
e filosofio do seculo XX
UMA CONVERSA PREI IMINARCONVERSA PRE[IMINAR

Os Íins do século XIX e oe
princípios do século XX sõo co-
rocterisodos poÍ umq revoluçõo ci-
êntiÍicq e ÍilosóÍico que Reichen-
boch considerq corrro hisiórico, e
comporovel ás de Copérnico e Gq-
Iileo. Esto revolução oiingiu o
pensomento ciêntiiico clássico nos
seus olicerces, pois modiÍicou o
quodro de cctegorios e conceilos
fundomentois do pensomento cIás-
sieo. Â revoluçõo do motemáticq
e do lógico, depois o tronsformo-

çôo dcr Físico com os grondes
teorios dq Belotividode, dos Quon-
tq, dct mêconica ondulótoria, c
emoncipoçõo do mundo otômico,
etc., obrigorom o penscrmento êu-
ropeu, , nos últimos cincoentq
qnos, o ironspôr ropidomente os
etqpqs, num esÍôrço extroordiná-
rio gue continuq em nosos dios.

A Íormogõo é tõo importontê que
podemos dizer que q ciêncio en-
trou numq novo fáse histórico,
que sucede á époco copérnico-new-
toniqnq, Isto nõo sÍgniÍico que o
ciêncio clássico Íosse abondonodo
e substituido por outrc, mos sim
que cr ciêncio clássico se tornou
insuÍiciente, pelo estreitezq dos

seus quodros, poro intêrpretor e
exprimir o somo otuolmente co-
nhecido de experiência. O caixi-
lho tomou-se muito pegueno porcr

o nosso quodro, e foi necessário
qlqrgqr o coixilho. Poro isso Íoi
preciso revêr e remodelor o quc-

dro de conceitos íundomentois do
pensomento ciêntiíico e oté dc-
gueles conceitos, que, como os de
êspdço, tempo e ccusuolidode, se

iulgovom necesários e inobqloveis.
A revoluçõo ciêntiÍico trouxe como
eonsequencic, portonto, umo rêvo-
lução filosóÍico que é fundqmentol,
pois oünge o ponsomento eEl seus

processos Íundomentois. O movi-
mento extendeu-se pois o todo o
compo do pensomento tendo deter-
minodo umo movimentoçõo do 1ó-

gico, dc epistemologio e da lilô
sofio tolvês sem precedentes. E
como cÍ íilosófic é o reÍlexo do
totolizoção do experiêncio, êste
movimento extendeu-se ó própric
metoÍísico, quê reogê no momen-
to oiuoi em Íqce desto revolucão
de Íormos voriodos.

O esÍorço reolizqdo pelo penso-
mentô contemporoneo é gigontes-
co; e porece extroordinário que
um tol renovo se dê precisomente
no momênto em que c Europa
otrovessq umo crise histórico pro-
fundo; mos c fóto é normol e nõo
serio de surpreender que umc tol
vitolidode inteiectuol coincidisse
com umo crise de decodêncio his-
torico (t/.

Seja como Íôr, no meio de umcr
perturboção histórico grove e pro-
fundo, o pensomento europeu está
reolizondo um esÍorço sem pre-
cedentes na histório, e reolizondo
umo obro que é, como dissémos
umo éro novo no evoluçõo do pen-
somento, Chcnaom-lhe já olguns
qutorês o Era Einesteniono; mos ct

relotividode nõo representq todq
q revolucõo otuol, que é mois ex-

tensq e proÍundo, muito emborq cr

Relotividode sejo qo mesmo têmpo
um dos seus expoentes copitais e
um dos seus elementos populores.

Esto lronsíormoçõo históricc dos
ciêncios e do pensomento nõo deve
ficor desconhecido do público e
sõo numerosos os esforqos Íeitos,
no sentido de o inÍormor sôbre
o conjunto dêste movimento e de

(1) Vêr Âbei Solozor, ".4 Crise
Européo", in "So1 Nqscente".
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lhe opresentor, de umo Íórmq qces-

sivel, o ponorqmo gerol do nova
ciêncio e do nova ÍilósoÍio.

Simplesmente o tqréÍa é diÍicil,
bem mois diÍicil relolivqmenle ó
ciêncio e ó ÍilosóÍio clássicos. Ã
diÍiculdode provêm do próprio cc-
ráter essenciol .desto revolução in-
telectuol o quol, otingindo os pró-
prios conceitos Íundomenioi s do
pensomento, obrigo o espirito c
um esÍôrço considerúvel sôbre si
mesmo, no sentido de se odoptor
oos novos processos de pensor.
Depois o tronsÍormocõo nõo ctls-
tolisou qindq por formo que não
é possivel, desde já, em certos
ponios, codiÍicar resultcrdos deÍi-
nitivos e opresentql soluções clos-
siíicqdos, extroidos do suo série de
hesitoções, discussões, perplexi-
dodes.

Á tudo isso ocrêsce que o pên-
somento qtuql utilizo umcr opo-
relhogem motemático e lógicq com-
plicodíssimo, de um monejo di-
ficiI e, por vezes. de oporêncic
obstruso; o que tudo combinodo
com q combinoçõo e delicodeza
crescente de conhecimentos êspe-
ciqlizodos, torno diÍicílimq a to!ê-
Ío de guior o público no meio dc
engrenogem complexcr do penso-
mento ciêntiÍico contemporqneo.

Se, porém, o tqreíq é diÍícil, não
é, no entonto, impossivel. À,ssim
pensom outores dcr cotegorio de
Reichenboch, Longevin, Luíz de
Broglie e outros, entre os guois
o próprio Einstein, cujcs obros de
vulgorizoção sõo bem conheci-
dos. Â guestão porc sêr utilmente
resolvido, êxige umc coordenoçõo
de esÍorços dc porte dos outo-
res e do púbiico, e o compreensão
inteliqente de um certo número
de pontos fundomentois, sem o



c3cpreensão dos quois é düicil
cr=ntor os nossos esÍorqos: - Por

essq rozõo vomos trstor dêsses

pcntos em primeiro lugor.

Devemos distinguir em Primeiro

iugqr os.resultodos odquiridos dos

esÍorços reolizodos poro os odqui-

ri!: isto é, o téorio cristolizodo,

deÍinitivo, do construção dq téoria,

o conceito construido jó, do con-

cito êm construçôo. Ás conclu'

sões do ciêncio e do ÍiIósoÍio,

quondo evoluídos, eloborodos e
cristolizodos são em gerol simples

s fácilmente ocessiveis: - o que

é dificil e complexo é o meconis-

mo dq construrção, do eloboragõo,

do cristolizoçõo. Um mcrtemático

cuio nome me não recordo, diziq
que umd vez o iéoriq cristolizoda
póde ser explicodcr oo Primeiro
possonte que posss nq ruq: "Von'

tode" quê exprimê, no Íundo, umc
verdode, Com eÍeito, Pelo PróPrio
noturêzo dos coisos, umo téoriq
quê qtingiu á suq cristolizoção, ó

uma téorio quô ultroPossou jó á
{áse hesitqnte de suo constru-

§õo o discussão, com suos perPle-

ridodes e obscuridcrdes, e odqui-

riu o clossiÍicoção deÍinitiva. Como

tol elq cchq-se, então, simpliÍicc-

da e inteligível, o que nõo signi-

{ico que sejo deÍlnitivo e indis'

cutivel.

Depois tôdo o doutrino novo,
qIám do suo fáse de nebuloso e

,de clossiÍicoçôo, se desPonto,

mesmo depois de cristqlizodc, com

um certo tempo de lotêncio que

é devido o que o espírito exige

Eempre um cêrto temPo Poro se Ío-

oriliorisqr com novos idéios, con-

ceitos e termos, iemPo de loiên'
cio que é ionto moior quqnto moior

é a trqnsÍormoçõo oPeroda. Dis-

io Íêsulto gue o PróPria evoiugõo
.dos téoriqs e douirinos conduz q

umo simplificoçôo progressivo, o
un.o espócie de esguemotizoçdo
,quê c torno mqis Íocilmente visi'
vel em sêu conjunto. Por elimi-

noção progressivo dos elementos

eesundÁrios, o estruturcÍ Íundo-

mentol, o esquêleio do teóriq voi
'opcrecendo o nú, o gue Íocilito

s suo exposiçõo, Um outro Íóto

convém pôr em evidêncic;. e Poro
o Íozer rêcoÍrêtnos cto eremplo

mqis típico que é o dos mate-

máticos.

A enorme comPlicoção dos seus

ediÍicios contrcrsto com q relqtivo
pobrezo do seu sistêma de concei'

tos; ê um motemático comPorondo

êste iáto o um teclodo que Per'

mite, com um número reduzido de

teclos tocor os músicqs mcis vo-

riqdos e comPlexos. O que su-

cede com os motemáticos sucede

com todo o ciênciq e com q Íilo-

soÍiq: o número de Problemos Íun-

dqrnentois e de conceitos que sê

Ihe reíerem é relotivomente mui-

to reduzido e do Grécio oos tem-

pos hobiiuois o Pensomento girq

em voliq de um certo número de

pontos que sõ'- semPre o§ lresm'is.

Depois umc ciêncio Pode ser en-

ccrsda sob Pontos de visto muito

dlversos. Sirvómonos oinda do

motemáticq como exemPlo. Pode'

mos considerá-lo sob o Ponto de

visio especiolisqdo, e o êste res'

peito qindo sob o Ponto de vistq
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construtivo, didótico ou proÍissio-

nol iécnico; podemos considerá-la
sob o ponto de visto lógico, psi-.
cólogico, histórico, Íilosólico, e oin-
do outros.

Assim, poro concreiisor, o lei-
tor pode nõo ler um treino téci jco

de cqlculo muito avonçcdo, e sc-
bêr no êntünto compreender o si-
gniÍicoçõo dos simbolos, e mesmo

]'êr correniemente umo fórmulo;
póde nõo ser um perito de col-

culo inÍinitesimol, e conhecer no
entonto os conceitos Íundqmentqis
de derivodo, di{erenciol, integrol,
bem como o meconismo essenciol
dêste colculo, o suo noturezo, si-
gniÍicoçõo, recursos, etc.; póde

mesmo êm rigôr, conhecer o téo-

riq do derivoçõo, sem 'ser um

perito de colculo diÍerenciol. Oro,
o que sucede com êste exemplo
sucede com quolquer outlo, e os

coisos ondom com o ponto de
visto com que são Íócodos. Póde

mesmo suceder, e sucede, que um

perito de cclculo, hobituodo opá-
nos oo colculo semi-meconico,
quosi nõo otêntê nos conceitos e

teórios de que Íqz uso, utilisondo-

os por lrmo Íormo quosi outomcÍ-

tico: - e o motemático pode, sob

certos ponlos de visto, ser redu-
zidq num extrêmo, o umo qucsi
meconico, enquonto em outlo ex.
tremo, pode quosi reduzir-se o 1ó-

gicc puro, O mesmo sucede, de
resto, com o músico, de que po.

demos conhecer os simbolos sem

sermos um virtuosi, ou conhecer-
lhe o iéorio Íísico, o história, etc.,

sem mêsmo sermos executqntoai
como podemos ser executontes,
ignorondo muitos destes ponios de

visto por que o músico pode ser

encorodo. Há um virtuosismo do

colculo, como hq um virluosino
musicol; mos êste virtuosismo nqdc
tem, por vêzesi um cqso cotD o

espirito cresdor do m,otemáticc,

noutro coso, do músico. Poincorá, ,

motemótico de genio, contq, êlo-

próprio, que rorcrs vezes Íoziq
umo conto de somqr sem um €tl-

gono; oo posso gue o minho Pei-

xeiro, Íozendo contos de cobeço

com umo Íocilidode desconcertqn'

te,'nuncq pensou o que sejo uú'
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Estqs consideroções sõo impor-
tcntes porgue se relocionom diré-
toaênte com o probiêmo tão dis-
cutido do chomodo "vulgorisoção".
Elos mostr<rm:nos que esta não
deve ser concebido como umo de-

Íonnoção esguemátie<r, simpliÍico-
doro, tontos vezes incorréto, do
ciôncios e do íiiosoÍic, mas sim
o exposição dos coaclueões des-

tos, rrtrract liogtucgem G ooE uE
ponto de vi.td olrropricdos. Este

é o ponto Íundcrrnentol, que Íoz

, dlÍerir ums "vulgqrisoçõo", no
sentido hobituol, de umo expo-

siçôo condensodo dc ciência ou
filosoÍio, umc linguogem odequo-
dq s em circunstqncios ade-quodqs.

Tol exposição pode ser perÍeiic-
menle corréio, e permitir qo leitor
onlror no conhecimento dos Íátos
rem nenhumc deÍormoçõo pertur-

bqdora.
À "vuigorisoção" ossim enten-

didc não é oqis do que q gene-

rolisoção ao público precisomente

dcguele rtresmo processo pelo guol
o homem de ciêncic e o ÍiiósoÍo

- çJue não podem tudo sober-
chegcm q Iormor umo idáia do
pqrôroma gerol do ciêncio ou dc
ülosofia, e c constituir um sistô-

mo gerol de idéios e conceitos

gue lhes rervem de educoção ge-

rsl e de orientoçõo. O que é prô
prlo do espirlio ctêntiÍico é sober-

se oúentqr ,segu4do determinqdos
métodoe e procossos no meio do
desconhecido, c1ue êsse desconhe-
cido seio o noturezo, ou sejc umc
ciênóio desconhecido. por eremplo,
poro X, a linguísticq poro Y, c
orqueologic, etc. Conduzir-ge no
meio do Íloresto emqronhqd<r dq
ciêncio e do lilosóÍio, é coupo-
rovel o sober-se conduzir no meio
de nõo inporto gue Íloresto! E
por essct rozõo os prôcessos cr se-

guir teêm umc importoncio copltol
no educoçõo do espírito.

Quer isio dizer que não êntên-
demos por "vulgorisoçõo" utDo

esquemotizoçõo deÍormado dq ci.
ênciq, um pouco mois ou Elênos

destinado : dcr umo idéia impie-
ciso, m.:s quqlguer coisq de eróto
e de plcciso, dertro de um com-
po especiol.

Àlem disso nõo nos propômos

dor dc revoluçóo ciêniiÍico e íílo-
soÍico própriomênte um ponorotuo

descritivo, mos slm indicc oo lel.
tor os melhores elementos e co-

minhos poro êle poder chegcn por
si próprio ó rozõo dêsse pono
IOmO.

Mqs, diró o leitor, que coop€-
tencic póde ter o quto! destes <rr-

tigos, que é openas um biologistc
de loboroiório, no trqtomento des.

tqs quesiões? Nenhumq. Porém

todo o homem de ciêncio segue

EsÍero

dtêntomente o movimento gerol dcr

ciêncio, e com êste, o do íiloso.
Íio; e ossim, úde tronsmitü cr.
leitor, porc que delos, se gulzcr.
sê posscr utilizor, crs suqs proprios
eonclusões, isto é, o pcmorqmcr <I

que íoi conduzido, o quol ó perl-
gosomente incompleto.

Notemos que c ciêncio, coruo ct

filosoÍio, quondo reolisods, pctsscnl

a obiélo do próprio clôncio, e são
suscetiveis de um estudo positivo,

segundo os diversos processos do
método ciêntiJico. E' esie um doa

mcis curiosos mecsnismos do pro-

cesso gerol do pensomento, pelo
quol êle posso o obl'éto de si prô
prio. Nestes ortigos <r revolução
ciêntiÍico e Íilosóiica seró cpnri-
derodo openos como loto isto ó,1

eomo oto reollsodo. indepadente.

mente de quolguer consideroçôo
critico, análise iógico, ou qualqucr
outro ponto de vista especiol.

O plono obedece ás segrrlntec
preguntqs:

I - Em gue ponto do seu luro
histórico se êncontrq o p€nscrEr€n-

to otuol?

2 - Quqis'ss cousqs dc borls
íormoçóo otuol do ciência e dcr

Íilosoíio?
3 - Quois os principois elemen-

tos destq tronsÍormoçõo?
4 - Quois ds sucrs principcris

consequenciqs?
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Leopoldo Mendez vesÍia uma cclçc gros-
scr, umq ccmisc abertq, sern grcryqta, um-
paletó de couro, gucndo o enconÍrei peJo
primeira vez e pela primeira, vez conversq-
mos. Foi o poeÍq Miquel Bqstos Cerezedo
luem o trouxe q. minhq cosq num scbado,
mcs Jogo sqímos po.rcÍ o "CoÍé Tupinqmbá",
coÍé de norne brqsileirissimo onde, no copi-
tol do Mexico, se reunem pqrq conyersor os
escriÍores e crtisÍos. Eu oindorq, vendo qÍres-
cos de Leopoldo Mendez, dics qntes, nos
ToiJeres GroÍicos, o mqravilhoso predio gue
o govetno consttuirq po-rcr q suc r'mprensc
oÍicial e onde Íunciono tqmbem o. editorq.
Mexico Nuevo. Nos paredes deste predio o
pincel de Mendez juntomente com o do
yankee Poulo O' Hingqins levontoram Íigu-
ros e cenqs de umq Íôrço espcnÍosq. finhc
visto Íom.bem nqs onte-vespercs em cosq do
Íobuloso Mqrio Pqvon Fíores as xiloqrovu-
rqs de leopoldo Mendez (e o.indo. hoje nes-
te rneu pegueno apor-ÍomenÍo Íico espiondo
os gue, depois, Mendez me deu'e q ssudqde
dq terrq so.bre todos decoroÍivos e qmqvel
me invode), xiloqravuros gue não erom ape-
nqs de um qronde qrovodor: erqm de um
mestre. Mqrio Pqvoa FIores me mostrárq.
guodros e "grcbados" de muÍÍos qrtisÍcrs do
Mexico. Mos io mosfi'ando silencioso, espe-
rondo gue eu djssese olqa, nunca Íozendo
um rosgodo ejogio dos seus paÍricios. Mos
quando me qponÍou os xi,logrovurqs de Leo
poldo Mendez Íoi guosi berrondo que me
disse.'

"Es eI mos gronde grubador de Mexico
e la mejor esperonzq de Ic pintura mexi-
cqnq.".

Depois ouvi isso de rnuito gente. Que
Leopoldo Mendez, jovem como é, tem nq,
pintuta de seu poís (e lem.brem-se gue sê
trqtq do pinturo de Mexico, tq,lvez hoje a
mois imporfqnÍe do mundo) um logor já d*
Íinitivo, poÍem tem muito rncis que isso.. tem
um Íuturo que tolvez Ieve seu norne sindcr
mois longe gue o dcguele gigonte sorriden-
te gue é Diego Riverq.

Ãgoro, quqndo sejom publicodos esÍos
Jinhcs o publico poulisfo estqrá qdrnirqndo
no "ScJôo de Moio" seis notqveis xilogravu-
ras de Leopoldo Mendez conjuntamente com
umq de Dies de Leon, outro mexicqno, e is-
so yeio trq.zer um novo interesse á melhor
mosÍrq de arte moCernq que exisÍe no Brosil.

Pois bem: de po.letó de couro Leopoldo
Mendez estqvo indicodo pdrq Diretor da
EscoJa de BeJos ÃrÍes. Tipo do indio merÍcq-
no. Creio mesmo gue o tipo do hornem gue
qs :zru]heres devem qchqr bonito.. qlto e Íor-
te, moreno, rndio co]cdo e de olhos cheios
de movimento. Umq curiosidqde enorme
pelo Brosil. Isso depois. Porque o principio
o pinÍor Íicou colado e só Íqlqvq quondo
algo lhe perguntovam. Depois Íoi Íicqndo in-
timo. AIiás essq gente mexicano, a/ern de
outÍos, tem esse ponÍo de conÍtrcto com cr
gente do NordesÍe .brqsileiro; Íccilidcde de
Íqzer qmizade. Agoru cqlculem um mexicq-
mo e um.brasileiro nordestino. Umo intimi-
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dode bôo, o pintor guerendo sqbeÍ tudo
qcerco do genÍe, me Íornecendo inÍormq-
ções e reproduções e originoes de pinturo. e
livros e tudo que se reJocioncsse com o Me-
xÍco. O pintor tinho. no suq soJq um idolo
q.zteco de nâo sei quonÍos mil qnos de exis-
Íenciq. Achei um encqnÍo. ResulÍqdo: trou-
xe o ido/o. E aqui está eJe, o deus oiztecc',
hoje no Brcsi/, e crejo que nâo sentiu gron-
de diíerençq nq terrq porque c suq cqÍq
continúq q mêsmq, entre sorridente e Íeroz.
Alguns dios mcris tarde esccpei de ttqzer
uma cqmq, mayq. gue o pintor possuic. Não

váo pensor que Íoi por burrice gue eu não
ÍÍouxe d cctmd. Achei bonita, o pintor quiz
l"oqo mando.r desmontqr pqrq eu trdzer. Mos
qcontecicr que eu jó estavo otrqvqncodo
cam umd mobiliq qztecq de sqlq de visiÍcr
e com uns guonÍos coixões de louçc de Ia-
Jjsco e de Tethihuocqn, qlem dos objectos
de mqrmores de Pue.bic e umc benqolo que
trozio poro o mesÍre Oswald de Andro.de e
que cheqou em .boq po.z. Não erc possivef
trqzer qindq umq cc;md mc,yrr. por rnais lin-
do gue elo íosse. Pois o pintor quasi briga,
Í.echou c cqrq de indio moreno e quiz que
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iguol &que[r: que a gente tem de emprcgqr
ao Ncrdeste quondo umq. Íomilia nos oÍere-
ce uÍr o/moço e guer gue se como uns doze
profos a pu/so, e c genÍe não oguenta co-
mer a:qis e o dona dq cqsc diz que é por-
que c cornids não esÍá boq.

.{.ssim é o pintor mexiccno Leopoldo
I4erúez. Andqvqmos pe.los ruas do minho,
muilo qmqdg cidode do Mexico e ele ia con-
tonCo o gue ero o movimento de pintura
no seu paiz. Tipo do sujeiÍo gue nosceu pqrc
explicor. Metio qs môos no poletó de couro
e contqrro de Orosco, Sigueiros e pujol. Con--
Íqyq de ouÍros tq,mbem e nuncq tolovo. de
si mesmo. .Afiós Ísso não se Ícziq necessqrio
porque, como já disse rncÍs ocimq, o opi-
niao unqnime de Mexico sobre treopoldo
Mendez é de que ninçuem Íern mois o.mplo
cam;nho a o.ndqr que ele no pinturo.

Renovou q tecnicq da xilogrovurq. jVes-
so rnoteric de gravuro em madeirq, não hc
em Americq guem se oproxime dele. Os
seus oÍrescos sõo poderosos como poucos
eu vi ern Mexico. Tenho conhecido voriqs
Íigurcs de ÍorÍe personalidode no Brosil e
Íoro CeJe. Nenhums no entqnÍo gue me dei-
zosse tqnto certezs, de que resfisqrjq q, obrq,
gue penso reqlisqr. Se leopolda Mendez
desoporecesse hoje, desoporeceria um qran-
de pinfor. Mqs se ele viver, como espero,
sindq, azuiÍos qnos, co desoporecer desopa-
tecerá um rnestre, umo Íiqura. incomum nq
pinturo mundial.

Agoro recordo-me dele nq vespera do
minho portida do Mexico pcrÍq os Estcdos
Unidos. Nessq noiÍe erqmos um qrupo qrcn-
de. Eu quiz rever qs coisqs e logares gue
mqis qmqvo no cidqde e muito qndomos.
DepoÍs Íomos comer "tqmqles" num co.Íé. E
crindq me deu poro juntor ós gue eu já ti-
nha, como lembronça, umo dqs mqis belqs
dos suqs xilogravuros.. "/inetes", gue rnos-
trq, umcr cqrga de Pancho ViIa, troços so.bre
q msdeirc represenÍcndo hornens q cqvc,lo
ern disparado. A gente Íico olhondo e co-
meçcr o ver umcr multidão de cqvoJos e dos
u/tÍmos troç.os, oqueles gue estõo em se-
gundo plano, começcm a surqir cavqJeiros
ern disporodo, possondo sobre homens cci-
dos no chõo. Na Írente, ern seu cqvqlo brq.n-
co, vqe Poncho Vila.

e o pacfo
Briand - Kellog

Mr. Cordell S. Hull dirigiu á Ãlemcnhc
e q Tchecoslovcquicr um cpelo urgente para
que observem qs obrigoções impostos pelo
pacto Briand-Kellog e resolvqm os desen-
tendimentos por meios pocíÍicos. E' a se-
gundcr vez que Mr. Hull invocs esscr con-
vençõo. Ã primeiro, Íoi nqs véspercs da
mqrchq dc Itálic sobre q Etiopía.

Com isso, os Estqdos Unidos vêm req-
Íirmqr mqis umq vez cr vqlidez do pccto
Briond - Kellog.

Em 1922, Mr. Henry L. Stimson Íez reÍe-
rênciqs c ele por ocqsiõo dc disputa entre
cr Russiq e q Chino; e em lg31 - lg32 por
cquscr do Japão e dc Chinc. Quondo o lcr-
põo começou a lutq contrq c Chinq, em ju-
lho possodo, Mr. Hull incluiu o pqcto Briqn-
Kellog entre os trqtqdos que pedia ao Jq-
põo respeitqr, mss q única reÍerêncio dirétcr
c desse convenio. oté aEoro, tinhq sido no
cqso dq invqsão do Etiopíc pelc ltólic.

A VOZ DA TERRA
Romqnce
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Tirorqm o mesinhcr do centro dq ,sqlcr e
o tcnpete com c[ Íiqura .d:urn princirpe s,q,lvçrn-
do c g:rincezq do cqstelo qmcrdodo pelo dm-
sõo.

Afostorom o soÍó e os cqdeirqs. Espcrr-
lorrlc[rdm no ohõo estercnincr de velq rcnsg:o-
do.

Os mocinhos e qs mocinhas coÍneçcm
q dohrscn - e conversom sôbre o calor e sô
bre cr crnimoção dcr ",brincodeira". Hó um
ocôrdo gercrl: 

- o cqlor estó insuportcri/el...
deviom ob,rir os jcrnelqe.. . e ,o boile está
urn cmôr de, crnirmrodo.

O Tonico disse pro Modolenc qure ocho
qr:,e elo tena n-u:ts lindos olhos. El,a respondeu
qute: -- "náo vê! ô que chaleiro que vrrcê

,As donsos continúom. Os dióloqos
tcrnbem. Uns são pcntidorios do Greto Gqr-
bo, outros d;e Mqrlene, outro,s dcl joon Crcrw-
Íord. Alg,umos moqinhcrs gostcrm mcis do
Clcnk Goble, oiutrog do Robert Tcrylor. Uns
qchqm que tol cinermro ó ótimo. Outrors
ochcrrn quê um cinernrq quolquer nôo ó mq.:ri-
to deleitável por couscr dos putrgros.

Dro porede, (o m,ulher lourrq do íolhinho
do Íonmúcicr oponhcrndo lqrcrnjos 

- os qn-
cestrqis do Íomília - urm velho num quadro
o oleo - a Repúbliccr tdb dlplocrlcr de qinósio
do Tonico), d,s porede êles estão espiondo
os dcrnçcrs.

De vez em cyuondo pcÍssct rur&cr menino
c\om Ll,mo bqndejo de bolos - um prcrto de
bolo - ou licores de tongerfu:ro e cÍbocoxi.

No cosinha o borrnbo de choipp erstó bu'
Ícrndo - chiii.i ,sssts, ífffÍ, chóóóó6ôóo...

Há sr,upinho,s dos qr.le não estáo don-
scs-rdo. Os homens conr/erscrm sôbre rpolí-
üco e neqócios. As mulheres sôbre modos e
vido olheio. (Há büoqroÍios interninóveis...)
Os mocinhos e cs mocinhqs Íolom de ncrmo-
ros.

a

i
Él

SÁNG'RARDI JUN'OR

Depois urm srr:,jeito que ó o enoragodo
dq Íestq crnurnci'o o]rq,uurs "núrnreros". 5' o
desfile dos qônios. Pedem pro Z,ulmirc to-
ccn tpiono. EIc diz g.ure náo srobe, que está
destreincrdcr - Íqz ternpo gue não tóco ncr-
dcr. O côro responde gue elq tócq bem. Elc
diz que não sabe. ,4. mãe diz que sicrbe sim

-porque elo náo tóoo cquelc? O côro diz
elcr está se Íozendo de rowdc. EIc diz que
que nõo estó - e, Íinolmente, c€de sor:indo
e tócu crguelc.

Há rurm qcôrdo qmqnirnê sôbre os Eroli-
dcdes pionísticas do Zulmiro.

Pqrssqm mcri:s olgrurnqs bcrndejos cie bcr-
Ios - 

protos de sond,uiches e q bombo pc-
rorul de buÍor nq cosinho.

Em segruido ce:nl urnq menino gue seró
c qióriu do fomílicr Ccnlindonqc. Ã mõe
ocho qrle elcr é m,i-lito rporecida com s Shir-
Iey Tempüe. O monstrinho sopoteia.,.

D,epois ",seu" Orozimbo - 
que sobe co-

d,o últimq de estou,rcn de dcr risodcr - con'
tq urmq qnedotq.

Fnr]l sesrLxido vemr urnq rnenind qure seú
recitq A FLôR E A FONTE - 

"yçpsns db Vi-
cente de Coryqlho".

A Tininhq, que dec,icrmq com tcrnto sen-
timento, diz vensos de Gtlilherme db ÃlJmei-
do, se,sundada por "seu" Jr-rrliáo, um, bicho
prcr interpretcn cr pcrrte do espcnhol do
"Ceio dos Ccndeois" de IúIio Dqntos.

E vem de-novo o "chorinh'o" e a cho-
rcrngo enche q s'olo, escop,o pelo jsnelcr
cüertq (Don,o Cotinho, gue náo pode to,mcn
vento nos c'ostcs já Íoi-.ste emboro), esccrpcr
pelq jcnelo, gritq no siienclo do m,o...

Todos os p,cres já estóo de ocôrdo, qr.le
ficou bsm rnoirs ogrod&vel depois que obri-
rom o jonelq.

Lá Íóro, no sereno, o noite ó grcrrde e
qs esirêlqs são de sroç.o...

Esúer<r



SIMILITUD

MIGUET BUSTOS.CEBECEDO

Mexico, 1938

Muerto de Íotiga y sueno
vuelve um soldodo de] monÍe.
Í,obio duro, duro ceno.

/Que lejos el hoúzonte
donde eI hiedro Io descinq
y el cabollo Jo desmontel

Mos /ejos esti. Iq nino,,

Iq de cinturo entreobierta,
que yq, nunco hobrá guien cinc.

Soldcdo soldodo olertq,

- Luego e sqngÍe, polvo e rinq, -está. muy lejos tu nina,
porgue fu nincr esÍó muerto.

- - ^ ^ - - ^ ^ - - - - - - - - -

r'§iifffi?,|'+,-€
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Llovizno. ..
Se deshilc Io torde por ld lluviq
corno eI dolor se Íuga por Ios ojos,.
más ollá del poisoje, como umrr brizna-rubiq,
e/ sol - abejo sonoro 

-se hq detenido en Ios urnbrcles rojos.

Tu cuerpo ÍIorecido de qrcqaos
esÍó en la campá.nulq de Io horq. . .
y Ia tremendcr qusencia de mis mcrnos
tqn cerccnq,
tan lejana. . .

?us cobeJlos, hilos de miel,
se Íiltrcn, corno hjlos de lluviq,
en rni recuerdo húmedo de melorncolíc.,,.
Dentro de mí... todo un río de .hiel
gue solta q. lq fiberq rubiq.
de Io Ícrde, como suspiro de ogonio.

ÍIebrqs incsi.bles de Ieche y miel
tu cuerpo, desfizándose en mÍs rnonos.
En íos esÍongues, eI ogua se crrugcr
bajo la som.brq de lcs qlcs en Íugd...

Iu cuerpo

-I siernpre tu cuerpoJ 
-está ÍIorescido de srcqnos

y 1o tremendq qusenciq de mis mdaos
ton cerconc,
ton Jejono...

CITNCION

NICOLÂ.S GUIttEN

(La Hcbana - Cubc)
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Poesia e Realída de

':. '- t.'" ''

Náo é de modo clgum, c expres.
sôo de Goethe, e é mesmo o19u-

mcr couscr bem diferentE. Ã rea.
lidode Íoz porte de nós mesmos

e, num sentido, cqdq um de nós

ó poro si, o pedro de toquê do

realidode. Enquonto que cr ver-
dqde se comunicc, vive-se cr rec-

lidode, mos elc permcnecê sem-

pre situodcr um pouco oIém do

comunicável. Suo linguogem pró-

pric é o do poesic ou c do me-

tqÍíEicq, linguogens visinhqs e

e iguolmente diÍíceis, emboro ncr

oporêncicr muito diverstrs. Por

pêuco que se sintc esse coróter
únÍco e incomunicóvel, no limite
dq reolidcde, compreender-se-ó
quê todo gronde poesio, como to-

do gronde metoÍísico, nôo é sinôo

um esÍôrço lendente oo que nôo
póde ser ditô.

E' preciso. portonto, nóo ocoi-
m0Í os poetcs de sonhodores e

impotetrtes, porque êles sõo, sem

dúvido, os únicos que, tendo ex-

perimentodo c intuição breve e

Iulguronte de umq vidq mqis qu-

tênfica se esÍorçom, náo por ex-

primílcr, cêrtomente, mcrs poÍ su-

geríio. Rozão pela quol toda po+,

siq é, qo mesmo tempo, místicq e

mogio. Místicc poÍquê se orielto
pqrq q posse qmorosct do objéto,

êsse objéto único que todos nós

sobemos estor perdido, sentindo-o

fodcvic, em nós, e quê bostoriq
tôo pouca cousq pqrq recuperor,

tolvez openos um instqnte de per-

Íeito qbondono. E mogic, tcm-

bem, mogic Íeiticeira, poÍque os

polovros têm um poder moior que

o seu poder usuol.

Nodo tão diÍícil, e nqdo, entÍê-

tqnto, táo comum quonlo cÍ poe-

sio, que se crssemelho cro bom

senso, tôo bem distribuido, de Des-

cor{es. Nós observomos, morcrvi-

ihodos, que nõo há um homem,

ou umc mulher, que náo seic um

ser poético. "Eu quosi nodo des-

prezo". Essa aÍirmotivc, que é

de um metoÍísico, poderic ser de

um poetc, sob condiçáo, todaviq,
de suprimirmos o "quosi". Se hó
pessôos paÍq quen êste muudo
ó vulgor e sem proÍundezo, por

certo elos náo sáo poêtqs. O mi-

iogre do quê existe está sempre

ocimq de quolquer expressôo, Os
poetos sáo reolizodores de o1e-

grios.

Sei, perÍeitomenle, que há poe.
tos tristes e desespercdos, e sê

me cconlecessê esquecêú, êntre
êles, os revoltodos, ]eon Cossou
não deixoria de me Íazer lem-
brá-los. Mos mesmo isso nõo con-

trodiz a minho «sserçáo, porquê

essd tri.stezc nõo ó uma cllonia.
Eles nôo estoriqrn tôo desespero-
rodos si náo tivessem olgumc vez
êntrevisto outlcr cousc, ê c suq
revolto, enÍim, náo é mois que o
lqmento de um cmor Íerido. Isso
que êles os-sediom, cont(mdo, co-
mo outróro os Icraelitos Íqziam re.
bocr sucs trombetds em torno ás

murolhos de lericó, essc Íortclezo
inexpugnóvel, ê entletcmlo jú cou-
quistcdo, por pouco que o sol tenhc
doirado qs suqs torres no hori-
zonte dc nossc qlmo, não é a mis-

terioso reolidade, nqs Íronteiros
do quol nós vogomos êntrê ds

oporências?

E' elo, contudo, que é preciso
oÍertar oos homens, porque Íoi
Íeito pora êles. Foi em sua dire-

çõc que a humonidade, hó fon-
tos séculos, se pôs em morchq.
As gercçóes se sucedem ás ge-

rocóes no 'terra dos mortos. Fo-
zêm tÍes voltos Íugozes e depois

se oÍostom. Mcs os poetos sobem
gue essc cqrcÍvcnc tem um sen-

tido. e quando chorom é porque

o decorrer do tempo os ocobru-
nba. Ãssim como 06 povos cnti-
gos se levonlovom á voz dos édos

e dos bcndos, os novos povos se-

ráo convidados um dic poro q

corrunhóo.
Comunháo no. que hó de mois

humilde, de mois proÍundo e de

mois vitcrl. Os poetos têm um páo

u partir e c dis{ribuir qos povos.

Nõo thes Íc:lqndo nesso linguo-
gem ccomododq oos costunes ser-

vís, polido qucl umo moedc, mqs

sim, como dizic Mallqrmé.

PÀB.A. DÃR UM SENTIDO MÃIS

PURO Ã'S PÃIÃYRÃS Dá, TRIBU

Nào os censureis, entao, por
serem esotéricos e obscuros. O
que êles pÍocurdm dentro da noi-

te, com móos totêontês, é o que
procutois vós mesmos, nêsses mi-
nutos pesodos ê roÍ06 em que náo
estoís obcedodo por outrq preo-

cupoção que c de encontÍdr um

sentido poÍo os cousos ê pcÍc c
vosscr próprio existênciq, como se

diz de um estoÍo que ôle pàssue

um sentido. Senlis per{eitomente,

entóo, que tudo oquilo que pcÍre-

ce qccbrunhqdor e dilícit n6o é

reol; que o mois impoÍtante é ul-
tropossqr êsse limite, obrir ess<r

porto que Íesistê em võo, c um

dio chegoró em que sereis mois

Íortes que elo. Bostario umq ptr-

lovra. Ã polcrvro de senha, Sem

dúvida é umc pclcvro muito sim-
ples, muito Íomiliqr, dessos polo-
vros bolbuciodos pelos cÍidnços
que nôo sobem Íolor direito. Nós
perdemos cr chove. Nóe perdemos

o signiÍicodo. E entretonto êle cá
está, no pontcr de noesc iinguc,
como êsse nome do quoi em bre-
ve nos leml:rcremos, se deixcrmos

cpencs de procurá.Io. Esscr he-

rançcr, cÍinal, é o nossq, e nós c
tinhomos esquecido. Os poêtqs

sáo oqueles que se lembrom, pdÍo
nós, do heronçcr mogniÍíca. Nôo -

repareis nos orronhóes dos seus

membros, nêm nd Íoce obrozodo
que êles vos mostÍqm. I-,tentoi só-

mente nc suc prodigioso memó- '

ricr gue reune, no eterno, ós in-

Íoncias do hornem q gloriÍiccçõo

do Íim.

Jocques Modoule
(Traduzido de "Vendredi")



&ü uelh,ú úhfaú
e fu4uiid ruio clôânh

Na govetc de scpateiro ocumulom-se,
embolom qs velhqs cqrtqs. Ãs velhqs ccr-
tas que não Íozem chorqr como qs do velho
Olegorio. Postcis de Condinho, de Brodo-
wski, piodos contundentes de Mottc Limc,
elefqntes pudicos de Singopura, de Bopp;
Queiroz teimqndo ctó nos cqrtqs em torno
de questões de beleso; ironiq retrospectiva
de Sette, vindo lá dos Íundos do Êspirito
Sonto; garranchos tronsqtlqnticos (dos mc-
res do sui) de lobim; bilhetes-dynqmites de
CoÍÍonso, Ietrq miudq de ccpitõt losics, le_
trq bonitq de Jcrdim, humorismo em hespo.
nhçl (em guaroní deviq ser aindq mqis en
gra;ado) do pcroguaio Guevqrq. Ãmigos,
cssos. dqtqs, distqnciqs. Stop, para evitqr
poesic de velho e ÍilosoÍíc de Íolhinho.

| "srco "RUy', cLÃNDESTTNo-

De Zebin, o ondariiho:
"Pcris. .Abr. 31. Sigo cmonhô parc, o

Hqvre, onde pegarei o "Ruy Bcrbosc,,. Te-
nho possoqem qté Lisbôo. Doli prosseguirei
como clondestino. Quondo o búque pãssar
qí V. vá o bordo. Grqve bem: V. pergunta-
ró pelo meu nome. Si alguem *" ôorrÉ"".r,
i.ldogará então dc,existenciq de algum
clqrrdestino q bordo .

PRETENSÃO !

De Queiroz timc:
"Lopo. Out. gB3. Osorio velho, estou

muito triste. Com suq sqídq do cidcde, Íi-
quei mesmo sendo o mqis Íeio. Volte quqn_
to qntes porque eu nõo gosto dcs eviden_
cios do compeoncto !"

O EXCELENTE MÃNUEL

De Sette, o medico:
"À,Íonso Clcudio, Morço, g3I:
Si nõo Íôr pcra umq áqs d.ivisões da

Ãssistenciq, eu me sqtisÍqrei como socio de
guulquer empresc íunercrriq. Gcnqnto oue
<r empresq progredirá qsgustqdorqrnente .

coPtA DE osoRro BoRBA

Do mesmo :
"Já estqvc penscndo que V. tqlvez esti-

vesse sofrendo doquele mal extrqnho c que
chsmom vertigem dqs qlturqs, mql dosqviqdores.. . Suq cqrtq qrredou logo do
meu espirito o mqu juizo e nela revi o velho
onrigo dos tempos ominosos (não sei si é
qssirn que se escreve) dos LuÍáriqs e jorncis
menores; o velho cmigo cuja corcgem me
surpreendic quondo, modrugado oltã e bcr_
rige ôcc, investiq solêne pelã ponte do pinq.

Suq cqrtq fez-me clndc-regressqr cro.
ternpo dos minhqs líriccs paixõeã. posseiei,
quando q li, nos broços generosos de Tere_
sq, q mqrqÍona dos lcbios de mel, que hoje
já nco me qmc, sendo até capaz de'orrojcr-
me á chuvo e á tempestade, á procurc-de
outro qmor, sozinho. . . "

DiALECTO DE RÃ,UL BOPP

Postci do cumpcde Norqto:
"Kobe, 934. Ãí vqi essa Caboçadinha.

Zebin tá Íomeqndo em pqris. Sclcriá de mé-
diq sem pão. .A.brocissimos 

- Bopp,,.

BÃTENTE

De Pculo Moto q Vogcl:
"Ã Íqmilic do ll3 vài possando bem.

Tudo por oqui corre nc Íorlic do costume.
O menino que costuma provocol-o com in_
dirétos 

_ 
injuriosos continúq o transitar por

bcnxo de sua jcnelo, julgondo que V. nôo
serü mesmo cqpqz de jogcr o copo dagucr
prometido. Sem alterqçôo, portcnto, o áer-
codo do amendoim.

Tenho procurado conservqr religioscr_
mente os seus "cquseurs". Eles continuqm,
sob q direção do veterqno Ãngione, c ler
os jornois que _compro, nc horq do serviço.
Continuqm tqmbem qs aulqs gratis de hes-
ponhol: os telefonemcs do Her?erq e do Ãl-
berto. Ãpcreceu-me um compadre seu, pci
de umq suc cÍilhcdc. Semprã que encon'trcr
nos vespertinos clgumq coisq que interes_
se, ele me telefonq, ligeiromentã ctrossdo.
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E' solicito e atencioso como crs clcvcncc§
Hollerith.

Já o Nereu é mois conciencioso gue o§
outros. Ãporece semprê ncs horqs de menos
cperto e conversc sobre coisqs interessqn-
tes, como, por exemplo, a vidq boêmia dc
colónia brqsileirq de Poris.

Como vqi o Estqtistico ? Lembrançcs
dos Íuzileiros e beijinhos de Mcnon, pcrc:
ele. Digo o esse conquistcdor inveterqdo
que ctpctrecerqm novcts moriposcs no Pcts-
seio noturno do Gqleriq. Bem. Vou encerrqr
a epistolo, pois Nereu e Ãngione, nelcr ci-
tqdos, estão cqui por perto".

PRESENTE DE CÃSÃMENTO

De Vogcrl q Paulo:
"Diga qo Mcrrta que jó comprei tr enco-

mendq delq. E' um lindo chiÍreiro de prcta,
ó modc da terrq. Vou monda-lo pelo pri-
meiro portcdor técnico, de conÍiqnçc, tcl-
vez o... Fulcno. Ou ele preÍere que o mcrn-
de logo doqui pcra q Íutura residencis do
cascl ?"

de suqs vítimcs, do que desenhondo no
"Dicrrio Cqriocq":

"Sqntos. Àbordo del "Pqn-Ãmericq"'
Ãq. 26-929. Cqro Vôrva, Hubierc querido cl
despedir-me, con un qbrqzo vigoroso, cru-

1ir Ia colección de estilisodos huesos que
exibes en plenc primovero de lo vidq.

No te enÍodes con lq irreverenciq miq,
pues yo miro lqs cosqs y cqsos qtravés de
un espejo concqvo, y si tu me resultqs im-
perÍecto debes consolorte porque Curingc
es unct perÍección. Curinga hqstq cqusq lq
impressión que tiene el estomcgo en la es-
pcldc, porque pqrece que se comió el Cor-
covqdo y no pudo digerirlo hqstq qhora.
Dqle un Íuerte qbrqzo c este buen compa-
nero en mi nombre,

Otro Íigurcr que debe consolarte es lq
qrchivistq que encctrnq estq Íigura Íqntqs'
mcgorico: Una boca persiguiendo unq mu-
ier, con un diente veterqno vegetondo en
el oqsis... Su bocq mcs Psrece unq incubq-
dorq de muecss que Ílorero de sonrisqs.. .

Otra Íiguro: Sody Goribcldi, el de lo

o cÃMrNHo MÃrs cunro Do rÂpÃo ;íf 3S":Í';'"?"3"::#H"i""*"::'*iu::
.A'O BRÃSIL humoristcr de Íuerzq hidroulicc en el higodo

De lobim, sobre o outro andqrilho: "Yo- I"".X']AT il,'ii,llill;; I?,X,ÍjTL: i:Hil
kohomq, Ãbril. Bopp pcrtiró pro Brcsil den- ;à""-;;-"Jrorr..io" del cielo.
tro dum mês. o itinerário seró este: entl'.T -*y §ã,#ã? Este si que es unc enciclo-
pelo Thibet,.surgir. no_ ÃÍgorristão_, Ful_i p"ai" ãI"i[r.ro" compogincdos en un
poro Jerusclém, cqír no Cqiro, inÍlectir poro I-::: *- *"'-
Alexcndriq, descer o ÃÍrico Por dentrd-,oté roslro' 

Ãbbodie Fqria Rosq ? No pcrrece aca-
o cqbo e tomqr um buque niPonico.prg T: "o 

,'q"iJãã ri"rao de colçc comprid.o,sil em copetown. chegorá rogo cí, dentro ;;""": Ír;ó ãt ,oror"ro del 
- 

restoúont ?
de cinco mezes"' Termino, pues temo cqnssrte con mis ele-

C.Ã,RICÃTURÃS EM pÃtÃvRÃs gios' Y Porque tengo que desconscrr pues

Ãndrés Guevqrq, o rerriver. Mu* o peior l?",$.'"t#ãf i"o:§ffrliti ;1?1i"":ff:;
escrevendo q cqminho da Ãrgentina, Ionge Sq:rtos".

A Natur ezat o Homem e a Cultura no Brasil

O escritor crgentino Atilio Gorcio MeIIid, está trcbolhqndo nq preparcção de

um livto gue se intitu[orá "Bqiz e destino dq nqcionq]idqde brosileirq." (A nqturezq, o

homem e'q culturq. no Brosil). Muitos capítulos dessa obrq esÍõo sendo publicodos no

decqnq dc imprensa orgentino, "Lo Copitql", de Eosário.
Ãtendándo a qrã o sr. Garcíq Meilid se propõe q oÍerecer á Américo fspanho-

]q umc notício qtuqJ e vivo dâ literqtura brq.sileirq, consÍderqmos opoÍtuno cho.mo.r q

otenção de escritores e editores, Pc/Iq, gue the prestem a coldhoro.çôo gue T9t-.:9 P9J9
seu beio e nobre esÍôrço, envioido seús Iivros e sucÍs edições pqrcÍ: CALLE n/,N'

CO'N, 137 - Buenos-.ã.ires.

do que desenhondo



Iunüo, 1938 D

Edison Corneiro

Foi Aurelino Leo,l guem prirnejro se in-
Íeressou pelo religião das closses pobres
nq Boía.

lVo seu esÍudo, si estudo se póde chqmar
c urn pegueno Íolheto rnsl essrjto de rnenos
de cincoenta páqinas, troz q doÍa de IggI.
Tão longe,.. Pqssando oo conteúdo desse
folheto, pqrece incrivel gue se posscr errcrr

, ÍonÍo em tão pouccrs páginas. VqIe, qp*
I nss, s o.bservaçõo, o material posto ó áts_
posiçdo do etnogrolos.

Estudcndo os "potuás" de olguns sen-
Íenciodos do Boíq, Aurelino Leol cãe no erro
do qeneraliração cpressodc. E qssr'nz, sô
meflÍe po_rque a maioria, esrncgcdorc me_
nos um, dos obseryodos, erq proáuto do col_
deomento dos raços, ja o bacharel vde dtri-
buindo á mesÍiçcgera o hábito dos rnsndj-
gcÍs...

"Os individuos gue Íêrn seus ',pqtuás,,
sôo conhecidos "rncndingeiros,, ou',,cqcun-
deiros", 

- diz Aurelino LeoI. A denorniaq-
g_"q póau nos Íqzer supôr uma possivel in-
Íluênciq moJê. Sabe-se gue os nêgros rncn-
dingcs, provenientes dô cele.bre- reino de
Mali, no AÍrico Ocidentol, eranr conhecidos
pe,los seus poderes sobrenqturqis contrc qs
Íorças dq naturezq. Mussukncno, os Ínqa-
di19as 

- como, o/Íás, fodos os negros ode-
ridos ao cuiÍo de ALloh (tapas, haásós, no-
gôs), aquí- conhecidos 

"ob 
c denomÍncçõo

generica de "molês", 
- trqziqm no peito, ern

peguenos sqcos de pono dependuiodos do
pescoço, os seus qmulêtos, ÍejÍos de trecàos
dqs surctqs do Alcorão copiodos em popeJ
o_u pqno. ?udo isso, porém,-não provcÍ nado.
Os negros.bontus tombem não êm o hábito
dos 'itegues" mcgícos? E os proprios cctô

Iicos, nôo têrn eles o hábito dos -bentinàos,,
e dos escopulorios? Nõo conheço qs orjqens
do termo "cdcundeiro", mo,;s sei, pelo meio+
que "mandingueiro" evideacia õ negro, rrão
o mestiço.

ÀIõo compreendo como ocorreu o
Aurelino LedI a Íolsidcde potente das suos
conclusôes. E crindq mais deante dos ÍrÍtos
gue ele nrrficr, corno simples obserycdor:

.ánÍes de Íudo, o signo de Solomôo
velho ÍrqsÍe mágico, posto ern cÍrculcÇ,ão,
desde o oculÍisrno de Herrnes Trimegisto] ao
EgiÍo dos Íanqós, 

- apqÍece, tal qítal umo
fotolidode, nqs rézcs e nos pqsses iituojs do
pretendidc mandinga. .Ãindo por cimd, hou-
ye guern iaÍorrnqsse o Ãureliao LeaI de que,
si guolguer individuo se coloccsse deatro
do espoço por eie ocupodo no sóIo, Í.iccr;iq
salvo de todos qs desgraços gue o cmecçqs-
sem... E isto é tão velho guonto o sstrolo-
gio, o olguimio e outros Ícntosrnogorlcs
Íguois.

I{o mois. O moÍen'ol de gue sê seryr-crn
o-s tsis mandingueiros, si podio pcrecer obro
do §ncreÍisrno religioso,-por outro lodo de,
vio sugerir dlgo de concreto, devido ó suqqssustqdorc uniÍorrnidode. paginds de rnis_
so[, "registros" de ScnÍo ."Ln{ónio, a crqua
benla da rnjssáo católicq, dando poder 'má-
gico á pislolo e ao punhol de um taboréu...
Nenhurn elernento esÍrqnho,,,Í.etiquistq,,.
.Apencs degradoção do religiõo cotóijca...
Vez por outra, porém, cerÍqs esguisitices di-
gnos de noto. O .bondido Clemente da Vtugi-
nio, que lez um incisõo no pejÍo e Iá enÍer-
rou u1n "registro" de SqnÍo António... O
omulêto conhecido por ,,mão de onjinhas,,,
môo de crionçc traüdo, sêca, oo p""áoço...

0@
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Até mesmo nos momenÍos em gue se

póde inutilizqr q mqndinga alheio, nã_o ho
nenhumq oriqinalidode. Soment'e, cdapta-

çoo do velha mágio vorios vezes seculcr oo
meio do BrasiJ. ,{trovessqndo um rio, o "pa'
tuá", perde os seus eÍeitos. ÃÍrqvessqndo
"páu-de-porteirq", idem. Ou, então, guondo
o mondingueiro tem o corpo "Íechsdo" con'
ttcr bolo, cqfiegqr a armq com cêrq. dq ter-
rd, íumo ou - 

veia-se oté onde voi q cren-
dice populor! - ponta de chiÍre esguerdo
de boi...

Quonto qo rio e oo "Páu-de-Porteira",
nqdc rnqis tacil, Aqui esÍá o velho "ponto
nevbo", especie de cqlcqnhar de Ãguiles
dos rncgos de todos os Íempos. Iá na cqrre'
gação dq qrmq, convenhqmos, hc rnesmo
olgumo originolidade, mss de poucc impot-
tancia. Detolhe, spenqs'

Paro os mondingueiros de Aurelino Leol

- e cr observoçõo voi aquí o titulo de curio-
sidode, - o Senhor-Menino se chcmovc "o
tilho de Sonto António"...

Melhor, muito melhor do gue tudo o gue
soru do cerebro e do peno de Ãurelino LeoI,
sôo qs orcções por ele Íranscritos, segundo
aÍirmo, Íielmente.

Ão contrqrio, porem, do que supunha
Aurelino Leol, os citsdqs orcqões nadc têm
c ver corn q mesÍiçcgem, nem mesmo com
ôs neg'ros mandingos. Sâo cpencs, como ve-
nho sustenÍq.ndo, elementos superstites dcs
veJhqs religiões de Íundo predominantemen-
te máqico, onteriores ao catolicisrno. E mqis
nsda.

, Aqui vqi um exemplo, colhido por mim,

- umcr oraçôo contrq o máu olhqdo, - no
genero de váriqs dos que vêm no estudo de
Aarelino Leql:

"Eu, F., com dois te botqrqm, com três
eu te tiro, cork o poder de Deus e da Virgem
Morio. Si te botaram nq cqbeçc, Sôo /oôo
Batistq gue te tire. Si te botqrom nos olhos,
Sonto Luzia que te Íire. Si te botqroÍn ncÍ cq-
beço, S<rnto Apolônia gue te tire. Si te boÍa-
tam no corpo, ou de gordo ou de mctgrct, ou
de bonito ou de Íeiq, ou por bem ou por mal,
ou por querer bem ou poÍ querer mg.l, ou
porgue veste bem ou porgue veste mql) ou
por gue pqssq bem ou por que possa mcl,
ou porque cclça bern ou porgue colça mol,
ou porque tem dinhefuo ou não tem dinhei-
to, ou porque tem poder ou não tem podet,
ou porgue tem emprêgo ou não tem empre-
go, ou porgue tern omigos, ou não tem omi'
gos, ou porgtre Íem posição ou nõo tenr po
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siçõo, ou porgue é teliz ou não é fieliz, ou
porgue sqbe ou porgue nâo sqbe' Sonto
Amoito gue te tire, qssim como estcs pcla'
vrqs sõo verdadeirqs pelo poder de Deus e
da Virqem Mo,rio, qssim sõo ss três pessocs
do Sontíssimo Trindode, Pqdre, Filho e Es-
pirito Sonto, - /esus, Mqiq e /osé, tem
Deus por tí, nc,dcr. mqis te qcontecerá, com o
poder de /esus, médico divino gue te cure.
Assirn sejo. Ãmen /esus. Podre Nosso. .,{ve
Moriq. Solve Eoinho, Glório q Deus Podre
Todo Poderoso".

Onde est<Í oqui a mestiçogem? IVôo sei.
ProvqvelmenÍe, nõo hqverá quem saiba. Há.
por oí um livrinho chqmqdo "Cruz de Co,ro.-
vocq" onde orcções corno estq sôo mqis do
que .bonois. .. E noÍe-se que êste livro é ve-
Ihissimo, qnterior ao descobrimento do Brc-
siJ. possivelmente centemporaneo dos alqui-
mrstqs, Jivro escrito e seguido, durqnÍe inu-
merqs gerações, por orionos puro-songúe...

Pqrq, Aurelino Leol, o "zono" do mqn-
dingo estcvq compreendido, enÍre Sõo /oõo
do Paroguassu', Born /esus do Rio de Con-
tos, ÃndqrqL Lençóis, Cochó do Molhetuos,
Mqco.úbq,s, etc., vqle dizer, q zonq çentrql
do Estado. O hornern que Loi tão longe na
genero.lizoção teve, atinal, mêdo de genercÍ-
lizqr e tratou de pôr muraJhcs dc Chino em
torno dos mondingueiros... Aquí, entreton-
to, é que a generalizaçõo se impunha. No-
turqlmente, Awelino Leo.l devio ser (e o Ío.
theto é a provq cabol disso) de umo notá.vel
íqnorancia em mo,tériq. de mágia por ossim
dizer civilizcdq, desconhecendo os trqbolhos
de EliÍos Lévi, de Popus e de outros bqmbqs
nq mcrtériq, desde o já citodo Hermes Trime-
gisto oÍé o nosso interessqntissimo dr. Law-
rence, domicifiodo no Eio de ]onefuo, Porque
essc mágia "civilizodo", como degrcdaçôo
do cqtolicismo, tem pot palco, não somenÍe
a zoncr, centrql do Estado, mqs Íodo o Esto-
do dcr Boío, todo o Brdsil, todo o mundo cÍis-
tão, - o engrcçcdo mundo cristão, gue eri-
ge o Ãcaso ern deus suprerno, gue trerne
deqnte do qzar possível e gue vqi procurar
o Íuturo oté nos desenhos furegulores do bor-
ro do cdÍé!

A crítico post-rnortern, bern sei, póde ser
detàsfáveJ, mqs, embora a pilherio seja de'
scgrcdovel , não tenho culpo de Awelino
LeaI ter morrido tôo cê{o...

AÍinoJ de contss, "tão cêdo" mesmo?
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Aproximam-se.
Eoncqndo. .. roncqndo. .. roncqndo.. .

Pqssqrqrn.
E o cobecinha,
perdidomente loird,
do menino descuidado,
gue .brinccvo com .borguinhos
de papeÍ,
Íoi coír,
ensanguentado,
o1ém.
Seus olhos, muito dzues,
descerrados,
Íicqrqm perguntondo,
eternomenÍe,
oo InÍinito,
gUê é Íeito de Deus...

Da
Hora

Que
Pqssa

Poemcr

NILO
DA

SILVEIRA
WERNECK

b

,

IVobre Esponho vilipendi,adc t
,4Írovés de teu sóIo Íecundo,
já não Íecem madrigdis,
desprevenidos,
o_s possorinhos nqs rqmcgens verdejontes...
Às ÍJoresÍas, ctgorq, sõo de aço.
Do oço dwo e Íúo
de bq.ionetos gotejando sqngue,
em reverbéros, mqyorticqs,
oo sol 1

Nobre Esponho vilipendicda I
PeJos Íeu qres,
outrórq imqculqdos,
Jci veem - sinisÍro revoodq ! -bqndos e bqndos de grandes oyes rneÍcficqs
roncqndo. . . roncqndo... roncondo...
Ostentom, aqs qzos gigontes,
insignics vistósos
dos deÍensores do primcdo espiritucl...
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Por teug olhos severos, petrêlranÍes,
por lu6 àoccr que c miaàs boco chqulo,
poÍ tuds móos lervoscs, PolpiÍ(rnles,
por teus oqbelos de doirada íIams,
pelc doçurc do Íua voz ,aorencr,
pelo ciganisao dc tua rl.lma [íwe,
gual pcrsscro conior sventureito,
pelc alegria Íestiva do têu riso,

âue é descdro atdaz & miserrc dc vido,
pelcr otraçáo que a lu'olma ccnorcr

àr"t".r, nc ariat)qfino entsislecida,

por fu enír'm que és cr rninha ezallaçúo,
àu le consogro menÍor dos meus sentidos,
eu tê elêio senhor do meu destíno,
eu te pioclcmo meu Deus, ninlra ptria, raeu lor'
E selr Jcnçor oo Futuro ulr curioso olücr,
Íugindo á Iemàrcnçc &iste do Pcrsscdo-

e 
-sentindo no PresenÍe o opelo dq vida,

por eskadas de luz, e ecuninhos em llor
Eloriosamente vou ccnÍcndo
o byaao deste qmor!...

Poemo
de
Moio

"Eu morrerei seÍt gue ninquem
Íodos os gue me ouvem
?odos os que me rrêm
Todos os gue ,ae Íoccm
Percebcm gue eu desejei ser util
Quem scbJ se eu náo esÍou onde devetia estat?"
O peregrino Portiu
Desperdiçcndo o Íempo consigo raesmo
E porou novcrmente
No nreio dos homens
Mcrs novornenie Íêve gue Pcrrtir
Porque todos os gue o ouviram
Iodos os que o virorn
Todos os que o tocatam
JVáo perceberam gue eJe desejovo ser util
"Quem sabe se eu nóo estou onde devefia estd'?

EXALTAçÃO

lvony Ribeiro

a
Luor de Maio, onde estáo crs donzelcrs proletorias?

Em que rnucorabos se enconlÍoa Gabtiela e Lucía'

em gue pcÍeo de Íc.brÍc<r omcrnheceróo por estes dics?

Onde estáo crs judics Geny e Tationcr
de louros cobeios guentes coao Iinguoi de Íogo?

Onde estáo as deserdcdqs sonhcrndo o esÍc àors?

Porque estc noite é assiar clcra cnoaro olâos inÍontis
. ráo v"u- cs moçtr§, de chÍtc, no'loÍtrr ao Laryo?
Onde estáo os ÍIores oaeonhecendo no otvolbo'
gue crs meaincts proletcrios náo os enconlrom?
Gabriela e trucic sonüovoar com jardins de iodos'
To;üonr: e Geny corn louros pôes de trigo'

Luar de MaÍo, não desiludcs os donzelcs proleÍcnÍcsl
Ohl os silencios cordisis dos noiÍes lorgcs do Mecado!
Gabfielo,, Lucíq, Tatiqna, Geny, todas iuntds,
e nós, rneninos aventuleiros, olhando cora ulcr dor gucrsi meconica

os grondes ncvios porodos no porÍo!

Aydono do Couto Ferrnz

a

Jesus

Erronte

.!ulieto Borboro
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Suicidio de Lindoureo
Oswold de Androde

Entre ajuntqmentos e comentórios,
quÍonroveJ invadiu cs ruds poeirentas
}nir:.o Íinal do cidode. ,4,proxirnou-se
fcncos. Chegou.

Uma eslovqco ern chinelq+ g,re parecio
borrcdc de amsrejo do vestido qo cqbelo
por um pintor l'mpressionisÍo, estccou Inco.
tonqtc: que vinha rncnguejordo..

- Até vocêI Que curiosidodel

- Quern nôo Íem curiosidode não vê!
Ãs duss envolveram-se num grupo in-

teressqdo. Um rapaz cornunicou chegondo
do cortiço tronteiriço, onde o outomovel po-
tárq num ofropelo de gente.

- Tá Ió esÍendidol

- CoiÍodcl ?ão serissinhsl

- A polício já cheqou...
D. Fortundta gritou do janelc;

- Quern so.be gue disgosto tinha prrr
se qmossál

- Nâo dexô nodc iscriÍo?
Noo sobio iscrevêl

I e otação dc morte Íazid correr pela
ruc, qtroz do "robecão" da polícia, cricnçcs,
e nruJheres num qr de desgroço

- Que Íoi?

- Um suicídio. -.

- Ã Lindoures, coitodol
À eslovocc senÍenciou:

- Vivê ruim é mcis mió que morrê...
Ã. preta Policiano opqreceu, redonda e

Justrosq como um sqboneÍe de benjoim mo-
lhodo, numcr chita de cores. Pqreciq q alta
sociedode. Disse nurnc reprovcção:

- Perdeu d. gÍdçd de DeusI Hum! Não
tern perdôol

Houve umo reação rnudq rnos gerol.
EIcr enlão ernendou:

- fão boosinho, coitoda!
Um grupo iÍclo,pauIistq corneaÍóvq..

- O gue Íizero pra ela?

- Levqro na justiciol
Metero tqnto rnedo...

Policic,no, pqssou cr se preocupcrr cora qs
cruÍorÍdcdes.'

- QuaI é o delegada? AquêIe moço
novo?

Depois tornou umo posiçôo seyeÍcr;

- CoiÍodo dos potrões. Incornodar os
poÍrôes!

IVo interior do quortinho exiguo do.s

Moncorvino, IotograÍavam o codcyer com
reÍIetores e lompodos.

Dois griJos tinliqm Írasido um caixôo de
zínco gosto e qmosssdo de trombolhões.

Umrr mocetonq dizid pqrcr runcr cricnçc
olregalddo que trozia qo colo;

- Bichínho yoe comê elo deboxo dq ter-
ro, coitado!

Po,rcr q sêde dos jornoes, um reÍIeÍor doí-
rou o rosto cqhno de .Lindourea no vesÍido
brq,nco.

Um gilIo preÍo piou.'

- Non tem perigo. Se nôo quizé í pot
bem, elq. vae por mar!

O corpo iq ssir.

- Loucutq.! exclamq,vcrn num grupo.

- Destinol t
- Que coro.gem de rneniasl
O Chibc gue inÍerviero desde o conreço

porecio mqis retinÍo no gur'mono jcponês
corn gue cosÍumqyc deslumbrar o cortr'ço.
Corn três operários eÍn rnqngds de calzrisc,
Íez vcrciloir o caixão Íechqdo.

Houve um silêncio grcNe.
A Policiqnq gritou pctrcÍ um pegueno gue

entiqvq, o pé numa poça de aguo, tazendo
espr'rrcr lqmo.

- Ocê leycr um botetão do guarda, oi!
O novelo de gente saiu no direçõo dos

ccrÍos porodos. Então estqurou o chôto re-
presado do ÍomíLic: e dos visinhos.

Donq, Fortunato, dq janela, exorcimoto,
Ícr.zendo o sinal dd cruz, e benando:

- Diovolo! Diqvolo! Didvoio!
E d mãe surgiu pelo pôteo corno no seio

teoJ:ol de umq togédia gregd. Gritou onÍeq nudez dq turba..

- Que destino fieio, Íio minho!
A Policio.na achou gue ercr horq de obrq-

çor. Colocovoim o ccixôo ao cdrro.

- E' destinol destino, gente!
O velho lacopo Frelin voltou cwvo pela

rua empoeiradc de junho. EIe interrompera
a leiturq. gue estcvo Ídzende., no oteliei de
Incoronato, de urnq página de ^história sô
bre o oplicoção de torturas entre os Lomba*
dos.

_ _ _ Que _Íoi? perguntou dona Aageliaa.
A Lindouriq?

- Quena sabe? Íez o velho.

(Do romcnce "MÀRCO ZERO', em pre-
pcro).
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Fro$ãssão de fé
dum Foetm pffi#õo

Mês de Niáio - 
Floreal - 

quando a Natu-
reza celebra o regire-cso da Proserpina dos som-
brios reinos de Piatáo, ao seio dc Demé-i;er: sua
máe amantíssima;

Quando apoz o despertal das primeiras sel-
vas, r'ebenta em plena ilor:aÇão todo o ieinq ve-
getal; quando o soL da Irrimavera resplandece
tulgurante ne pt"clrlessa dilma coprosa messe --
o Poéta alando-se multo acim.a do tumuttua:: das
vilezas humanas, libertanCc-se cla sua ccndiÇào
animal, ascende pelos espíi:itos a sua posição 1a-
boricsar'nente conquistacla de Ser Pensante, pro-
cura interpretar e cornpreender o stibiime rnistó-
rio do UnÍverso.

Para isso eie busca urra solução para o an-
gustioso problema da -tJida 

- 
ds sus r.ida pes-

soal e das muitas viclas que o cercam. Se é um
mistico metafísico, volve os olhares pâra a sua
Divindade, aceita um rlogma fechado, ou em a-r-
tificial especulaÇão filosófica. Se é um místi.co
clarividente, porque todo o }Íomem tem a sua
mística - se é urn místico clarivid.ente, repito,
ele busca sem aÍilrnar nem negar, a solução sub-
jetiva do seu prcb).ema íntimc"

Todavia, eomo di-cse, sem afirmação nem ne-
gação é possivel a busca do Àbsolrito, a proje-
ção de Eu para o Todo, sen caít, no ahsurdo.

E para um Poetâ - 
que deve ser acima de

trido o Artista-I{orr;em, essa ascençáo para a
Verdade e o Rem, se derre fazer atravez do tseio.

"Beleza e Flarmcnia num elán supr:emo de
Amoi', serão a sua cração" corno cisse 

.Gio-ranni

Costa, na sua admira-,,ei "Apologia do Paganis-
mo", esse Pag:rnisru.o sadio e puro que é af.rnal
o quc preiendo eievar aqui como sisiema de mi-
ni:a Jé de Poeta.

rraia rlim, para nós, po;so clizer assim por-
que felizmente não estou a concepção pagáo do
[.]ni','erso cclrro a sua ética ecluilibrada e hones-
ta., são a melhor sustentaculo espiritual náo só
no cclr.ci,lo acanh:rdo do Honrem-Ir{odelno, mas
do Hcilem-Eterno, do ilomenr integrado na sua
vei:clade;r'a estrriiura iie anirtal emancipado, que
al.rngiu a maiorirlade do espírito.

Coilo ijoetlL-IIomem, sinto o mesmo entu-
siasno salutar q-ue sentir;rm ha mr-ritos sécuios
aciueles i-Ielenos dum piano superior, que oiha-
r"ar:r Ízlce â lilce o Enigrna d,a \iid"a e o soul:e-
rarr coliLilrecnder: - 

A l.Iatureza, mãe sublime,
donCe saÍmos e da qu-al fazemos parte, é a úni-
ca divinciade qtte pleni:tmente e ioCos os dia.s se
titr-: -c\ E1d.

Fara ele vai todo o calcr da nossa addração
e cienilo o-eIc, de halmorrja com ei.e, procuramos
r-iver. E' assirrr que a adoramos, de pé, para rne-
lhci cciiternplaimos a sua o'i;:a e Iicrqrie uin pa-
gãc ja.na-is genufiecte.

E'lassim que virremos, procurando eirrnen--tai tcdo o potencial da vida, num senÉato equi-
l:blio das nossas virtudes e dos ncssos defeitos,

arnkros naturais e a'r:rbos necessários para Cessa
mistericso e paradoxal aqão e reação, sair cada
r.ez mais puriÍicaclo o nosso ser psico-somático.

E é assj*l, tambem que morremos serellos e
tranquilos, frorquê a mcrte é aincia essa mesma
rencvaÇão que nos integra de novo nà naiuieza
dcncie viémos.

Com esia Fé - sempre-nova -, com esta Fé
qrre não narcotisa energias, se constituiu a maiol
civilisação de todos os tempos 

- aquela única
que não precisou da For'ça para se impor', e que
ficou perdulando na }Iistória como a luz dum so1
que jamais se extinguirá: 

- 
Helénial

Essa l{elénia hel:oica e generosa, que deu
rrida e unidade á Europa e p;.:lra onde hoje e sem-
pre sábios e artistas, voirreli.i os olhos em busca
da luz.

Helénia é a filha unigcnita do Paganismo.
l-oram as suas ilhas ditosas sombreadas pe-

los bosqu,es vicejantes, foram as suas montanhas,
o seu rÍiãr de esrneralda, â sua lua de prata e o
seu sol de círo, que inspiraram a sua Civiiiza-
çáo sublime -- o seu ideal de Beleza e I{armo-
nia. Foi afinai a sua prod.iga Natureza que deu
aos Homens a felicidade que gozaram. n{as tam-
bem foram esses homens que a souberam com-
prender pcrque sornente desse mutuo enientil-
mento podelia srirgir essa Era feliz.

Porque teriam os triomens hoje perdido essa
subtil e sui:lirne faculdade de. já não ciigc com-
pieenCer, mas peio menos sentir os efluvios da
liatura?

influência dum mórbido ascetismo oriental?
Cegueira, indice rie demencia? 

- 
Não sei. Seja

corno for, ha- que regressar a Ifatureza!
Temos de vcltar a aiegria, virrer ccr:ro indi-

vid"uos e como }lurnanidade. Pai'a isso, só vejo
u.in rrreio: 

- 
Erganos os oihos ao infinitamente

giande e conier::piemos âs estrelas -- na Ura-
nia consteiada.

Baixemo-nos sobre a terra e escuternos os
seus rnui:múr'ios, as milha"res de vozes de germi-
naqáo das sementes, e o puisar vigoroso que vi-
bra nas entranhas do planeta.

Cuirrerno-rios soJ:re o iniinitaimente pequeno

- 1ição mararilhcsa. que os Antigos não tinham
porqlie ignorarram a sr-ia existência, porque náo
tinham os rneios aptos de penetrar nesses mun-
dos.

AL:racernos tudo nu-in amplexo de Amcr', sin-
tarncs que pretencemos a esse Todo, e el'guendo
urn templo ern cada }:osqne do Vale e em cada
píncalo de montanha, a,i:lamos-]he as janelas
para todos os horizontes do mundo, para que a
Iuz entle a jo::ios e então, de pé, porque pagão
nãc genuilecte, elevemos o ltosso espÍiito para o
Aitc, nulma "oraçáo teita d.e Beleza e lfarxnonia
num el,án supremo rle Arnor''.

Porto' Maio' t"u;ro 
&E saNJusro
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Tea*o Ertranjero

E&Ál[ ETO ZA(CONí
Ei'gron octor itoliano es, siniudo, el más ilustre sobreviviente

cle uno ópoca dromotico yq cêrÍc-
d:l o.cosi cerrodq. Epoco de muy
c.undqntê producción iiterdriü que
se reÍleja 

- con obligcda hetero_
Eeneidod - en ei repertorio de
eccconi. Epoca guê, por etopds,
\':r ccnviviÍ o escuelos de bien dl_
verso y hcs-q qaiqgónico siglo es_
tétrco: iunto ol tcsco meloàromo.
tismo romálrtico de li.ÍorÍe cjvile, eltgrio ncturoiismo de Don piefto
Ccrusc ãgusÍuêrte escénico que
si:ve de Gntêcedente al groteico
nod31g ; iunto o lo preocupoción
:ceôtogrco y q Io consigui.ente lu-
cho dioléctica vertido en SpeÍ{ri,
el. tono y eI ombíente simbolistcs
ce Cittá rnorÍo. Repêrtorio que, se-
g,in los progrsmos, o_borcq tsmbién
clqunos reciêntes mcni{estociones
cei têdtÍo de posguerro: toles, por
excepción, dos piezos de pircndellc.

Con es{o úill visitq, que del.:en:.os
rl empresorio Dr. Enrique l,4uscio

grdcials le seqn dodos-, nos
iiego, pu-es, compendiodo en iedu_
giCo muestrorio, el esquemo de un
::rplio período dromático y, ol
J:ento de un pobre elenco, el mós
leiombrodo intórprete de hoy.

Hssto eI momento en que escribo
estas lí:reos, Zqcconi sólo hcr oíre-
cido três novedqdes y lievc oquí
r-crniidóg dios.

i{c representcdo II picccio re, de
G:useppe Romualdi, chcio comeCis
br:cuçsq donde - dcscqrtodos un
:crsicnci soluCo Íqscisto, oiguno
lr:r i3rülc_ Ce iniención EuerreÍo ylc olusión al "dovere" cie repobloi
l,: peaínsulo 

- lcdc lo demás,
trhsci,.rtsmentê todr:, está apolilioCo
i::erni:iiblemente. Bqstorá recordcr
rrje esl,ü obrito gira en tcrno de
u:. c cr;otuto, cuvo nccimientc hqce
ptiiTrcl I« viCo de lo rnodrc., en_
ilrmcr de nêÍritis. . . rlunque obo-
:c'ciics los personojes segirn re_
:..icrs hârto rnqrosecdos 

- osí ia
ir,: soiiero:io y ei viejc muccmo 

-,Zrrconi Cispcne rie un primer ccto
íel::: oIlí, con inimilu]:ie desirerç,
'Jr-Êcpq en iágrimas lo alegrío
:e:i:crcigrrÍe dê sêniirse inminêftte
cbreic cuonCo ics esperonzos de
se;lo se Ie habíon ya Cesvanecjdo.
lrlc;s esta únicq escencr no nos coln-
peaso dei resto, /l piccolo re, océ.
:iÊse 1ã iórmulo conocido, es uno
p:e:o arlicuodcr.,. "crntes de es.
i: ercrse",

,!oliiuC;ne, de lucic D,Ârnbra,
cuiJrL. ser comedio psicológico y
5-o quedc en Íclletín. Fojietín esce_
:ljiccCo con los peores recursos
del ínÍimo Ohnef. Tcl, entre otÍos,

pof
José Maria rllonner Sans

a
lo_ revelqción imprevistc y cosi
póetumc de uncr inÍidelidod conyu-
yol. Tol, lq imediata muerte de lc
Ésposo, quien no scloro cuól de
iôs três hiios es eI bcrstordo. Asis.
timos osÍ o Ic desesperocion del
senqdor Ãrdenzo, cuyo situoción
fqmilictr sê complico en seguidc
cuando tiene que buscor êntrê sus
hijos oJ lqdrón de unos títulos de
rento. Y, noturqlmente, el iodrón
no pueCe ser sino el bostordo---
Lo que en ?ufÍo per bene, de pi-
rondello, es contrqste de dos irnó_
genes lcr de Lori, paro sí y io de
Lori por<r los demós 

- ongustio
lcccrcrnte CeI protogonisto cuondo
enirevé esto úliimq - se cnudq en
Solitudine medíante situociones de
muy primorio eÍectismo y de muy
retóÍico dolor. Ei tema de lo heren-
eio, quê ionto interesó ol realismo-
noiurclismo (bo.ste eI eiemplo de
ocuel4buelo de pérez Goldós),. y
quê interessó qsiroismo cr lbsen,
Strindberg y sus ccnlinuodores,
iiene oquí insospechodcs d.erivocio-
nes policÍoles. No es ésto uns obro
de concesiones o1 bosto gusto de ci-
erto público. Es, toda ella, nna
entÍego sin reservqs o esê gusto
I:csto, porque ê1 qutor no ocier{c o
ciescrrollar el ploblemc de uno
"sôiitudine" que, ol concjuir el ter-
cer scto, lo es de muchc componío
po-ra el senador Ãrdenzq: ires hiios
y un{Í nuero.

En cuonto c Dcn Buonoporte, de
Ciovocchino Í'orzono, es unq coroe-
dio iramqdo con lo técnicc de si-
empre, lo cuql ccnsiste 

- sin nin-
giir desgorte mentoi 

- en oltencr
hál:ilmente los notcs emolivas y
ios episodios hilorsntes. llodcr de
cÍte Fero sí mucho oíicio y, éste,
no Cel mejcr.

Si esi{rs tres novedqdes 
- nove.

CcCes "per modc di riire" - 
puede

!rcluirlos el seitor Zocconi en sus
tcnp:rados itolicnqs. ninguns ro_
;ín lqs justiÍicc en uncr giro pcr el
eYircniêro. Mos no es éste un de.
meriio exclusivo de lo onadido q
su vieio rêpeÍtôrio, pues en é1, co_
deándose con -Ee Leor y Otelio,
esrú 1l ccrrdjncrle Icmi:criini. cuya
grccic de bolonós ã-runddnc brindo
: ic plctea ur:o piúcid* drgestrón.

Lc cqnocidci :nterpretotivc de
oste crctor octogêncrio es, sin vo-
riqntês, 1c que iució entre nosotros
hcce quince qnos. Su ductilidad
expressivo, desde ei olorido trá_
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gico hosto Id riscÍ dontqgioso, desde
el susurron{e "pionissimo,, hostc lq
ironío de sus ojos entreceÍrodos, sâ
montiene incrlteroble. Zocconi es un
maestÍo de la dicción, un viÍtuoso
de los modulociones voccles, un
p::rito del qCemán, un qrtíÍice del
gêsto, un expeÍto de Ic corocteri-
zcción. Noda en éi quedc librodo
crl crzcr. Ãsí se comprende ese mc-
rovilloso poder de tronsÍiguroción
psíquico y Íísica con quê osombrcr
y sccude ol quditorio-

Fero, y qhoro lo vemos con suÍi-
ciente peÍspectivq, sus dotês êxtrd_
ordinoriqs hcn quedodo limilodos
o un ccnjunto de obros de muy de-
si«uoi volor. Y, tombión qhorq lo
coroptcbcmos con pêno, eI senor
Zocconi Ie debe demasiodo o Iq
escuelcr reolistq. Recrlista es su
rncnêÍo de componer: va dei deiql-
lisrao minúscu]o 

- 
pietro Coruso

enceadiendo un ÍósÍoto en los Íun-
crlics del pontolón, próspero lom-
bcriini jugando con su cojitcr de
ropé, el Bey J,eor despeinondo su
rneieno oleonsdc en meciio de lq
tempestod 

- hqstq los cuociros clí-
nicos con que iiustro lc pcrólisis
progressivo de Osvclldo y los es-
teriores de Corrqdo.

Por otrq porle. su meridionolis-
rno, renido con lo sobrieCoci, 1o in_
cluce o Ítecuentes exogêrcciones
pcito susciior lo Íácil emoción en
un público ton entusiqsto coltoo
pcco escogido. Se necesitqn pÍuê-
bqs? Pues sobrorá con senalcr el
logrimeo êxcesivo de su CcrrdjnoJe,
el terrblcr de monos y la meticulo-
siCaii veri:ol de su Rey sin reiilos.
'c jcicsjiod iesmes;;sdo oue in-
Íuncle en ei héroe populor ae Cio-
ccrq:ii. Y lo licva a más su tem-
peruznenioi e::ul:eroncio: lo llevq o
ccrregir el íincl de pcne Altnti
p«ro durse ei curiosísimo placer de
moÍir, unq vez rnás, c{nte los espe-
ctrdcres alóniies.

Pese cr esias ol:gervcciones, Zcc-
coni es un gíGn senor del escenc-
r,c. Sus CeÍectos son los deÍectos
co:r:lciurqles c. un sol::eviviênte,
scbreviviente Ílustrê de uno ápccc
c;omá'iicc -.c cer:«do o cosi cer-
rcdc. Pcr êsc no comprolnete q
r::ie::udo nuesirü selrsiililidcrd 1g3g:
lc segui:nos, otêntôs y lespetuosí.
§iincs, ccmo quien sigue q un pro.
iescr inCiscui!do que impcrte sus
postrcrqs lecciones. y Ce éstos, la
:nús prcvechosc es la dirigido cr
sus colegos cucrndo pcrece decirles
- eniÍe lss voriocíones de su Í]e-
:iiliie reEistro vocol, con Io riquezc
Ce sus ciemcnes, con lo multipli-
ciiiod de sus gestos 

- que pdro
ser verdsdero comediünte no bosto
ci milcgro Co ia voccción y quê
l:ace Íalta, qdemás, el sscriÍicio d.e
Cecenios en el estudio incesJià^d.
los personojes. De ahí Io utilidcd.
de su visito,



Cidade
Iardim Lctrctni eiqs

Os bcdrros ccriocqs crpresentctrn suos corocterísticos
próprios. Dentro do morcrvilhoso conjunto do cidode, cqdcr um
dêles é uma nota de belêsq ncrturql, diferente, de mcrgnificên-
cio, de luz e deslumbrcrmento.

Dia cr dicr o Rio toma novo qspécto. Constróe-se febril-
mente. Lindos cqscts de morqdío oporecem. E cr cidade cresce,
dentro de sucr poisogem.

Larcrnjeiros é um bqirro acentuodqmente oristocrático.
E' um bcirro gue vem do possado, metomorfoseqndo-se, como
umq mulher que nuncct envelhecesse. Êle Íoi, no possodo, o
ponto prediléto de morqdío. Hoje continúa ser o boirro pro.
curqdo e querido. Suqs ruqs omplos, o seu or puro, sua proxi-
midcde com o centro e os tronsportes rápidos, sucrs árvores, cr

noturezc perto - elcr que tcmto ouxilia o homem q viver, dcrn-
do-lhe o contáto com os árvores, qs mctqs, os morros, q pqiscr-
gem necessóric cro bem estcn dos olhos e do espírito.

Cidode lordim Lorcnjeirqs é o novo cidcrde nqscendo
dentro dêsse formoso boirto. Aií se levqntqrá, dentro em bréve,
numo molduro ricc, um dos mcris encontodores recontos do
Rio de Joneiro.

A Companhicr AIionçcr Indústrial, estó
reqlizcrndo q venda de terrenos onde surgirá cr Cidode Jcrdim
Loronjeircs. O grcrnde reolizqdor e onimcrdor do emprêsq -Severino Pereira da Silvo, - presidente do Cicr., crmondo sucr
eidqde, tudo Íorá pcrra gue Jordim Lqrcrnjeirqs sejcr, dentro de
muito pouco tempo, um real encontqmento, contondo mesmo
com o ouxilio dos poderes públicos que certcrmente crmpororôo
êsse solutor e moderno plcmo de urbonizaçáo que tomcrá Lcr-
rcrnjeiros mcris bélc oindc.

Propriedode rla

Companhia ÃliunÇcr Industricxl
Rucr 1." de Morço, I01
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A e^)rpe rienc,a da adofesceslcía
em Gor&r (Trecho de um earsaío)

por D'.A,LMEiDA, VITOR

nho sinfonio, e fixqndo, no seu espí_
rito qdolescer:.te, o sentimento d"e re-
voltcr pelo soÍrimento comum, que
exprimiró, depois, c suo produçõo,

O domínio imenso que refujÍou
Stenko Rozin, que obrigou todoÁ os
róprobos dcr lei, todos os egressos
do sociedqde, todos os coroções in_
quietos, tombém o obrigou, influen_
cigndo, no suo qlmq, o omor oo rio,
ós águos revôltos, onde o seu espf-
rito flutuorá enqmorqdo por toáo
vido, porque êle jámois se consou
de descrevô-io, como o seu gronde
mestre de omor ó nqturezo, como
o sublime inspirodor dq suo poesio
impetuoso como os óguos do rio.

Um tipo singulor surgiu, entõo,
no vidcr de Gorki. Contrqtodo ôle
como moço de cozinhcr de um vq-
por, foi ter, como seu cheíe, um onti_
go soldcrdo dct guorda imperiol, Mi-
guel Smourof, que se tornou seu pre-
ceptor.

Êsse gigonte de fôrça prodigio-
so e de coro de poucoi omizodes,
ero, no entonto, e sem emborgo dcr
suo posiçõo, um omigo dqs leituros.
Num gronde boú colecionoro, pro-
míscuomente, obrqs de Gógol, 

-Ne-

krqssof, Tourgenef, Tolstoi, vidos d.e
sontos, romonces populores e epi-
sódios da histório russq.

-Antes de deitar-se, dióriomente,
f.cLzíc:. com que o seu ojudonte lesse,
em voz qltcr, os liwos que lhe qpre-
sentqvcr. Erq como cr semente lon-
çodo em terrct virgem, fcrrta de hu-

O sofrimento de Gorki iriq to-
rnqr mqiores proporções, no suo
odolescêncio; nesto fqse de sucr vi-
do, o mundo iricr ensÍnor-lhe todo o
moldode, todqs crs vicissitudes que
the fcrltou conhecer no convívio do
cosq dos seus crvós.

As steppes (1) que morgeicrm o
Volgo, Íriom ser, por muito tempo, o
iugor onde êle reparorio os fodigos
dos ccrminhcdos o esmo. E o impe-
tuosidode do gronde rio, o suo cou-
do1 mojestoso e colossol, livre e tris-
te, germinorio, Ilo seu sonho, o se-
mente que pouco mais torde hqve-
rio de rebentor com c mesmcr mojes-
tqde e com o mesmcr repossodo
omqrguro.

Hoveriqm de embalor o seu so:
nc intrqnquilo, os canções dos bor-
qtreiros; q músiccr selvogem do rio
qcomponhoriq o gemido dos bou-
rlcL= (2) crcorrentqdos ó borco, en-
chendo ct sucr emoçõo dessq extra-



ffi;:*
iiê,

=::s. Assim, no espírito de Gorki, in-
co::cientemente voi despertcr o gôs-
:c pelos livros. A suo inteliqêncio
r,-co poro um mundo dferente do
que vivio, ou podj.o imoginor em fo-
ce dss condições dcr sua existênci.a,
iesvelondo, porq o suo sensibilido-
cie oindo inÍorme, um novo univer-
so onde democráticamente se entre-
cruzcrvom personqgens dq histório,
figuros de iendos, sontos e bondi-
dos, em situoções heróicos ou ro-
monticos, grondiosos ou degrodqn-
TUà.

Aindo o1í, entretento, the Íoi negado
êsse direito. Poro poder viver, ser-
viu, entõo, ccmo qjudqnte de podei-
ro/ ocupoçõo esto que êle descreve-
ro lc suo novelo "KonovcloÍ", q
quol, pelo moneiro sincero da nqr-
rotivcr e pelo coráter reol do entre-
cho, bem nos porêce um fiogronte
outo-biogrófico. A Íiquro de suo per-
sonogem, filosofondo sempre com
os ccontecimentos, gronde bebedor,
com o espírito torturodo pela oven-
turo e pelo plenitude de horizontes
que nõo podicr sentir no qlojqmento
subterrcrneo e infécto que hobitovo,
ó bem o suq próprio imcgem.

Gorki copiou, do vidq, qs situo-
ções que servirom de elemento poro
o pinturo que é todo o suq obrcr. Os
ex-homens, por exemplo, pelo modo
dos impressões descrítos, pelo tono-
lidode dos emoções e pelo recrlismo
dos motivos, nõo poderá deixqr de
ter sido um livro vivido. Sõo como
páginos soltos dcr suo vidq, juntodos
depois, como se fôssem pertencen-
tes cr outrem.

O contocto com qs sociedodes
estudqntinos Co cidode, mesmo nq
suo quolidode de "extrq", num mo-
mento em que o idóios doquela mo-
cidode estqvqm num período de
ebuliçõo, de efervecêncicr, brotond.o
do coroçõo, numc qnsiq incontida
de renovoçõo sociol, 

- estod.o êste
que mogistrolmente nos descreve-
rqm Dostoievski e Tourgrenef, 

- esso
febre de ideolismo, êsse estqdo en-
fermiço de onimos contogiou c: al-
mcr de Gorki, tronsmitindo-ihe um
outro bocilo de Sonho, - o do revo-
Iuçõo sociol. Empolqodo com o seu
novo sentimento, ôle icl olimentá-lo
no sub-soio da padcrrio onde mo-
rcrvo.

E nem o fome, nem o debilido-
de orgonico the qmefeciqm o ord.or
transformodor, como nos confessq
depois: "Como ironio dc sorte, nem
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A essq inicioçõo culturol de Íor-
ma impreciso, cqberó, de certo rno-
do, o sentido originol do obro de
Gorki, feito de violentos controstes,
como nessc Íqse do suo vido estq-
v<rm os seus sonhos pqrc cr reqlido-
de que seniiq. E êle próprio, recor-
Condo, onos em fóro, êsse momento
vivido, hovericr Ce referílo reposso-
cio de um esplêndido humor, oo ofir-
mqr que os romqnces de Tolstoi the
lvcrlerom boos bostonodos, quond.o
o contrário qcontecio quonto ós
obrqs de Dumos, que the permitiom
dlcrs de desconso.

Tcl situoçõo, porém, terio que
ser breve. Êle teria que seguir um
novo cqminho; hqverio de sentÍr os
horrores da fome, de ser vogobun-
do, pertencer á focçõo dos miserá-
veis, dos renegodos sociois, libertar-
se dos escrúpulos do conciêncio,
dos preconceitos, e dispor-se o quol-
quer boixezq., q. trôco de uns míse-
ros }<opeks, (3) poro odquirir olimen-
to ou embriogor-se nos tcvernos, e
viver como roto dos prisões.

E mois sofricr por se sentir domi-
nqdo por umo fome de conhecimen-
tos, que o ]evovo ás escoios, onde
the erq negodo o direiio de motrí
culo, em vistq dq suo situoçõo mi-
seróvel. Aos dezesseis crnos ôhegou
o Kozcn, cidode universitáricr, certo
de olí poder reolizar o seu desejo.



fi

de propósito I Ncquele tempo eu es-
tcryq muito preocupudo com os des-
tinos dc humcrridode. Sonhcrvq com
renovações políticqs, com umct reor-
gcnização ncr móquina socicrl; licr
vários crutores dicrboliccrmente diÍi
ceis, pensodores tõo profundos, que
os seus penscrmentos, oo que pcre-
cer mois verosímei, nem pcra êles
próprios ercrm inteliqíveis. Noquele
tempo, eu empregcffa todos os es-
forços pqro preporor, ncr minhcr pes-
soq, umc Íôrçcr ativq e poderoscr
pcra a coletividqde. Chegovcr cx pa-
recer-me ter reqlizad.o êste propósi-
to; pelo menos, <r idéio que Íormovcr
de mim mesmo, io oté o reconheci-
mento do meu direito exclusivo ó
existêncicr, eomo importonte perso-
nqgem indispensóvel ó vida gercrl,
e perfeitomente quolificodo poro de-
sempenhor, nelc, um pqpel históri-
co de primeirc plcrno". (4).

Nêsse instcnrte da sucr vidq, o
seu idecriismo, sem formq deÍinidq,
resisüq qos jejuns Íorçodos, opunhc
resistêncio á debiiidclde orgcrnico do
seu ser, mos não poude, de certo,
impedir que, num momento menos
reÍletido, Gorki tentosse suicidqr-se,
metendo uma bqlo no corpo.

Tinha êie, nessq époccr, cerco
de dezenove qnos. O seu suprêmo
humor, <: sucr verve sadia {crricrm
com que êle mois tqrde dissesse, re-
cordqndo êsse momento: "Esccpei
destc, pcra me iniciqr como vende-
dor de moçõs".

(l) 
- Plcnícies desnudadas.

Q, - Bcrrqueiros do Volgc.
(3) 

- Moeda divisionória do ru-
blo.

(4) - GORKI - Um dic de ou-
tono.
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Em meio de umo crescente populcção
de Senhores de Engenho e lcrtiÍundiqdos
hsviq um pequeno numero de proprietórios
com sqngue ncr guelrcr. E que nõo trqtavcsn
bem aos negros cátivos. Como que se vin-
gcvqm nos pobres "sujeitos co cçoite" das
oÍrontqs que soÍricm de rivais na 1rcsse da
glébc. Os Íeitores ercm ordinóricrmente ccr-
roscos. Deles se serviom os ccpitolistos na
execução de plcnos vingctivos. E os escrcr-
vos experimentcrvqm qs irqs desses Senho-
res menos cqmqrcdcs.

Ãponhcvom como bêstas de ccrga.
Nem todos tinhcrn scmgue de bqrstq ao
vêr o corpo retqlhqdo pelo chicote e Íerrcr-
do pelo Íôgo. Reogicmr. Em consequêncic
os crimes proticcdos pelos escrcvos aÍrico-
nos não ercrm rsros na vidq mqis ou menos
pqcqtq de Provinciq ou dq Ccpitcnicr. Re-
Iqtivomente erqm até Írequentes. Vemos

, em 1858, no Engenho Parueircr, devido aos
I excessos do Íeitor, este ser bqrbqrqmente
qssqssinqdo pelo escravo Bolduino. O cri-
me revestiu tqis circunstqnciqs que o nome
do criminoso e o historico do fqcto constcm
dc menscgem do presidente de então. Os
relstorios e estqtisticqs estôo cheios de re-
Íerenciqs co julgcmento de negros ccpti-
vos condenodos'por crime de morte. .A.tira-
vctm-se's tcmqnhos extremos em vistq do
trqtqmento deshumqno que lhes dcvcrm
certos Senhores e feitores. Onde preponde-
rqvcrm tqmbem Íortes circunstcrnciqs se-
xuqis.

VeriÍicc-se umq coincidencia interes-
scnte que não póde pqssor despercebidc.
Ãqueles donos de terrqs que possuiom
gronde quantidcde de escrcrvos rcrqmente
não se mostrqvcrm impliccntes com os pá-
riqs seus subordinqdos. Mostrqvcrm-se exi-
gentes. Àpoderovom-se dqs negxinhcs ain-
dc impuberes e foziqm-lhes Íilhos. e ai de
quem murmurcÍsse clgumc queixa !

Por vezes Írequentes chegavom me+
mo ct tomqr ss muccrmqs que viviam nas
Senzqlqs. Bqstqsse que Íossem crpeütosos,

- mcis nodc, pois nenhuma considercçôo
ünhqm pelos cnncntes das mulheres negras.
Àpossavcrm-se delas como se fossem bi-
chos ó tôcr.

Ãs consequencics desse regime de i*
iustiçcs e de brcvio sexuqlismo nôo pode'
riqm deixqr de ser sangrentcs. Entretqnto,
qucndo os nucleos de escrcvqric ercm me-
nores, o numero de crimes se tornqvc im-
perceptivel, mcrl cporecendo nos relqtorios,
crônicqs e estqtisticqs. Nesses dcdos c gen-
te notq serem consideraveis os cqtivos
réos de homicidio. E de ordinúrio delitos
praticcdos por cmôr contrqriqdo ou Por ex'
cesso de soÍrimento Íisico. O "tronco" teve
cr sucr gronde açõo como determinqnte de
crimes Íerozes. Que só mesmo o odio entrs-
nhcdo do Írcrco pelo mcis Íorte poderic:
provocc-los num meio de qbertc competi-
çõo de clqsses.

Hqviq umcr Íormq supremqmente deli-
cqdq de vingonçc que tem mqis ou menos
igual significaçôo do "hqrckiri" dos japo,
nêses. Muitos negros de sentimentos nobres
nõo podicm suportar crgrqvos excessivos
sem procurqr o suicidio como recurso de
vingcr qÍrontcs.

Contq o CheÍe de Policic, Regueira Cos-
tq, no seu relqtorio de 1862, que "em o dicr
20 de setembro do ano pcsscdo, enÍorcou-
se no distrito de Tapucrcr o escrcvo Pedro",
pertencente qo tenente coronel Joôo de Sú
Cqvqlconte de Ãlbuguerque. Ãssim como
em Livrqmento "o escrqvo Ccndido de pro-
priedcde de Bento Gomes da Silveirc", tqm-
bém se enÍorcou. Numerosos outros enfor-
cqmentos são mencionqdos e o motivo ercr
sempre o desgosto por "ter soÍrido injusti-
çcs do Senhor".

Muito comuns esses suicidios de ne-
gros cctivos. Qucndo queriom executur os
seus intuitos mqccbros, Íugicrm e se embre-
nhqvqm pelc ccpoeira q dentro, enÍ§ccn-
do-se num golho de qrvore, cí permonFcen-
do ás vezes muitos diqs ou semqnqs intei-
rqs oté que o ccpitão de campo os
contrqr em ccrniçc Íestejcda pelos

Mqs os pretos castigcdos,
conircvcrm soluçôo no
se violentamente contrcr os s
com o qnimo deliberado de qcqbg
suqs údqs. E conseguicmr o intuito
Depqis do que, posscndo pelc cA
"trouca", não soÍriqm c Íelicidode
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qo csstigo. Ãté nc Ccdeio dc Ccpitcl cin-
dc penovcm nqs unhqs dos cqrceàiros. No
dio 14 de Íevereiro de 18G5, relqtq oo presi-
dente dq Provinciq o CheÍe de policiq Ger-
vúsio Pires, "tendo o preto Frcncisco, que
se qchcvo condenqdo á morte insultqdo ao
comcndqnte dc gucrdcr, o que Íoi trozidoqo mêu conhecimento, mqndei que ele íos_
se costigado com 4 duzias de polmotoc_
dos. Nq ocqsião, porém, de ser ã1" tirodo
da prisão, em que estqvcr com outros es-
crovos pora receber o ccstigo, opuserqm-
se os outros q que íosse ccstigcdo, orro-
jondo-se todos sobre a guordo, -resultondo

disso um terrivel conÍlito entre estcr e os
presos escrqr/os, no gucl Íorqm mortos os
captivos lldeÍonso, condenqdo á morte pelo
iury de Sousq; Felix, condenqdo o qãlé"
perpetucs pelo jury de pilcir; Tomoz, per_
tencente qo dr. ]ooquim Moreiro timc, que
se schovq recolhidô á requisiçõo do seu
Senhor; o guardc nccionol frIcnüel dos prq-
zeres ,que Íazic pcrte da guard.c dc Codeiq;
e Íorqm Íeridos grovemente os presos ]osé
e§Çrovo pronunciado por Íerimentos grc_

ves em Pedros de Fôgo; ]ooquim, es"rtvo
Íugido e o gucrdc ncáionol Jáõo Frcncisco
do Nqscimento; levemente, Íeridos os es-
crovos Rcymundo, condenodo c qalés oer-
petuqs pelo Jury de Campino Grc-nde; Éeli_
ciqno condenqdo c g onos de qolés oelo
]ury de lúomongucpe; dois 

"ofa,íaÀ"-aã nnhq, Luiz .h'ernqncies Duqrte, Telephoro pe-
reÍrq dq Silvo, e 3 guordcs nociôncis.

Procedeu-se vistoriq em todos os mor_tos e feridos", conclue o CheÍe de poúio.
O gost-o pelc escrovidõo nesses ài;;;;"-
tos. subiu de_temperaturc. O presiàLnte
Qdorico de Mourc participou ó Ássembléa
que "Iorcrm 5 os cqsos de reduzir á escrqvi_
dõo pessôas livres,,. O sexuqlism" à;;i""_vo nessss vinganços.

À'Ccdeic da Forcíbc cÍiuiqm aquelesque vinham cumprir penc. Muito" 
". ã"no_vqm reclusos, por peàldo expresso du -"ur.r"oonos, que, nco contentes corn os eÍeitosdo "tronco", oindq queriam completcr o.costigo, mqndando po-los 

""" qràà;". O
fqto é que o populacào 

"""rorã sacudida
nq solitqriq erq de ordinário bcstcnte noto-vel relqtlvamente qo numêro totql de reclu_
sos que nuncct excediqm de g0. A respeito
ss notqs que poderiom ser colhidcs em icdc
qucÍse cdeqntaricm co ponto de vista gue
temos de expôr e que é o soÍrimento c que
estqvqm sujeitos aqueles que coicm no des.
cArcdo dos seus Senhores.

Mostra -A.zevedo Fqro, CheÍe de policio

em 1882, que sobre "cs prisões de escrqvos
estqs Íorqm Íeitqs: 

- ct requerimento dos
Senhores, 2; Íugidos, 5; por qndqr Íórq de
horos, 3". Ã,o cqrcerê não iom ter sómente
os que cometiqm crime necessório de puni-
ção; iom ter os escrqvos mesmo sem crime
nenhum, pois bastovq que o Senhor "reque-
resse". Nqdq mqis erc preciso. Ã qcão cri-
minql caiq de rijo sobre os pobres oÍricqnos
considerqdos como coiso. Ãs Ccdeiqs vi-
viqm cheiqs de condenqdos á morte e ás
gclés perpetuqs. Iú noo cqbiom de tantcr
gente. E Íoi por isso que em 1864 o Govêr-
no Imperiol qutorizou o do Porcríbq q enviqr
pqrq q Ilhc de Fernondo de Noronhc gron-
de numero de sentenciodos. Dessq Íeitq viq-
iarcrm muitos escrcÍvos pqrc cumprir peno
e que nôo mqis voltqrqm daquele presidio.

Devemos deixqr consignodo que os nos-
sos Senhores de Engenho e grcndes pro-
prietorios ercrm comumente de indole be-
nignc. Hqvia excepções tremendqs nq clas-
siÍiccção dos celerqdos. Ã esmcgcdora
mqioriq no entcnto erq humcncr. O Ícrmo-
so Ursulino deixou notq indelevel. Ãinda
olcançomos q lendcr de que depois dq meia
noite possavq ncr ruo dq Areic e ncr rucÍ
Direita um cqrro de boi qrrqstqndo o corpo
do tirqno qmqrrodo em correntes grossqs.
Estqya penondo"

Todos diziom que q suq qlmcÍ cumpricr
o sinq de crueldades prcticados. Guordamos
lembrcnço vivcr de que no começo deste se-
culo chegámos s ouvir o chicdo monotono
daquele cqrro de boi dentro dc madrugadcr
repletc dqs visões de mêdo çue encherám c
nossq primeirc inÍanciq. . Ursulino Íicou
ocupondo lorgos espqços nqs historiqs con-
tadas pelos creodos Íqvoritos.

Aqui ccberiqm novos comentqrios so-
bre a vidq sexuql do escrqvo sempre pre-
terido no melhor pelos brcncos dL Càsc
Grqnde.

Os crimes que se cometerum tomcrrqm
então Íormqs vqriqdcrs e perverscs. Os cri-
mes m';is hediondos. E esse "gosto do es-
quisito generclizou-se por outÍqs csm§_
dcs sociqes. Contominou ató oos pcdres.
Nc B-icc dos Milagres ocorÍeu em 3i de ju-
tho de 1B0t um delicto que abalou o Ccpi-
tonic. Frei Josó Lopes, do Convento de S.
Froncisco, viviq reservqdcmente com ct pre-
ts escrovo Terezq. Vivio ás escondidqs e,
por ciumes, mqndou o negro ccptivo Ãmqn-
cio realizqr o seu desejo. Isto é, mqndou
mqtqr q qmqnte por umct Íórmc crudelissi_

"introduziu nq cqvidqde intrq pu-
bicnc da mulher um páu que cr trospossou,,.



t-
Irii*io,,1938

checo Hmã§ Fillq

Foçopinturo-0 obstracto é seffir

signlflcoçõo - O qlre êu foço é. .. -
Rocine direfor cines'lotogrofico - A
tendencio borroco do feclfro - Gosto
do poesio que nõo expllco nodo

Emil Fillc é um homem que aprecia
pouco o sociedqde humqnc e Íoz um esÍor-
ço realmente potático pqrcr ser conveniente-
mente qmqvel pcrq com os pessôos. À suq

ctitude tcrno diÍicil quolquer penetrcção do
auCI mclsccrrq.

Fillo começou como ernpregodo numq
compcnhic de seguros em Brno, estudqndo
em seguidc belss qrtes ncr Ãcqdemiq de
Prcac; no começo dc sus vidq erq impres.

*.r.1 R Jr r o
sionistq com Bonord e Munch. As sucs prin-
lipois exposições Íorqm em pqris, Munich,
Venezo, Romq, Budopesth, Vqrsovio, Lon_
dres, Novq York... os seus quadros se en-

43

FIsvio de Ccxrvslho entnevests & pintor

Fillo e seu côo

"Nqturezq. mortq,"

contrqm ncs principois galerics do mun-
do. Fills inicioll o cubismo em lgl0, qo mes-
mo tempo que Picasso.

",", 
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I sln00ã0 lta [ruosição üe flrte trancesa

Ã críticc dos técaicos ê cultos uo dominio do arie
tam poÍ certo a obrigoçôo de esclcrccer sos eatendidos
e oos ávidos por entender.

Àssigti o exposiçáo de arte Írorcêaa. Náo sou
urtistq. Nôo tenho culturo srtísticq, Tenho apenas uer-
vos. Sensibtlidode. Ã emoçóo mê tomo, Comuni-
ccFne co»r tÍoços ou côres dentro dcr miuha pesibili-
dade de percepçáo. InterpÍeto de Íormc primário.
Como q mqioric. Encoroio-me porque é c elc que <r
qrte expÍessionisto serve. E' s elc que impõe ediíi-
coç6o. Ã iniciotiva do "Centro dos Edçôes Froncescrs",
que Ànibal Mcchado induguÍou, mcrcou um posso.

EuqTene Dabit diese cêrtd vez sobre um "Sclóo"
htitulddo "Prestigê du dessin": "Visitcr semelhqnle
exposiçáo reclcms de cqda um esÍorço imenso". "Os
recuÍsos do desenho, úo inÍinitos como os do homem
e do espírito". "Todos essas oÍtistos sóo possuidos do
mêsmo tormênto, peÍsêg,uem os mesmos problemos"; e
"Gpresêntom diÍerençcs impostqs pelc époco".

E' o que podemos rêpêtir. Os cutores de ogorc
sôo os mesmos que Dobit conentou. Os mesmos, os
iadependeutes. De Íáto, Nos trabqlhos contemplodos
scltam a nossos olhos, uuito mcrrcqdqs, dentro dqs
c@actêÍisticss de cqdq um, c:s diÍereuços próprias do
humcrno. O crrtistq é um ser vivo qrrcstondo qs decor-
rentes de seu complexo e exterioriscndo um chogue
colstqnte nc reoçôo do subjetivo codtro o objet-vo,

.Aquarelos, litogroÍias e çrqvurcs, reunindo nomes
snormes ilustrqrqm o sqlõo do Pqlcrce Hotel, sob os
cuspícios do Àssocicçáo dos "ã,Ítistqs Brqsileiros.

Lá estqvom cs morovilhoscs litogrcdios e gEq-
ruros de Renoir. O pintor reolisc poesiq. E' legitmo
nc crioçáo dc corne com scmgue êm movimê[to ê luz
em hormonic. Tem vidc. Sodiq, exubercnte e olegne.
Não solreu inÍluencia de reclques deÍormqdores.
Nuncc vscilou nc suq concepçáo de belsza. "Bci-
gnêusê", "PortÍoit", "Poyscnne endormie" e outros re-

SILVIA

produções lomqrcn um grrmde relevo ao obieutc do
scláo.

Picosso. sêmpre enoÍme, elegote dentro do csu
estLlo exoltoçáo de volumes, ê:presBivo em suq bi-
zdrÍic ê proÍundo nG sêus eleitos reolidade. Demo-
Bicco no conceito bom - verdqdeiro. "Les Scltimben-
quês" e "Femme et EnÍcrnt".

Cézqnne. Moterialista. Ãrtistc de revoluçõo. Mcr-
contê rros sêtes e nos pcrisogens. Focc o homem e cr
nolurezq, i[tegrondo. Dqndo o que Ícltc, to,mondo o
que sobra. Humqnistq. Rico em coÍes e original eu
superÍicie e Íundo. "Lc Montogne V!.lctoire" e "Les
ioueurs des Cqrtêê".

Vctn Gogh, Motissê, Dúy. estroordniários.
Poul Signcc, oÍG ncs linhcrs ricqs introsados de

coioridos, cheias de contornos, leveso e emcronhcdo
lnterioÍ no construçôo de seu impressionismo; orcr po-
deroso nq luz e no dinomismo como v-mos ncr grqvuÍtr
"Port de Lorochelle'l.

Vlominck. Imprevisto no seu reqlismo. TronsÍor-
mc Íecontos ndtuÍcis perodos em ncrtuÍêzq humsni-
sada. Reclqmc e luto dentro de aguos porodos movi-
mento o teÍÍc ensinqndo oos homens. Ãquorelo ultro-
posscrrdo de todqs qs dimensóes. "oleqxic visuol, umc
das rozóes dc pintural', como dizia Dobit, se moni-
festo: onseio e ,:deal vencendo os soÍrimêntôs.

Mqsereel em "Le lournol", demonstra umc Ícrço
poderoscr no lÍcço, tÍqço ccrrdcteristico êm sucs obros,
que pcrtindo dq unidode atingê cos mois expressivos
relevos.

Convenci-me rapidqmente que estcvom irmoaodos
os novos, os mcÍis veihos e os noríssirnos, Todos com
o mesmo intuito, coníundidos dentro do mesmo viço,
do mesmo ccrlor e dc mesmc obstiaoçôo, D.riEem.se
pqrc o mêsmo lcdo: pora os homens. Distribuem ge.
nerosidqde que nõo humilhc. ConÍroternizom. Impõám
Iibertcção. Dizem vidc e se comunicorn.
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A VOZ Ditr FILLA

Eu nrmcq raciocinio sobre o Íuturo da
pinturq... crpenqs Íaço pinturc".

Em seguidq Íalq-se sobre qs tenden-
ciqs:

"Ãcredito que mesmo Rembrqndt e Mi-
guelongelo nõo erqm realistqs. Umq ten-
denciq bqrrocc nôo é reqlista, creio que é
muito mois noturqlistq. Courbet é reclista
e Doumier, eDlqcroix romqntistcrs.

Conhecemos c nqturezq nõo sómente
pelos olhos mqs tqmbem pelos dedos... Ía-
zemos q nqturezd qudndo conhecernos ct nc-
tureza. Ver umq guerrcÍ e conhecer umcl.

çlueÍra sõo duos coisos diÍerentes. O com-
pletcrmente qbstrccto é uma Íqntasiq sem
signiÍiccçõo em Íormqs geometriccrs, sem li.
gcçõo cortr €r ncrturezc... o gue eu Í.oço é
uniO arquiteturq, ou umcr escultrucr corno
,,r7,lor oírq.iaitet1{.rcÍ".

E q conversq versou sobre tecrtro, Íilms,
politicc, poesiq e musiccr.

"Nõo gosto do teqtro porque tudo é Íql-
so no teqtro, sobretudo hoje. Gostoriq de
um tecrtro muito primitivo e muito expressi-
vo. O teatro é o Íolor, e não pode Íqzer con-
currenciq qos Íilms. PreÍiro o cinemq ome-
riccno. Se Bqcine vivesse hoie ele fqria ci-
nemq e nõo teqtro.

.A,s tendencics do teqtro se conservqm
. sempre bqrrocqs, o que é lqmentcvel.

Ã politica nõo me interessq, ccho no
entqnto que qs couscrs devem mudctr... hoje
estôo mudqndo. Fazem êxperiêncics em tudo
mqs em sociologia nqds Íazem.

Gosto dc poêsic, sobretudo dcr poêsicr
que nõo explica nqdo. Ã poêsia nõo deve
ser logicq mcs sómente ÍqntcsistcL

Dq musicq qntigq preÍiro Bcch e dct
modernc Strcvius§".
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Co mentô ndo

,, PEDRÁ BONíTA
D'Á§ DA CosrÁ

livros

A primeira verificação que se faz ao ter-
minar a leitura de "Pedra Bonita", o ultimo ü-
vro de José Lins do Rêgo, é que o autor, já no
seu oitavo romance, continua em plena posse

de todos os seus extraordinários recutsos de nar-
rador. Esses recursos estão claramente eviden-
ciados na facilidade com que ele focaliza os seus
tipos humanos, tipos que ficam vivendo, gue re-
sislem, que não se apagam da nossa memoria.

Lançando um olhar retrospectivo para a
obra de José Lins do Rêgo, mesmo sem ser ne-
cessario fazer qualquer esforço de memoria, vol-
tamos a ver as figuras de seus diversos üwos,
Carlos de Melo, o velho Zé Paulino, o moleque
Ricardo, José Marreiro, a preta Generosa, D.

g Dodó, muitos personagens, importantes ou hu-
'mildes, que desfilam diante dos nossos olhos,
quasi materializados, tal a força de vida eom
que o autor os marcou.

Essa capacidade de crear tipos é, sem ne-
nhuma duvida, a força maior do romancista,
Mesmo porque, para crea-los realmente, para
que eles tenham uma vida capaz de resistir a
passagem do tempo, é necessario que esses per-
sonagens se apresentem perfeitamente situados
dentro do ambiente que o romance retrata e que
sofram todas as reações desse ambiente de ma-
neira logica, Pelo menos dentro da logica do
mundo creado pelo autor.

Porque ninguem esquece, por exemplo, Ma-
dame Bovary de Flaubert, o tio Goriot de
Balzac, o Suvarin de Zola ou o primo Bazilio
de Eça ? O que é mesmo que salta á nossa lem-
brança, quando falamos de "Os Maias", senão
as figuras de Carlos da Maia, do velho Afonso,
de João da Ega, de Eduarda? Lembramos-lhes
os nomes, visualisamos-lhes os tipos, recorda-
mos-lhes as preferencias, sabemos as cores de
6uas roupas, imaginamos os seus gestos, ouvi-
mos as suas palavras. Atravez deles é que ve-
flos as paizagens que os cercaram, os ambien-
tes onde eles se moveram, os logares que eles
povoaram com a força singular de suas perso-
nalidades. Quando essa afinação não é alcança-
da e o ambiente náo acorda com os personagens,

ou as suas vidas aberram do clima que o autor
utilizou, um elemento se sobrepõe aos outros, a
fabulação torna-se ilogica, a vida não se apre-
senta e sentimôs bonecos onde deviamos encon-
trar entes humanos e cenarios de papelão onde
devia haver paizagens reais.

José Lins do Rêgo nada perdeu em Íorça
abandonando a zona do assucar nordestino para
focalizar o seu sertão. O quadro que "Pedra Bo-
nita" traz para o romance brasileiro é tão im-
poúante nas suas revelações quer individuais,
quer sociais, como todo o "Ciclo da Cana de
Assucar", Aí estão retratados, nas suas ünhas
mais sugestivas, astrÍétos de uma zona das mais
importantes do Brasil, pelo material vaüoso que
oferece aos que encetaram a tarefa de nos re-
velar honestamente a nós mesmos. A natureza,
o individuo e a sociedade têm nesse romance as
suas fronteiras. perfeitamente marcados, reve-
lando, com uma clareza meridiana, até que pon-
to cada fator age como causa e até que ponto
cada um aparece como eÍeito, na interdependen-
cia natural em aglomerações humanas onde o
homem ainda é apenas um joguete entre as for-
ças diversas çlue o cercam. DaÍ o circulo vicio-
so de causa e efeito que se nota no ambiente que
o autor fixou. O cangaço, a seca e o beatismo
são, aparentemente, as causas da pobreza loeal.
Mas, por outro lado, vemos que o cangaço e o
beatismo existem porque a pobreza e o aban-
dono condicionam a ignorancia geral. Existe a
seca porque não houve uma luta racional con-
tra ela. Reagindo contra o abandono em que vi-
ve, o homem primario, castigado pela natureza
hostil, instintivamente e de acordo com as mo-
dalidades temperamentais, cai na revide violen-
ta ou se entrega ao fanatismo barbaro. Qualquer
desses dois caminhos traz como consequencla
repressões drasticas dos poderes ôrganizados,
gerando novos odios, creando novos misticos e
produzindo novos revoltados. As volantes, com
os tenentes Mauricios acreditando somente na
eficacia da bala do rifle e na eficiencia do cipó
de boi, agem apenas como fator de maior inse-
gurança, como germen de novas revoltas, cada



de erie m werEssEm0
Um filósofo europeu em. suo possCIgem pelo Rio de

Joneiro observou com surpresa que no Brosil se estovo criondo
umo novo civilizoçõo diferente do européio. Umcr civilizoçõo
descuidoso e crlegre, boemio e tolerqnte, e cujo bose estovo ltn-
ge de ser êsse delironte progresso meconico que lonçou o mun-
do no lcbirinto em que se encontro.

Nós brosileiros, sentimos o verdcrde desscr observoçõo
e fozemos votos pCIrcr que os mqies que ofligem cr Europo áõo
nos contogiem. compreende-se que importemos máquincrs e
perfumes, popel e drogos. c inconcebível sericx impàrtcrrmos
velhos ódios ce roçc, ideoloEios poiíticos noscidos em terrqs ,le
ciimo diferente do nosso.

C Brosil deve oprender a iiçõo do Velho Mundo e fo-
zer suc o experiôncio milenor dos velhos roÇCIs.

Vivomos o nosso momento de poz e de toleronciq. Nôo
tomenaos muito oo pé do letrcx o morol do fóbulo de Lofontoine
sôbre o cigorrcr e o formigo. sejcrmos sempre um pouco formi-
os, sim, mos nõo nos esqueÇCImos de ser de quondo em quondo
cigoros descuidoscrs.

vez mais tragicas pela força sempl.e maior de
sua violencia. Foi tudo isso cue José Lins dc
Rêgo soubc rzer e soube fixar ern seu livro, ti-
ranclo da justeza de sua fi;;açâo tcda a Íorça que
e1c contem. Domicio, Aparicio e Antonio Bento,
pela força de reaiidade que levam em si, trans-
ccndern dos limites do lomance e se projetam
con:o simbolcs, amargcs simi:olos. Atravez deles,
de suas sensibiliCacies primarias, n:as capazes de
agir e reagir humanamente, vemos todo o qua-
drc que o autor viu com olhos abertos e senti-
mos o que ele sentiu com apurada sensibi.iidade.

Resultados distintos de uma só causa, os
tres irmãos de "Pedra Bonita", valem como do-
cumentos vivos de doloroso fenomeno social.
Mas igualmente inreressantes nos aparecem
qriando os estude.mos apenâs como individuos,
tal a Íorça da humanidade que thes comunicou
o autor. Eles fornecem todo o material artistico
necessario para a ccnfeção tio romance. E, atra-
rrez deles que a paizagem está no livrp. E, por
meir, de suas sensibilid.ades que sentimos a be-
leza da.s lendas que po!"/oam os seus mundos. Os
ca:rtcs dc Don:icio, as tentações que ele sofre da
ci::;;it C.a .,..:tna, o seu misticismo ingenuo, tra-
zem até nós um sopro de poesia rude, que a 1in-

guagem que ele fala torna ainda mais sugestiva.
E ciuanilc Domicio se entrega definitivamente ao
beato e os fanaiicos enchem as paginas do livro
cle horrores quasi hediondos, o romance alcan-
qa Llma força quasi biblica, cheia de uma bele-
za barl:ara e primrtiva. A tragedia que fica em
suspenso sobre Pedra tsonita, o logar ao mesmo
tempo sagrado e maldito, cleixa bem evidencia-
do que a grande tragedia que pesa sobre esses
entes abandonados ainda nã_o teve o seu epilogo.
Io{a:r, pelo lnenos, e isso já é um grande passo,
teve em um escritcr honesto como José Lins do
Rêgo o seu inierprete fiel. E se essa não é,a
vi;:iude unica de "Pedra Bonita" é, ser, nenhu-
ma Cuvida uma de suas giandes qualidades.

Realisando um verdadeiro romance José
i,ins do Rêgo escreveu ao mesmo tempo um li-
belo cheio de angustia. E a sua voz eneontrará
certamente em todos os homens honestos a com-
preensão que merece, pela força d.a verclade que
'traz em si. Porque, apezar cle tudo, é
rnuito dificii se fugir totalmente á força da
rrei'd.ade, priircipalmente dessa verdade dolorosa
que vem até nós misturada nas vidas dos tres
irmãos que a maldição da pedra Bonita sacri-
ficou.

46 . EsÍerq
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CENÁRIO
i\{onh6 Ce Moio, Mqnhá de ouro. Monhã sensuql.

O So1, o ilustre Sol, o eminente doutor Sol do boirro
do Flamengo o cu;'o sobedoria e espirito espoilivo

PRÓLOGO
DesÍrcldo, pois, o rubrc bandeircr do ÀIegric no

olto moslro dcr minho disposiçáo poro o lobor e entôo,
mcrcidknentê, ern posição de sentido, o ciqssico,

Trabalhqi, .meus Írmáos, que o trobaJho.,.
...nohilito, nd reolidode, mos debilito tombem

o "homo scpiens" cie Linneu.
Dêixêmcs, pcrém de brircod.eirqs. O coso é serio.

Necessito trob<rlhor muito, hoje. ,{rregcrçarei bem qs
mcngqs do bestunto e oguentorêi, firme, no Íetrcncc
do minha conetc crutomcllcc(. Estou olrcrzqdo, clr«zq-
dissimo em tudo. Nõo pcguei oinda q ninguem. Se o
meu cc.lendorío não rnenie, dez luas iá se possorcm,
depois do dia primeiro e,.. niclesl O senhorio esperc.
Espero o lovaCeiro. Ã rnulher do mormitc continuq o

SADY.GARIBALDI

clevo o tostado da mi::hc pele e o rÍiezcr dos meus
musculos, entrq-me estqbonodqmente, estardalhoçontê-
mente pelo qudrto a dentro, convidondo-me ó vido, ô
criegric e oo trobslho.

olirnentqr ct mesmo verde espercrnqo. Esperom, desde
môses, cordatos e conÍormqdos, todos os meus pÍestq-
çóes. Bôo gênte, mcgniÍicc gente, gente cqmorcdc,
estes semiios! Cqdo vez mois me entusiqsmo pelo raçc
predestincdo. Mcs. é iogico, todos ocoborôo desespe-
rondo. Ão demais, nõo ienho ieito psÍcr trovcr pole-
micos ern tôrno de problen:os domesticos. fültd-mê
hobilidade pord qprêsentor desculpas c credores.

Sem emborgo, tenho Íorne cie dinheiro. Preciso
olimentar... boccs oiheios. E náo vejo outro remedio:
espremerei os miolos, sem contemploçôo, mos hei-de
covor um bom "pro labore". 01ó, si hei-del..-
Âjcmos. O tempo corre. E por que, entáo, semelhqnte
proloEo, tcntc conversa Ííoda? Ponhqmos móos á
obro. Vqscuihemos c: cacholc.

ATO PRIMEiRO, CÊNA ÚNICA
Ãh, mos eu possuc nesto govêic umqs notas sobre

Pedio Ãlvores Cobral. Representcnn vqzios qnos de
pesquizos. Que tql, c biogroíicr do grcnde qlmirante,
romoncecdc co gosio dos contemporaneos? Todos estu-
dcmos ct historio do Brasii. O nome do celebre ncve.
gcdor é o primeiÍo quo se nos Íixo no rnemorio. Dele,
êntretqnto, só conhecemcs o episodio do descobri
mento. E c suc existencio, onies e após o notovel
Ícçcnho? Isio porém, é tareÍa pora dios e semonos.
Custqró muitas jornodos de cÍto horss, o solcnio mi-

nimo, c pÍeporo e alinhqvo de tGntos peços. Neste
momento, o que me interessc é um cssunio oo olconce
de todos os gôstos. Quero bordor umq cronico ropidc.
se:n eludiçõo: ler"e corno o cndcr dcrquelo güyoto que
cli voi possondo, em Írenio ó minho jonelo ê tintintr-
bulcnte como c risçdc de crista] do minha belo e
otimisticq visinho.

Esia minha govetcr é urnq verd.oCeiro goveto de
sqpsteiÍo. .. Ccs letros.

ATO SEGUNDC
Ãq'.ri eslál ficheil Àté que enÍirn! Jonusz III, rei

dos CiEanos. Tems de eteiçáo. O pü}:lico ledcr é louco
por crsãuntos <ieste get:erc. Os zinEoros... Noção
ad:nirevell Os giiancs... Poesiq rnqrovilhosol

.Ã, iege:rdo omoicrio do digno sucessor de Michcel
II assuma crlgo dos heroicas novelqs covaiheirescos d.cr
Idade-Medio. lcnces pateticos á Ãmcdis de Gaula.

ATO... CCNTINUO
DispÕi:rho-rre q iniciür s cronicc:
"Os Cigcaos comeÇsm o ser conhecidos no Europc

Go estreicÍ do seculo XV..."
Orcr, o seculo XV! Quern, nestes dios, se impoÍta

PRIMEiRO QUÃDRO.. . TÉTRICC
Ouço gritos, poróm. E' oli, oo lodo, noqueic

Cobeça-de-Porco 
- hcbitoçõo coletivc de gente pobre,

orronhc... chõo dos humildes: o "conolho dos ruos',.
Mss os gritos cumêntcim. Ha sinqis de desespêro.
Ãlgumo trsgedio, sem duvido. Ãs troged.ios sôo-reois

F,udocics incriveis á Pqli:1erin dc Inglcrterro. Gestos
cct:vsntes ú B.ei .ê.rtur.

§ejo, nois, Jcnurz IIi, com todu a pompc do ritual
bcômio, c;l nrimeirq vitíma o ser imolqda ncÍ ors sccrq-
üssima dcrs minhcs urgentes neces;idodes domegti.eos.

Grcnie Januszl VÍvsm toCos os tzigcnos do
Universol

com o seculo XV? Tratemos dcquelos trigueircs, de
elhcs vivos e negr-os ê vestes pintcretcos, que nos pe-
de:n, nc í11ü, uráü prdtcx ou ur:r niquel ern troco d.cr
"bueno-dicha"... Vamcs! Náo hcr tempc c perder!

Írequentes êntÍe os engeítodos do Sorte. Do laCo
oposto o prcverbiol é c cornéCicr. .ê, minha ccnsciencic
piolissional impeie-rne oté 1á. Desqo os esccdcs num
pulo. Vôo á coso quesi contiguq á minha. penetro
nessa bqbei dc desventuro 

- Torre de Ugolino doe

Iunho, 1938
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quê nêE senrpr€ cot!!êguen o Póo mixto "nomo", de
cqdo diq...

De eutrcdo, olém do aáu cheiro que melitira o
cmbiente - o "cnomq" do miserio - rroto coalusôo
no intêrioÍ do pdÍdiêiro. Vozeqr cbaÍqdo. Sururú?
Tqlvez. Só indogcrndo, Um brodo Iorte se ergue aobre
o ÍumoÍ generalisado:

- Nônô! Vem có, Nônô!
Ã voz quc chomo por tql DoEe está molhadc de

oÍIiçôo. Nônô deve ser olgurno persouogen impor.
tqnte nesto meio. Bem poderá resolver o coso. Que

coso? Àveriguemos, O ccrao ecló-rê varüiccmdo, Dcs.
enrolq.se, norrnqlmente, como todog or c@oB etn que
hq berrog, lauitq geste cpinhodcr e, sobietudo, nuitq
curiosidsdo do parte dogueles que noda têm o vôr
com o pêixê, tnqa quô dele guerem tomcn couheci-
mento ó vivo Íorço. E' o meu caso poÍ exemplo. Que
vim eu Iazer oqui? §isbilhotice de reporter. Reporter,
simples colecionqdor de emoçóes...mercodejovels.

Contudo, o chôro cootinúq. Escuto.o: chôro de trn-
gustia, chôro comprimido, chôro gue tem horror ó publi.
cidcde...

INTERMEZZO
Ã crioturs humcnc é um onimol que choro e aem

sêmpre Íi.
- Riez! Biezl Mestre Rcrbelcis, bebqmos, riomoo,

gozomos maleÍidlisticcmente q vidot Ã vida é um qi
que mol sôc. Ã vidq é Íumo guê pqsscr. À vidc é um

- Mestre Rcbelois, oboÍemos o tilintqr dcs nosscs
tGçqs ospumontes de coloridos e generosos Íolernos.
Façcmos cesssr o cogcqteio dqs nossqs gorgclhodos
impudicos em homenogem respeitosa c esse lomento
cónvulsivo que loge, como lodrôo perseguldo, do ints,
rior dos quotro poredes desse cubiculo inÍecto.

- Conte, doà<r Florinda. Ã senhorc conhece bem
esso menino, é su<r visinha, uõo é?

- Conheço-o. sim-senhor. Ero Íilha do velhcr Ge
novêvo. Pobre dc dono Genovevc! Sempre doente,
hovid tres onos. Ela se chqmq froncelizcr. Tôo moci-
nhol Mcs trobolho, trobalhc... Só o senhor vendo,
Íodos nós temos muitc penc delc. Tão boqzinho!
Muito queridc de todos nós. O irmôo, o Quintino,
morreu o ono pcssodo, nc pedreiro,..

- 
Morreu trobolhcrndo. ..

- Foi. Escapou umt: pedrc Aronde. ló de cimc...
Ficou todo esmigolhodo. Sqnto Deus!

- Bem, bem. E o que dizem doquele negocio?

- Àh, seu moçol Que coisc cruel! Deus Nosso
SenÉor me perdôe! Virgem Nosso Senhora dq Penha!

- Conte, diga tudo.
-_ Coitqdinhq dc Frqncelizq! Querio sqlvqt c

mái! Perdeu o empÍego hcr umo semcncr. O patrôo
delc orroniou outrq empÍegddq mqis bqrotq. Ganhqvc

logo azul.., O'poetcsl Ã vidq...
Ã. vido, meus omigoa. iá dizio Goethe, num olemôo

introduzivel, é um burqco! Bobagem de Goethe. Ã
vida sôo dois... Nõo. d vidc aáo tres.., Não, nõo, q
vido é umct coleçôo inÍindqvel de burqcos!...

EXCLÃMAÇÃO ATRÁS DOS BASTIDORES

- Moldito! Desgroçcdo! Deus ho-de cqstigdr eEsê :,:*1ot' 
Por ccusc dele perdi q minhq rica mcmaãi'

ATO TERCEIRO
Mqs, q Íiool de contos, quê se estsrá posscndo

dentro desso pocilgo? Ua tereré entre msrido e au-
lher, com p<rncadoric e etc., c coisc mqis lriviql deste
mundo... Quem sabe? Procedomos ó reportogem.

- Mestre Robelais, retiÍe.se!

ATO... No QUARTO
qucrêntc mil réis por mês, Hontêm de manhá o doutor
do Ãssistencio esteve oí. Disse que era c ultimc
receitc que pcÍsscrvo. Ã velho estcvo desengoncdc.
Ih! Erc cquelo ogonicr... Ã velho sentiq Íqlta de ar.
Coitqdo! À meninc nôo tinha dinheiro p'ros remedios.
Ãndqvo otropqlhodd, Cominhqva p'ra lá e p'rc cá.
Não par<rvo. Bern que eu reporei: c corc delo náo
me engcrnou. Lá nc Íormociq, o moço disse que nôo
podio Íior. Veio p'rc cqsq, chorq[do. Soiu, de uovo,
e mcis torde voltou ocompanhadc de um homem.
Fechqrqm-se cmbos noquqrto. Eu nôo vi nqdq. Quem
viu o cqrc do zinho Íoi a Mqria Botdto. Hoje ó que
ee soube de tudo. O homem esteve com elc. Foi-se
emboro, dizendo que depois truziq o dinheiro. E não
opoÍêceu mois. Ã meninc Iicou como loucc. .Á velho
começou d pioror, a pioÍcr, oté que morreu de manhá-
zinho. Tá morta oli, e s coitodinhc sem nadq, nem
p'ro enterro! Esta vidq, seu môço.. .

- Está bem, donq Florinda. Bqsta, bqsta. Muito
obrigodo,

EPlLOGO
Que esplendidc reportogem! Gophei o meu diq.

Gordissimo "pro lobore"l togo mois ouvirei, orgulho,so.
pel<r Àvenida, o berreiro inÍernol do gorotodcr c cpÍê-
goor o sensqcionslissimo cqso dc môço que vendêra <r

virgindode porq tentor solvcr o máe cgonizcrnte! Nos
vespertinos, em ducrs colunos codc um. os "clichés"
da vitimo, dc besto-Íerq e do comisq ensonguentodcr.

E tome literoturo!... Ã minha literoturo!
E eu, sctisÍeito dq vidc, a conÍroternizqÍ. Íestivo-

mente, com os meus numerosos e gentilissimos "êada-
Yeres"...

Dicnte de tois perspectivqs nõo mcis sê êstrc-
nhqrá, a estc clturq, que eu tenhc mondado ás urtigo§
todos os cigdnos e Jcnuszes da Terro.

RÚBRICA FINAL
Àbqndono donc Florindcr e c Cobeça-de-Porco, a Cá Íóro, o Sol. o ilustre Sol. o eminente doutor

corÍer, cnsioso por dor Íormo e estilo á obro que me Sol do bairro do Flomengo, o cujc scbedorio e espirito
vqi redimir, Íinqnceiromente. esportivo devo o tostodo da minhc pele e cr rijezcr doe

Hei-de produzir umq pogino de euvergadurc es- meus musculoE, cqntqvq, num tcblqdo de Íogo, o "Od€
quiliano. ó Ãlegria". de,Schiller com c musiccÍ de Beethoveo.
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Trecho de Romance

José Gerqldo Vieirq
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Pcul-René ccobou de ceor ncr
§uq menc hobitual do ,,Wolpur.

gis". Bebeu ogua, limpou os bei.
gás, sorriu plocidomente pcro FiuÍ-
Íy que deonte dele, brincando com
miolo de pão o encorcvcr muilo
obsoÍto,

- Que é que há em mim, pc-
ro cssim me contemplores?

- Nodc.

- Quois og novidcrdes do dio?
Flcndin substituiu Doumergue...

Foi imponentenente etrevido o
r congresso do Portido Nqcionol-so-
I cioiisto, em Nuremberg.... Ã

U. R. S. S. Íoi acolhidc no sêio
da Sociedade dcs Nogóes.

- E em arte?

- Começorcm os conlerenciqs
em OxÍord sôbre c poesicr. Soiu
um ortigo de Matisse sôbre ,,,Mo-

dernismo e Trodição".

- Brcvos... E que mois?

- Fui ver o Íilm "Ropto,,, de
KirsonoÍÍ. Esplendido. Estou co-
meçcndo q ocreditor nos possibi.
lidades fotois do cinemo que des-
des o "Lirio Portido" tinha coido
es estodo de hiberncrçõo.

"Ropto"? Filme sovietico?
Bom? Àh!. . . E Íaior em sovieti-
co, os joÍnqis têm trozido olgumo
cousc sôbre o Congresso dos Es-
critores Soviêticos? Molrqux sem-
pre froi?

- Li hoje telegromos. Folorou
Gorki, Isqoc Bobel, IIia Ehrenbur-
go, BoÍis Pilnok e Fédine.

- Couso iDterêssontê?

- Sim. .. À Russio tem umc
Íunçôo., disse com ceÍto têmo!
FluÍÍy.

- Há-de ler. Mos servir-se do

qrte pqÍd propcgondc sovietica é
erro, Fui, nc semcnc pcsscrdc ver
dois Íilmes prohibidos pelc Cen-
suÍo.

- Tu vês Íilmes proibidos?

- Sim, ás vezes, Vi ,,Contra-

Polno" e "Montcinhqs de ouro',.
Pessimos. Só propogcndc...

- Pois voi ver "Rcpto,,. Fiquei
bestiÍicado...

- E em livro, estq semoncr sciu
olgumc couso interessonle?

- Um romonce de Guy Moze-
line.

_- Tens o srtigo de Matisse.
Gostqriq de ler.. .

Ãgoro, quando poul-René ceic
deonte dele, Condo-lhe noticiqs do
mundo, estó o ineÍovel FlúÍy.

- Tu és o meu Íeportêr. provc
deslo compoto.

Mcrs FluÍÍy ogrodece, está ,ós

voltas com o seu cochimbo. Che-
guei hoje ê os encontrei calqdos,
olhondo um porcr o outro. Sentei-
me. Poul-René, sobendo quê eu
tinhq ido oo "Vieuq Colombier,,, qs-
sistir q "Loire", quiz sober dc nci-
túc opiniôo.

- Vcrmos ctrnanhã? 
- 

qvtrn-

çou FIuÍÍy, voltondo-se oro pcrcr
mim, oÍo poro poul-René.

- Não! 
- disse FluÍÍy. 

- Eu
cgorcÍ sou todo LiÍor e MiIe Lor-
cic.

Nisto, chegou Thorerrc, purou
umc ccrdeirc, comêçou c expliccr
a PouI-René, o pêça ,,Intermezzo,,

de Girqudoux. Entõo FIuÍÍy con-
tou-me os minucios dos últimos
processos soyieticos, os condeno-
ções, os pênqs e os injustiças.

Âproximou-se o proÍessor .ã,lba-

ni, que es{cvc ncr outrc mesc.
Pqlitcrva os dentes, pedio cigorros,
encomendcvcr Gin qo gorçon. Fez-
nos q todos ccior, porc Íczer pc-
rolelo Íotogenico êntÍe o principe
Storhremberg e o principe Otto de
Hobsgurgo... Dois rematados go-
lós de operetc vienese,.. Voltou-
tou-sê pqrc FlúÍy perguntou-lhe:

- Yiste a ÍotogÍoÍia de Musso-
lini á saido do Copitolio onde Íoi
tnougurodo o Conselho dos Cor-
poroçóes? Visle os uniÍormes?
Quol, oquele urn nosceu qrtista...
(ricr...) Mcs vinguei-me. Enqucu-
to ele inougurcvc cquele tróço. eu
úsillqva o Emboixcrdor Potemki-
ne e qmbos, o embcixqdor e eu
bebiqmos e Íumqvomos e nos dq-
vomos íntimqs pcncodinhcs por-
que Lêrroux vci mol, Ãzcnq se
consolidc, o povo êxige q qnistic
de Componys... Demais, o Duce
náo sabe bem o Íormig"ueiro que
é o Ãbissinic. .. Eu me rio dele...
Eden cnda viojcndo. Ãindo hon-
tem lhe vi o ÍotogroÍiq descendo
dum Imperiol Ãirwoyos...

Poul-René ouvic o proÍ. Atboni
com celto qÍ de scÍtisÍcção pes-
sool. Êste Íolondo lhe sorriq.

Nistô chegou De Meriin. Todos
sê erguerom, menos Poul-René e
o Íorom obroçcr e trozer pcrrc c
codeirq ao lodo de Poul'-René.
.ê-trcrs dêle vinhq Torremuzs, cu[l-
primen{ondo todo o mundo desde
c entrodo, pcnondo oqui e ocoló,
dqndo rizodos, Íozendo soudoçóes
com c môo, orc imitqndo os Íos-
cistcs, orc os comunistcs.

- Que há, mestre? eue man.
do? Donde vem? Que luzes nc
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Iraz? -- perguntou o
' ni, perÍilando-se.

- Nõo me qmole.

quero conversq. Sou
Strowinsky. . .

Hoje nôo
todo Igor

Fez um ar de recolhimento, to-

dos íicorom colodos. Sentou-ser

deu mc poncado omigovel mas
impetuosc em Pcul-Rêné, boxeou
FIUÍÍy, disse virondo-se poro Poul.
René.

* Ãmonhã vou buscqr-te nc
tuq revisto pora írmos ossis{ir o
"te vray mistré de lq Possion",
deante do pcrtoi de Notre-Dsme,
Umq concessão quê tê Íoço... E
isto oqui, é um presentezinho pc-
rc ti. Môstrou o embrulho choto
e circulsÍ.

- Ãdivinho'o que é.
Pcul-René sorrio com qr de con-

vqlescente visitodo...
E's scrnto, mcrs náo cdivi-

nhos. São discos com o psolmo
drcmotico de Honneger, "O Rei.

Dcvid". E oindo dizes que sou

, qtêu, monstro, etc.. , Sou de Íocto
tudô isso, mos te queÍo bem. Em
doutrincs somos polos oposlos. êm

omizqde um equcdor omplissimo
de oÍéto. E isto oqui é porc Tho-

renc, Tomc, Thoyenc, Como preten-

des pessimomente seres suprqres-
iisto tê tÍouxê êste numero de "Mcr-

nometro". Depois olhou pcro Torre-
muzcÍ/ erçJueu-se, veio qbÍqça-lo,

Íingindo que chorcvc,
Torremuscr o recebeu em sêus brtl-

ços simiescos, Íingindo tqmbem cho-

rcr. E com voz pcrteticcÍ De Mer-
lin crnunciou c morle do condes-

sc-poeliso Ànnc Mothieu de Noail-
Ies... Torremuzc brcmic, mil car-
pideiÍos gêmiom no sêu soluço de
borítono e de bufáo.

- Morreu oquele estupor, Ãh,.,

O gcrçon trozia wisky, girr, co-

gnoc, vinho do Porto, democróti-

cos copqços de cerveio.
FluÍÍy queric conveÍsq! tr sâ

rio com De Merlin.

- 
Náo mê omoles, já te disse.

Eu hoje sou todo lgor Strowinsky.

- Estó bem, mos que dizes do

encontro êm Woshington com

Roosevelt, de Herrlot e Moc Do.

ncld. Trotorão êles dqs dívidqs,
do desormcrmenlo e dcr conÍeÍen-

cia mundiql êconomicc.

- Noturqlmente, se lhe pedi-
res com modos.,.

Thorenc mostrqvo um livro co
proÍ. Ãlboni que por sucr vez lhe
emprestovq outro dizendo omisto.
sqmente, erguendo o borbichq:

- Eu te cedo "I nostri _simili",
ponoché de Freud, Lcrwrence e

Joyce, e tu em compenscçáo me
emprestos poÍ tempo indetermino-
do o discurso ó noçáo europeic de
lulien Benda...

Cumprimentavcm-se, semi ergui-
dos dos csdeirqs, bebericovom,
obriom o Monometro com medo.
vqgorosdmente escqndalizcÍdos,

- Quais os sucessos de livrcr-
rio? indogovc Poul-René porc
Kippenberg que ero o cofologo de
tocios e que tinho chegodo sem ser
percebido.

* Ora, or<r. Noturolmente Ãn-
dré SiegÍÍiêd e Ludwig... En-
quonto isso o "PouÍ lcr Poesie" de
Ccssou, soido hó um mez, nõo se
vende...

-Felizmente , meu cqÍo, c poe-

sia é como c mulher, tende oo re-
coto e é impermecrvel co mundo
objétivo.

De Merlin viu dois jovens che-
gorêm e convêrscÍem em pé, res-
peitosomênte com PouI-René.

- Sõo cctólicos, nõo? - 
per-

guntou-lhe qucndo os iovêns se ti-
nham ido. Paul-René sorriu.

- Senhores, disse, como num
comício, De Merlin, voltcdo pcrc
todos, pora o rêsto do coÍé e pc-
rc o proprio gcrÍçon, otençóo e
em guordc, pois cqui nêste caÍé,
até mesmo cqui, êstá hqvendo
umo Renqscençd do Peguysmo...

Paul-René sorÍicr, de polpebros
Íechados,

A soir

Olhqi os lirios
do compo

Rornance

de

Erico Verissírno

- Náo riqs ossiÍtr que mê iÍÍi-
tcrs. - dizio-lhe De Merlin. Náo
gosto dêste teu sorriso.

- Por que?

- Porque? Àinda pêrguntds?
Náo rios ossim. Hó misericordio
em leu soÍriso, beotitude e isso
mê enervd-

- Ã minhq serenidode te ir-
rito?

- Noturolmentê. ]á sei que
vois Íolor ncr euÍoríq mÍsticcr, no
estado biologico do ser converti-
do, e mais potronhas de Williom
Iomes. . .

- Ãgostinho, oinda pogõo, se
irritcrvq com c poz de Sonto Ãm-
brosio. . .

De Merlin crtirou Íórcr ô cigdÍro,
bebeu o Íêslo do vinho do Porto,
pediu outro, qvcrnÇou o busto sô-

bre q mess, e disse com despre-
zo:

- E's Íeliz.. . Encontroste Deus.
Ãndas a dizer isso cr todo c gen-

tê.

- Pois Íoz como eu. Vem <:

Ele. experimenlc e dor.te-ós óti
mqmente, sentirás euÍorío, bem
estor, rirós como eu estou.Íindo,
pois senlirós que existe entre Ele
ê tu proprio urlc semelhonçc ônto-

logicc, cr chamadc "Universidcde
metaÍísica"...

- Bqbozeiros... Iliperboles...
Deus é umc duplicotcr inventodcr

do proprio ser inÍerior, um símbo.

Io, reminiscencicr de rítos primiti-
vos. c Íé é umc qdesáo negotiva,
no mcrximo umq modolidade sub-

ielivcr da éticq.. .

* Meu pobre De Merlin. Repe-

tindo como um pcpogaio, Voltoire,
Kcnt, Spencer... Como nóo hei de

eu rir? Tenho pencr te ti.,.
* Íens pencr de mim? Tu te cui-

dos por ventuÍc "reolizcrdo", ga-

rontido com c tuo sclvoçôo etêÍ-

no, cÍchqs que nôo preciscs inves-

tigcrÍ mais, jó olconçoste o mcxi-
mo?

- Náo, qbsolutomente, pois ctá
hoje nenhum homem houve que
tenhc possuido e esgo{cdo todcr

a perÍeiçõo de que é susceptivel
<r su<r nqturezc. Tenho opencr
pcz interior, ordem íniima, p<rrc

"continusr". Estou á sombra de
Deus. e tu estás oo relento...
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Grta sobre ôrtes píastícas

no Saíeo de maio por Geraído FERRaZ

como mesmo dos poderes público, pelos setôres d<r
odministroçóo interessodos em coisos da cultura brc-
sileiro. Se é que hó êsses selôres.

Está justiÍiccdo q inclusôo dos crtislas do Rio.
Umc pgrle grande dos vqlores que o Soláo apre-
sentc estó nêles. Cito primeiro como crpresentodos
cgorc e portqnto, quosi iaéditos porc nós, .ã,lcides
Rochc Mirqndo, Orlondo Teruz, q ütima Íóse de
Sílvio l\l[eyer, o evocqtivo Soores dos Íestos do povo

Ã segundo vez que o Solôo de Moio reolizc c suc
exposiçáo onuql, evidencíq muito a necessidqde de
um intercombio crtisfico mcior entÍe os pintôres e
escultores do Rio e de Sáo Paulo. Essc. oÍirmotivo,
tirqdo do opresentoçáo do cctclogo do Segundo So-
Ióo de Moio, moniÍestq-se visível o quantos visitem
pcÍrc ver, c mostrq de ar{e uo Esplcncdc Hotel. Só
êste cspéto mêrêceÍicr consideroçóo, nôo apenos dc
porte dos ]lossos €rÍtistos morcndo nqs duos ccÍpitais,
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nordestino. Novos trobclhos de Cicero Dias, de
Gúgacrrd, de Hugo Àdomi. Sõo novos tombem poro
oós neslq exposiçôo coleüvc, Poulo Werneck e Os-
voldo Goeldi, dois gráÍico,s que corB Livio Ãbromo re.
presentsm {olvez a trindcÍde mais olta do desenho
no poís. (Porque pertncmece ignorcdo dos paulisto.
los o tÍaço inteligentísgmo do engenheiro Corlbs
f,eáo).

Mss êstou quosi esquecendo que c corto é do
Bio porc Sáo Par:lo, ê quê cÍs pouccrs pessocs que
sê interesscrm por qrtê no Brqsil, incluindo oí oté ql.
guns drtistss (que se ilteressqm sim senhor), devem
ncturalmenle estcr pedindq oo missivisüc irrÍorms"
çóes sôbre os pirtores e escultôres locols. Eles oi
võo com o meu desgosto sincero de ser sincero.

O nome tôo poulisto de Tcrrsilo cssinq dois tro-
bdlhoq estÍemsmento convêncionois. Nõo há novi.
dade nem no procêsso nem nos coisds quê elc quiz
pintar. Os Íins do pinturo da outrorc sinhá bonito
nõo resistem. Hó uma indecisão muito gronde nessos
têlos que eu jó conhecia doí do Rio, pois Tarsila co-
meçou pinfondo os homens do gcrimpo no atelier da
rud Scnto Àmqro. À pintura muito novo de Lucí
Citli FeÍÍeirq soÍre umcr deÍormoção mcrcadc pelc
inÍluenciq de Segoll proÍessor delo. (Mcs se com.-
preende e vsle essc inÍluencic). Flavio de Corvoiho
inquiêtô e desordenado com cr sucr conttibuiçáo que
tem de tudo, sem qus mostÍê umo convj,ceáá d"tirri.
tiva. Solvom os qÍrescos êstereotipodo,s de Gomide e
os sêus oleos qindq mois estêÍêotipcdos, tres qqucrê-
las verdodeiromenfe bonitcs nc originolidode quente
de suos tonolidodes, nos motivos. Iolandq Lederer
que é pena nõo mostrqr oleo tem tres oqucrrelcrs d.e
uma sensibilidode Íinq, delicqdíssima. Contcm c pin_
turq de Segoll, de Quirino dc Silvo, os trsbalhos dos
qbstrqcionistos ingleses que Flcvio de Ccrvalho con-
vidou; dos mexiccnos quê lorge Ãmado Íez vir, e qs
esculturos de Elisobeth Nobiling e de Brecheret. Se
Íosse mois dizer sôbre o Salôo e sôbre ss conclusôês
opontodds io longe. Sem msis.

Não póde haver drama mais lamentavel do
que o vivido ha dias em Genebra. Mais uma vez
o mundo se inclinou diante do triunfo da fôrça.

E o mais triste é que si o mundo se revoltas_
se contra o fáto, desagradavel mas evidente, pro_
cederia como um insensato.

Não resta dúvida que a conquista da Etiopia
foi uma trerrante injustiça e um âbuso flagrante
do direito do mais forte. E, tambem incontesta-
vel que a orientação politica da Sociedade das
Nações, naquela época, sob a infiuência britani_
ca, era. desastrada, perigosa e ineficaz.

Resuitado: o Direito sucumbiu, como aconte-
ce sempre que não se acha solidamente armado
para fazer recuar a Violencia, e a paz do mundo
ficou ameaçada.
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A liquidoçõo
do Coso Etiope

Duroçõo dq guerro
do Hesponho

Ha mais de um mês o general Franco pro-
clamou, num discurso pelo radio, que a guerra
já estava ganha, mas, agóra, prepara-se para ou-
tra campanha invernosa. A conclusão que os ob-
servadores, melhor informados sobre a Espanha,
tiram da pausa no avanço dos nacionalistas, é
que a vitória está muito longe das mãos do gene-
ral fasclsta. Não foi essa a primeira vez que
Franco deu a impressão de triunfar para, em se-
guida, caír. Em novembro de 1g36, a captura de
ll{adrid parecia questão de horas. Ha algumas
semanas, quando Os nacionalistas chegaram aO
Mediterraneo, presumiram, não só em Burgos
mas tambem em Londres e Paris, que estava pro-
ximo o fim da guerl:a. Falavam na escassez de
viveres e munições em Barcelona e em Madrid.
Falavam no rraufragio final dos republicanos,
como cousa para poucas semanas, embora os mi_
litares não se extenuassem. . . Mas os comunica-
dos oficiais se tornaram laconicos, só anuncian-
do a,s_ chuvas que impediam os avanÇos. . . Ape-
sar disso, diziam que a Espanha republicana esla-
va condenada e que o general Franco completaria
a sua conquista de um momento para outro.
Agóra, os observadores são de opinião que aguerra não terminará este ano e qué os naciona_
listas vão precisar ainda de muito auxíIio estran_
Ceirg. . . No entanto, no dia 10 dêste mês, o gene_
ral Franco declarou, aos representanteí dJ im_
prensa, que os nacionalistas se bastam...

Num discurso feito no mês de abril, Franco
di.sse, pelo radio, aos republicanos, que já os ha_
via. vencido e que toda e quâr resistência só ser_
vrrra para agravar os crimes pelos quais respon_
deriam. Essas ameaças não õbtivefam o e?eito
desejado, ao contrário, fortificaram a resistência
republicana. A unidade do territorio nacionalis_ta tem diminuido por causâ da severidad" 

"o-que o general Franco trata os prisioneiros polí_
ticos. . .
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"OLoboeôOvelha"
Wqldemqr de Oliveiro

T UCILO Vorejõo, êsse homem
I - *ooro, onquloso, de móleu oaroo, esconso, que looo olo

eu encontro num dos "possos" do
nosso comércio mentcri, escreveu
um romonce o que pôs um titulo
de dôce simbolismo biblico: "O
lobo e q ovelhc'.
.,E' q históricr bqnol de muitq ro-
rrelro que nodo de novo nos tem
o contsr: um nsmoro persegul.do
pelos pois, umo leviqndsde, o ir-
remediovel e o descido ropido
porc c volq comum dos ruos sus-
peitos. Nõo lhe deu moiores cui-
dodos êlse enrêdo triviol que,
nos cidodes pobres, se encontro
muito á mão dos romoncistos, o
suÍiciente porq que nõo se deixem
tentor pelo buscc Íotigonie dos
têmos de exceção. -

O que devéros teniou q Lucilo
tÍoi, sem duvido, o cênorio onde
lcolocou êle os seus personugens:
Olindo, o Olindo dos lqdos do Am-
poro, quê tqnto ihe enÍeitiço o
coroção desde o "O destÍno de
Escolqstico". Muito bebido no
Eço, que tcntos vezes esqueceu o
túmulo dos metropoles pelq quietu-
de dqs cidqdes decodentes, Lu-
cilo, nos seus primeiros livros, ex-
piorou o vida doméstico do Olindc
velho com o mesmo penq e o mes-
mo tinto com que o criodor de
Frqdique Mendes Íez, cie Leiriq,
o Iundo escuro onCe veic o po-
dre Àmoro viver todq cr suo trq-
gedio sentimentol.

O entrecho do seu ultimo ]ivro
ó pobre de vido e de oção, mos,
muito de qcôrdo com o cênorio
onde êle o jogou, cônorio cujos
trogédios cêdo se compreende,
nõo merecerom, pelo suo mesqui-
nhês, mois do que o opogoda re-
Íerencio de um lqildivers. Esse en-
redo é, jó por si, um troço de
vivo colorido do ombiente que o
outor nos oíerece. Por si, êle nqdq
volerio. Vole porque se posso em
Olindc e é Íinolmente a próprio
Ohndq beotq e Íqlodoro gue êle
refléte.

Lucilo escreveu, reolmente, como
um qutor teotrql - e êle o é,
dos meihores - 

que quizessê opro-
veitor um bé1o cênorio e para

quer, sem situoções culminqntes
nem lonces de efeito. Porque, sem
dúyido, o que mois vcrle em todo
o seu trobolho, é o ombiente, ius-
to o que trqnsmitê ás suos Íigu-
ros o vinco de vido polpitonte gue
tonto qs cqrqcterizo. As quolido-
des do escritor se enlremostrqm,
preciscmente, no desenho e no
colorido desse pedoço de velho
cidqde, onde os horos se qrrqs-
tom mornos e' meloncólicos, hú
muitc gentê que só roromente des-
ce oo Reciíe e, de umo jonelq
poro outrc, muito se Íolo dc vido
olheiq. Ã peno de Lucilo nos su-
gere, nos entrelinhqs do livro, cer-
tos pormenores que o leitor voí
percebendo sem esÍorço: o sol tre-
mendo que Íére, oo meio dio, os
lodeiros por onde possc, êspqçq-
dcmente, cr gente rolc do burgo
consodo; ó noite, cs ruqs êscu-
ros, olgumc jonelcr oberto jogon-
do sôbre o colçomento Írregulor o
luz leitoso de umq lompoda o
olcool; codeiros na colçodo, um
"bilhor do esquino", o Íomilia gue.
volto dq coso do compodre, cum-
primentondo os vizinhos, os noites
proíundos e depois, o primeiro
sino e o primeircÍ beoto.., Há
no meio de tudo isto, muito oper-
to de coroçõo, muita tristêzc es-
condido, um éco de soudode ncs
possodos lentos com que se vin-
gom os lovodeiros, umo renúncio

resignodo nos íisionomios e, noa
olmos, umo creonça inÍinitc do
céu.

Todo o cidode modorrcr, sêB
qlento e triste. Os três quodros
que Luciio nos pinto 

- 
q Olindc

que modrugo, o Olindo quê es-
curece, q Olindo que d6rns -troduzem todo o lenio etemidode
que sôbre elo peso e por onde
elo cominho, dios otrás do noites,
como sistóles e diostóles que vq-
gorosomente morcqssem o ogonic
uremico do cidode, Nisto está
todo q Olindo que sóbe oo Bom-
Íim, derromo-se pelos Quqtro Cqn-
tos, repouso no olto <icr Sé, nes-'
so "colmo vergodo, nesse silen-
cio cruciÍicodo de coiscs velhos,
que topomos nq vids com um prcr-
zer de inteligencio e um terror de
coroçõo que emprêstom qo pên-
somento umcr cso e vertem uEo
lógrimo no olmo".

Aí movimeatou Lucilo Deolinda,
o Volério, o Julio Cobrc, o Xicó,'
d. Coxirro, d. Moximino, d. Mcr-
rocos... todos os omôres, os in-
trigos, os miserios e os ientoções
de umo cidode enveihecidc que
se visito, um dio, poro olhcr cs
igrejss, os igrejos de velhos jo-
zigos e lópides gostos, onde, por
um momento, desencontando ds
o1mo, se penso, proÍundomente,
no morte ê nos engonos do des-
tmo.
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O livro cônsogro, de wez, um
ao.esire do diologo. O teotrologo
de "Golios" 

- como se conhece
pouco o teolro de Lucilo! - qqui
se mostro muiio mois á vontode.
Os personogens, de tõo nitidos vin-
cos psicologicos, emboro recorto-
dos, openos, em silhuetos, gonho
muito de verdodê no peno sim-
ples dêsse singulor Íixoáor de co-
roctêres. Ã noturolidode dqs suqs
"Íqiqs" - 

psro usor têrmo têo-
trol - é impressiononie, como o
de Mário Sete. D, Morocos, nós
o estomos ouvindo em cqrne e ôs-
os. O pulho Xicó, nós o encontrq-
mos, oindo hoje, em todos os bê-
cos ondê opostámos cdrreiro, êm
'todqs os esquinos onde iogámos
costonho. Pqssqm todos o viver
intensemente nq nossq imogino-
ção, pêlo brilho e verdode dos
diologos, segredo de Lucilo Vore-
jão, escrupuloso romoncisto de cos-
iumes. Nõo se esquecq, por exe[1-
plo, o cênq que êIe preferiu vo-
sor em Íórmq teqtrol e á quol o
togorelice de um popogoio em-

presto o piiôresco de umo sonó-
ro noto doméstico. Como essq,
muiio outros há, revelondo em
Lucilo Vorejão umo dos mois ro-
ros quolidodes de novelisto, tol o
senso do reol otrovés do penso-
mento expresso dos personogens.

À nqrrotivo decorre sem prêsso
e ritmico. Mesmo quondo, de
Írente ó pogina- 8I, o descriçõo
nos Íoz suspeitor do quebro dês-
se ri'tmo ê, pois, do unidode de
Procêasus, logo sê compreende
como êsse oporente desvio cor-
responde o um estodo de espirito
do personogem cenlrol, isto é, o
umc determinodo exigenciq do Íq.
buloçõo. Àssim é, por vários ve-
zes, cÍté mesmo quondo o êscritor
porece querer opressor o desÍecho
do novelo, dondo qo leitor, com
tonto lelicidqde, q noqõo dô tem-
po que pqsso, levondo de roldão
os sentimentos e os vidos dos seus
personogens, otó o epilogo do
doloroso coso de §eolindo.

No orquiieturo do entrecho, nõo

: EsÍero

restq dúvido, Íez Lucilo o sua dis-
créto teverencio o isso que se tem
chqmqdo "modernismo". Mos, bem
longe Íicou oildcr dêsses romqn-
ces quê se I'otom, por oí, de reÍ}e-
tir umo époco, só por se permitirem
umqs tontos liberdodes de compo-
siçõo.

Aindo bem que, pensondo con-
tinuor o suo brilhonte correiro de
novelisto, desdenhou Lucilo êsses
"romonces proletorios" 

- sqrqm-
po dos néo-romoncistds que su-
põem modificcrr o relevo terres-
tre com os golpes dos suos picore-
tos Pelikon. E' mesmo um deli.
ciodo prdzer de espirito colher, nqs
estqntes de hoje, otuíodos de ro-
moncês revolucionorios, novelos
proletários e quejondo muitos Ii-
terários, um trobolho como O Lobo
e q ovelhc que ingenuomente sê
volto poro o 1êmq "omôr", pre{e-
rindo, oo or irrespirovel dos Íá-
bricos e dos mocombos, o tron-
quilo descompodo de um velho
burgo em cheiro de sqntidode.

JARDIM CARIOCA
DÃ ItHÃ DO GOVENNÃ,DOR

Compre um terreno no Jcrdim
Cariocq

Constniirá nêle a sua poetica residên-
cia de campo e praia paÍa repouso do
cof po e encantamento <io espírito.

Os terrcnns c1o JARDIM CARIOCA
cstã.o crlstanclo ainda a decima parte
c1o clue vão valer clcntro de pouco
tempo, com a 1lha c1o Governador

ligarla ao Conrillente.

Toclas as delicias do campo e da praia
corn toclos os coltfortos c1a Cidade.

Compre por cobre o que vqlê
ouro

ESCRITÓRIO:

AVENIDA, T42 3.O ANDAR

TELEFONE: 42-3812

ROlvlA

BERLItvl

' A Alemanha e a Itá1ia chegaram a um acôr-
do sobre os problemas economicos, financeiros,
comerciaes e de navegação surgidos da união
Austria - Alemanha. O convenlo concluido signi-
fica a extensão á Austria dos convenios realisa-
dos entre a Alemanha e a Itália, de fórma pro-
gressiva desde 1933, sôbre comércio, cambio e
turismo. Não revelaram oficialmente muitos de-
talhes do convenio, mas, a "Deutsche Politische
und Diplomatische Korrespondenz" conta que
continuam as negociações sobre a questão de
Trleste, um dos porios de mar dos quais a Tche-
coslovaquia depende para a saída dos seus pro-
dutos e que foi têma dos entendimentos entre
Hitler e Mussolini em Roma, durante a visita do
Fuehrer.

O orgão, citado, comentando o convenio, diz
que é natural que os irrteresses surgidos das con-
dições geográficas das baías italianas do Adria-
tico e especialmente Trieste, sejam tomados em
consideração. E acrescenta que "os resultados po-
cleriam servir de exemplo a muitos outros Esta-
dos (refere-se indubitavelmente á Tchecoslova-
quia, entre outros) que dizem que o "Anchluss"
lhes causou grandes prejuizos economicos."

Corre tambem, no circulos bem informados,
que liquidaram a questão dos capitais judeus- -
italianos na Austria e dâs dividas da Aüstria na
Itália.

il
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Como todq instituiçóo humonc,
o Orgonizcçác Inlernocionol do
do Trob<rlho tem umc histório que
comêço com vsgcÍs cspiroçóes teó_
Íicos ê se vqi cos poucos tÍons-
Íormondo em reqlidqde concretc
€ sólidd. Precisqmos convir, en-
fretonlo, que como história c d<r
Orgonizoçôo Internocionql do Tra-
bolho é relotivomente rêcentê,
pois um movimênto trabclhistc só
se poderic precisor em condiçôes
de progresso mcrteriql que sómen-
te o século XIX tornou evidêntes.

Dentre os documentos que pri.
meiÍo provom umo conciêncio cla-
ro do situoçâo desigual, em quê
viviom os closses trqbqlhcdoros
no século possodo, devemos ro.
Íerir qs memorios que Robert
Owen encominhou qo Congresso
reunido êm Vienc com Íins de es-
lobelecer o Sontc Ãlícnço.

Sobremoneira expressivcr nc sucr
concisão é q seguinte sugestõo suo:

I "o introdução em todos ost poizes de medidas pcro pro-
teger os opercrios contÍq q
ignoroncic e exploroçáo de
que sóo vitimos",

Nos pclcvros ocimo está em em_
briôo a ideio de que, si os conven_
çoes que regulom o trqbqlho Íos-
sem estobelecidqs, em muitos poi-
zes, de comum qcordo, hovericr
umo possibilidode de distribuicáo
melhor dcr justiçc sociol que dàre
presidiÍ á vidq dos noções civiii-
zodos.

Owen entretanto Íqlqvc cedo
demois em necessidqdm quê, os
proprios in{eressodos oindo náo
haviom ccmpreendido, tcnto ossim,
que oindo se nôo hoviom orgcni
sodo.

O raunCd continucvo q morchc:
poro o progresso, o revoluçôo in"
dust:iqi ic cgrovondc coJo vez
mois d situoçâo de desconÍorto,
misérro e desemprego êntre cs tro-
bolhcr.lores do mundo europeu,
príncipolrnente, E sómente opós cs
movimentos de 1848, os liders e
perisodores retomcrqm os proble_
mos sociois sobre novos bcses.

Tornqvq-se indispensovel umc
orgonizcrção mqis vostc, que ossê"
gurqssê condiçóes de existencio
mois de ocordo com os rqzóes d<r
justiço socicl, e começcrrom entóo
cs primeiros tentctivqs porcr um

lnterltacioltal do [rafialho
Instituto Internocioncl dos Trabo-
lhodores. Já entáo c Orgonizcçôo
Sindicol provoro co mundo que o
mosso trobalhistc erc umc Íorç<r
que deÍendia direitos em vez de
suplicor proteçõo,

Nisto, irrompe cr guêÍrd de lgl4;
periodo de quotro onos em quê
todos as conquistos que o custo, c
ciêncicr opoiondo c rozáo conse-
g-uira Íozer, sáo oniquilodos. Nóo
hq mqis convençóes, nem trofcdos,
nem justiçc.

Ã classe mcis sccriÍicoda Ioi q
que deu mois 

- cqrne pcÍÍo canhõo
istc é, os trobolhadores. Soirqm,
porém, dcrs Íornolhcs, mois exigen-
tes, mcis consclos de seus direitos
á vidc, oo trab<rlho e oo bem-estor
e impondo-se, des,so vez qos olhos
dos mois cegos e rênitentes, conse-
guêm que, no Trotcdo de pcz, em
Versoilles lglg um copitulo esta-
beleço, pelo menos porcr os poizes
signstorios, obrigoçóes que ossegu-
rêm oos que trobolhom umo novcr
erq de reinvindiccções e conquistos.
Torno-se realidode a velhq e impê-
rioso ospircçõo dos lrobolhodores
e surge o Orgcrnizcçôo Intêrnccio.
nal do Trobolho.

PÀRTE T:

Â Orgcnizoção Internocionol do
Trcbalho Íicou consubstqnciodcr na
parte XIII do Tratado de Versoilles,
possondo êste texto, desde entáo,
o ÍêpÍesenlcrr suc Constituiçôo.

Obedecia, de inicio, qos mêsmos
principios quê representcvqm o
penscÍmento oriêntqdoÍ daquele
Trofodo, isto é: "a paz llniversal
por meio do /ustiço Socioj".

Pora otingir, proücomente êsses
Íins, propunhc-se "Íozer descpore-
cer os condicões deplorcrveis que
podrões de vido desiguois criovcm
no seio de umo mesmq sociedode
humonc". Pretendlqm os ideclizo-
dores dq Orgonizoçáo Internacionol
Co Trobolho conseguir c regulc-
ms:ia;ão clos hcrcs de trsbolho; o
:r.esconso domintcol obrigatorro; o
oroteçôo dos trobcihodora" 

"ort.omolestios gercis .u proÍissionois;
os sêguros contro ocidentes resul-
{crntes do trobqlho; o proteção ás
crionças, cdolescênies e mulheres;
os pensões no velhice e no iavo-
Iidez; c oÍirmoçôo do liberdode
sindicol; a organizoçáo do ensino
técnico-proÍissional e outros mê.
didcs cnálogos.

Como Instituto que visovc d tmq
atuaçôo direto do ccmpo prótico
do vidc sociol, c Orgonizoçôo In-
ternocioncl do Trabclho pÍecisdvc
de orgáos copozes de Ievar c ter-
mo qs delicodos e inestimqveis
Íur:çóes, c quê se obrigovo, ó clos-
se dos trobqlhqdores.

Êsses orgáos essenciqis sáo: Ã
ConÍerencic Internocionql do Trc-
balho, que é umo ossembléc que
reune qnuqlmente, {odos os mem-
bros dc orgonizoçôo e o Bureou
Internocionol do Trabqlho, que é c
§uc secretoÍio permqnentê. Nêste
ultimo convem distinguir ducs por-
tês: umc que é o Bureau proprio-
mentê dito, outÍcÍ que é o Conselho
de "F-dministroçõo seu orgáo de
contrôle.

á ConÍerencio Internqcionol dô
Trobolho compcÍrecem quatro dêlê
godos de cado Eslodo Meuebro,
mos, diÍerentemente do que ocon-
tece no Àssembléa da Ligc dos
Noções. openos dois dêsses repre.
senlcÍntes êncsrnsm o governo. Dos
demais, um é nomeqdo pqro repre-
sentdÍ cr orgonizoçào operoric; o
outro, o_oÍgqnizoçáo potronol.

Esso triplice representocáo con-
segue equilibror três tipos dê intê-
Íesses: os do governo, os da
closs= de trobcrlhodores e os dcr
closse potÍonol. Só por êsse os-
pec{o de orgonizoçáo, Íqcilmente se
póde perceber dc intençáo concilio-
toria que preside ós discussões dc
ConÍerencic. PIos quondo se trotc
de voltcrr, observo-se que, cadcr um
desses grupos, isto é: o dos pc-
tróes e o dos .trobolhcdores, se
reune em um só bloco poro oÍÍere-
cerem oquelles moior rsistêncic ê
êsles mcior impeto do reivindics.
çoo.

Êsse ospecto de tripiice represen-
toráo é urn dos ccroctéres mqr-
con{es de tod.o Orgonizoçáo Inter-
nqcionql do Trobolho, pois vomos
encontrol-o tombem no Conselho
-q.Cministrotivo do Bureou Intêrnc-
cionol. Ãqui, entÍetonto, trobolhcr-
dores ou empregodores, náo sáo
mois. designodos pelos respectivoe
govêrnos, mos sim eleitos, uns pelo
grupo opêrürio outros pelo grupo
pctronol presente á ConJerencio.

No Conselho, náo importo o uc-
cionolidade, solvo para os repÍ+
senlontôs do governo.

O Buresu Internccionol do Trcr-
botho é composto de Íuncionqrios
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8eE O pÍêocupcÍçáo Íepre8etrtqtivq,
Umq vez exqminqdos, ctssim, êm

. breves linhos qucris o8 orgáos cotn
que oontq q Olgatúzcçáo Internc-
cionql do Trcbclho p<rrc lêvqr o
c«bo os s€us obietivos, veiquros

' que Íunçõea lhe ccibem 6 corlo cg
, exeÍce.

Dos Íins prqticos, guê a Orgcrni-
zação Internocionol do Trqbqlho se
propõe, o principsl é o de preporor
os projetos de convençóes e reco.
mendoções de trobolho,

Ào Conselho Àdministrqtivo do
Burequ Internocionsl do Trobolho
çube decidir na inscriçáo dcs ques-
tóes que estorôo na ordem do dic
dds ÍutuÍos ConJerenciqs.

Ão Bureou compete o excrÉe de
codo questão dos relctorios em
que sejcm exomincdos os ospectoÊ
iuridicos e práticos, e, Íinqlmente,
ó ctribuiçáo da ConÍerencia dis-
cutiÍ, Íedigir diÍinitivamêntê ê vo-
tqr os proietos de Convençáo e Re-
comendcçõo.

Àlém dessas ctribuições, encorgo
[áo importante qua4to êssê é o dê
discutÍr o relqtorio onuol do diÍetoÍ

' do Burequ Internqcionql do Trobc-
lhc onde êle esbogc a poizogêm
êconomico-sociol do mundo, dcquele
cno, doi ocobondo por sugerir cs
diretrizes que devem ser dodqs ó
Orgonizoçáo Internocionql do Tra.
bolho no periodo seguinte.

À politiccr sociol, que q conlq
rercia irá mdntêÍ, nõo emcrnqró

: táo sómente da discussáo do Relo-
torio do diretor.. Terá gue soÍrer,
posteriormente umo redaçôo mois
conciso e mcis cc{egóricc, sendo,
ertáo. posto em votcçõo.

Enirê ds Íunçóes que o Conselho
Ãdminisüotivo do Buresu Interna-
cionol do Trobolho tem quê exêÍ-
cer, é necessorio reÍerir a de votor
o orçdmento de orgcnizcrçôo que
irá demorcor de oçáo por poÍte do
Buresu.

Qucrnto oo Bureau Internccionol'
do Trqbclho, olém do prepcrroçáo
teenicq dss ConÍerencios, deve, por
Íorgo do proprio Trctcrdo, recoiher,
elsborqr e disli:rguir os inÍormc-
ções que dizem respeito c todqs qs
questôes economico.socisis relqcio-
nados oo trobolho hunqno.

No exercicio destcÍ ultimq qtÍi-
brriçõo, o Bureou perde muito do
Êêu coÍqcter burocrcrtico porcr gq-
ahcrr cspecto de cêntÍo de pesqui-
zas dos problemos socicds que cgi-
tsm o mundo moderno.

Pqrc isso, tem um meccnismo
que lhe peÍmitê recolher ê rêdis.
[ribuir pelo mundo inteiro, cpós
eloboroção, umc quontidodê dê in-
Íormoçôes pÍecioscrs.

Fol-o, uáo sómente por intêrmê-
dio dc suc "Revue Mensuelle" e

.pelcs suos "InÍormqtions Socicles",
mas crinda, poÍ umc série de es.
tudos documentodos que expõem os

qf§,?11.':.,.l-.r. i;1::1i.;:riiq_?i;'.,tríi

diÍerentee estógios eIa quê §,e ên
contÍdm, ctuolmente, ds orgcDlizc-
gões, guer trqbolhistos, quer de
empregcdores aoa üÍerentes pcl-
zês,

O objetivo que o Orgonizcrgáo
Internocional do Trobalho prelende
olconçor. crproveitcrndo oclcrÍeci-
mento§ ,omêcidos pelos eetudos do
Burecu Internocionql do Trqbolho,
é o de "prever" qÍim de melhor
"provêr",

Finalmente, como Iuaçáo esseu.
ciol da orgcnizcçôo em quê estôo
ossocicdos tr ConÍerencic, o Con.
eelho Ãdministrativo e o Burequ
Interncrcionol do Trobolho, temos o
contrôle dcs oplicaçóes dos conven-
ções pelo Esiado que cs tenhq rati-
[icodo.

Ieto sê lornc necesscrrio, pois,
muitos vezes, o Estodo que ocêitou
o rotiÍicaçôo, tem legislcçóo ope-
roric própric que entro em conÍlito
com G convenção coletivq intêrnd-
cionol.

Outros vêzes o Estodo rotiÍica,
mcs nõo Íoz o crplicoçáo dq con-
vençóo dentro do seu têrriiorio.

Os meios com que c Otgonizoçáo
Inlernocionol do Trobolho contc
pcrcr êxercêr esso Íiscolizcrçáo es.
tâo representados poÍ umc Comisóo
Permqnente, instituidq pelo Conse-
lho Ãdministrctivo do Burecru Inter-
nocionql do Trqbolho quê exominc,
unuolmente, o relqtorio que lhe en-
viom os Estados-Membros.

Os resumos desses relatorios são,
depois, mondodos c umq comissôo
êspeciol da ConJerencio, que os
estud<r, exominc e dó pcrte dos
suos observações e do seu deside-
rqtum nc sessôo plenoricr dcr Con-
Íerencic,

No coso dc Orgonizaçóo In{er-
rrqcionqi do Trcbolho receber quei.
xo de que um Estado, que rctiÍicou
umc convençôo, nôo tornou eÍetivg
c suc oplicoçáo, o Conse_lho Ãdmi-
nistrdtivo indicc umcr comissóo de
rnqueÍito que, de ocordo com os
resultcdos, sê diríge oo Estado lal-
toso ê, sê este náo cumprir os re-
comendoçóe§, c questôo será su-
bmetidcr ó Côrte de fustiçc luter-
nocionql que podêrá o{ribuir son-
çóes economicas qo Estodo incul-
podo.

.A,s conquistas que os tÍdbolhsdo-
res têm reqlizodo no cqla.po sociql
se têm imposto, sobretudol qtrovés
dcs Convenç6es Internocionqis do
Trobolho.

Como, porém, c cplicoçôo dessas
convenções êm territorio nccionol
depende da rotiÍicoçáo por pdrte
de codcr Estcdo, é do moximo int+
ressê, porc os trobalhodores con-
lor com umcr Íorçc de opiniõo co-
por. de inÍluir no oceitoçôo dos
principios reivindicados ncs ditss
cor.venções. Para isso, isto é: por<r
consolidqr essc lorçc de opiniôo.

os trcbslhqdores devo,n orgcmizcrÍ-
:.e em siadicctos e êst€s, po! suc
vez, têm que inÍluir sobre o gc
verno eru rrn gestido de eetudo r
soluçáo dos problemco sociais Eda
imediatos ê Eois iEportdntês.

À importcmcic de umq sólidc or-
gonizcrçto sindicol é tamonhc, que
sê ÍêÍletê no proprio seio dcr Con-
Íerenciq Internocionql do Trobqlho
onde cs questóes e os problemoe
que interessom cos opercrios ia-
dustricis e mqÍitimos, têm sido trs-
tqdos com muito msis intensidode
e em muito moior nuEêro, quo crs
que dizem Íespeito qo bem-estar do
trobolhodor ogticola ou qo empre-
godo no comeÍcio.

PÃRTE II

CONVENÇÕES E RECOMEN.
DÃçÕES

Durcrnte os seus dezoito onos de
existencio, q ConÍerencis Infernc-
cioncl do Trobolho, crprovou 52
convencões e 46 recomendoções de
tvqbclhos, que zelom por condiçóea
imprescindiveis ó vidcr do troba-
lhodor, nos ternpos presentês.

Votoçáo e oprovoçáo nôo sericrm
suÍicientemêntê expressivos. do
ponto de vistd dds conquistqs do
trobqlhador, se náo tivessem sido
ccomponhodas de um movimento
crescentê de rotiÍicoçóes por pot{e
dos Estados-Membrôs.

Ãdemais, outros orgumêntos c
fovor dcr projeç6o e inÍiuencic gue
o Orgonizcçõo Internccionql do
Trobolho exerceu de moneiro indí-
reto embortr, sáo os cqsos de Es-
tqdos náo Membros cujc legislcçôo
trobolhista êstá apresentondo cs
rncÍcqs dct orientcçáo gerol dO
B. I. T.

Dentre os problemos do trcbolha-
dor, que c Orgonizcçõo Intern<r-
cionol do Trqbolho procurou resol-
ver o{rovés de convençóes, presen-
têmente quosi univeÍsois, estáo os
de durcrçõo do trobolho, com limi-
toqõo do dio de 8 horas, do re,
pcuso hebdomcdqrio, das Íérias
pogos e do trqbolho á noite.

Têm iguolmente sido obfeto de
cor:vençóes o ossistencicÍ medico-
sqnitoÍic qos trcbolhodorês, em cd-
sos de molestiqs, c protecçóo co
irobqlho dos menores, com o Íecuo
poro limitcrr ó idade minima de 14
onos, o lrcbolho dos menores.

Às convençóes sobre o trobolho
dos mulheres quondo em condições
especiqis de soude, por exemplo
periodo de gestoçõo, pÍe e post-
poilo.

Dentre oe trobolhadores que, cté
hoje, tinhom levcdo menor numêro
de problemcs e re'iVindicoções á
Orgcnizcçõo Internccionql do Tra-
bqlho estovam os intelêctuqis.

Facikoente e:rpliccvel et<r esqg

ii. l
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"TERRA" - Poema de Mario Donato
Mario Donato é um nome

que, pela primeira vez, apa-
reee no alto da capa de um li-
wo. Deve, portanto, ser con-
krdo entre os herois e os már-
tlres que, num tempo como o
nosso, escolhem entre todos os
ceminhos que a vida moderna
apiesenta, o mais triste de to-
dos, o de escritor. de poéta.
Mas o estreante pertence a
uma geração que, por ter sido
abandonada numa encruzilha-
da da História, tem muita ver-
dade a dizer. Compreendeu
mesmo que, no nosso tempo,
quem vê alguma cousa sobre
o mar dos homens e sente al-
grlma emoção no cháos dos
dialogos desencontrados, tem o
dever d e comunica-las ao
maior número, sob pena dei traír a propria conciência.

No seu trabalho de estréa,
líário Donato mostra-se um
apaixonado da terra e do ho-. n em que a cultiva, regando-a
com um pouco de suor e um
peuco de sangue. Dentro des-
se sentimento, ele sonha com
a liberdade, uma_ liberdade
sem a qual não póde haver
trabalho, vida, felicidade.
I Quem ama a terra e o traba-'lho tem que ser, çJor isso mes-
nro, pacifista. Então, para sim-
bolizar todas essas cousas que-
ni.uitos pensam e poucos sen-
tt-,rn profundamente, ele foi
buscar distante, na nossa His-
t<'ria, uma página da escravi-
Cão do negro, agravada pela
Guerra do Paraguai, durante
a qual era praxe entre os "fi-
ll os de algo", resgatarem a
sua presença nos batalhões
f.cr um certo número de escra-

Affonso Schmidt

vos. A escolha do episódio foi
felicíssima.

"Chico Preto" 
- esciffice

o poeta 
- herói dêste poema,

é algo mais do que um negro
Ii.l,erto e afeito ás eousas da
natureza, que não quer aban-
C,'nar a terra por ser seu fi-
lho, e que não póde participar
da luta por ser bom". E mais
arliante: "A sua repugnancia
pt la hecatombe social não é
al,ênas um sentimento huma-
nitario de pacifismo ou covar-
dial é a revolta instinctiva do
")'cmem da terra", que se vê
constrangido a intervir na so-
lucão de um problema contrá-
rio á sua indole, e que o des-
via da stra verdadeira finali-
d'rde". Essa a explicaçáo que
ele dá para o protagonista do
poema, que morre por não
querer matar. No entanto,
q:rem se deixa emhalar pelos
r,/ersos harmoniosos do poe-
rra e vê perpassarem na ima-
ginação, acordada pelos ritmos,
as cênas fugidias que os ver-
sr-'s vão evocando, compreen-
Ce que a verdade humana ul-
t.apassou talvez os planos pre-
viamente organisados pelo poe-
tr.

Não se trata de fenomeno
r"-rrito raro escrever-se qual-
qner cousa que, setisfazendo
aos desejos do artista, atinge
fr;rtemente a problemas que
no momento nos pareciam
afastados de nossas cogita-
!ies. Têm-se a impressão, em

tais casos, que uma especie de
Srrperior instinto coletivo de-
btuça-se sobre a mesa dos es-
cr:'tores, toma de mansinho o
seu pulso e, enquanto eles se
dlspõem a dizer cousas atinen-
tes ás preocupações do mo-
mento, fixam para sempre as
g]'andes emoções, os sombrios
pressentimentos e as demolido-
ras idéas de uma época.' Foi
em oeasiões semelhantes que
su-giram obras como a "Divi-
n r Comedia", as anedotas
f'ascarias de Rabelais, ou o
"I)om Quijote", que podem
ser lidas de diferente modos.

Peladan, por exemplo, des-
c.-bre nelas um sentido parti-
clrlar que, se fpra revelado du-
rante a vida dos autores, bem
caro lhes custaria. Para ele, a
"Divina Comédia" não passa
dtr uma "Divina Diatribe", e
Rabelais, ao contrário, foi o
grande místico do seu tempo,
f)r'pois de Peladan, outras in-
ter pretações foram dadas a
esras obras. E a gente pergun-
tl se, ao escreve-las, eles es-
ti,vam certos da obra que iam
flzer. Se não estavam, os seus
anrigos certamente o estariam.
Pcr isso, o autor de ,,L,Accer-
L,a" dizia a Alighieri:

- 
('Você tantas vezes vai

ao Inferno, que um dia lât
fira. . . "

Era uma advertência, não
eontra o fnferno, mas contra
-r. justiça do tempo.

Não será este precisamente
o caso do poeta Mário Dona-
trr. Naturalmente, no seu poe-
ma não existirá por traz do
que ele disse, qualquer cou-
6Íi que ele não poderia dizer.
ilÍas há 

- e isso ninguem o
negará - o antagonismo en-
t-c a liberdade, o trabalho e a
v'da, e os sentimentos deshu-
rr.anos da guerrâ, que, por
n iis que se combata, mais vi-
vir e ameaçadora se nos apre-
senta.

E um poema sobre tal as-
sunto é bem eloquente: mos-
tra que o pensamento dos filó-
st'-ios já se transformou no
sentimento dos poelas, isto é,
errtrou em contáto com as
multidões. E o poema d-e Má-
ric, Donato, vasado nos ritmol
côlrsagrados, agrada, enleva,
crmove. Foi, a meu ver, uma
das melhores comemorações
do primeiro cincoentenario da
.di.olição.

lceunc umcr vêz quê ntrnccr os ope-
rqrios dcr peno hcvicrm cuidado dc
suo orgcaizcçõo,

Os inleresses em jogo, desirmq-
nodos e isotrados pelo distoncic,
desleixo e pessimismo, hqvicrm te.
duzido, cqleles que, poÍ Íorço, de-
vêriqm ser os "leoders" de movi.
mentos socicris c u'ct mcssq in-
Íorme e desogregodo.

Foi preciso que o inperctivo ca-
tegorico da miserio, po.r um lcdo,
e da situoçôo de inÍerioridcrde em
loce de outros clqsses, por outro
Iodo, custig<rssem impiedosomeute
o trcbalhcdor intelectuql pqrq gue
êle se resolvesse c Iormqr umo
ur:iáo, hoie ainda incipieute reali-
dode representcrdcr pelc P. E. N.

coNcLUSÕES:

E' óbvio insistiÍ, ogui. sobre c
inestimovel Íunçôc que c Orgcrni-
zoçôo Internccionol do Trqbalho
sem exercendo desde suc Íormc-
çõo.

Nôo devemos, entretonto, omitir o
seguinte: que c Orgcnizoçôo Inter.
nocionql do Trob,olho, crremctondo
eni umc só ir»tituiçáo o quctdro
dos cssocioçóes congêneres cté en-
tôo tentqdos co,m mcris ou menos
exito, conseguiu mudcr o pono-
roma socicl atrovés dc aÍirmcçôo
c deÍeza dos direitos de umc clcsse
numêÍoso que cté enláo serviro
qpencs cono mqtericl cos exploro-
dores e <rqs c'-biciosos.

IVÀ WEISBENG.
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ANA AMELIA
" A hormonio dqs coisos e dos seres"

A poesia feminina no Brasil, concentrada em
alguns nomes supremos, que a vêm sustentando
com raro brilhantismo, agita-se, de novo, num
movimento promissor. Depois de nos terem dado
livros positivos de poesia, as nossas poetisas como
que se retiraram, rumo a desertos desconhecidos

- 
para meditação. Mas agora começam a voltar,

elas ainda, essas mesmas ás quais a Poesia fe-
minina deve a razão de ser de sua existência aquí

- e só é de lamentar que oütras não tivessem
surgido, pârâ a elas se incorporarem e com elas
harmonizarem seus cantos.

E, a êste regresso, que Rosalina Coelho Lis-
boa, ainda em sua fase de estesia (periodo pré-
nazista), foi a primeira a marcar com "Passos
no Caminho", e ao qual aderiu, logo após, com
"Velário", esta surpreendente Henriqueta Lis-
boa - a maga da emoção, da música e dos colo-
ridos 

- vem agora se incorporar Ana AméIia,
apressando seus passos no cumprimento de uma
promessa que já nos tardava a chegar, para nos
traduzir e revelar, com a sua agudíssima pers-
ceptibilidade de artista, a harmonia das coisas
e dos seres.

Como Henriqueta e como Rosalina, o seu
regresso foi o do triunfador. Suas mãos não vie-
ram feridas dos espinhos, náo trouxe a alma can-
sada de jornadas 

- e seus olhos, que tão bem
sabem penetrar a beleza das cousas, recolheram
as luzes de todos os deslumbramentos. Em lugar
de nos vir chorar o desconsôIo de fadigas imeme-
diáveis, a poetisa volta na eterna mocidade de
sua inteligência, em pleno vigor de seu entusias-
mo de artista, que recolhe as vibrações de tôdas
as cousas vivas, e seus versos nos chegam impre-
gnados do perfume de tôdas as primaveras, do
esptendor de todos os estíos vividos em pleno
sol, numa profusão de frutos em cujo amadure-
cimento, apenas, se presente o outono, mas onde
os colorÍdos de uma perpétua juventude de alma
são indeléveis - 

peregrina de paises por onde
não anda o inverno.

;i.
Enquanto, numa onda de exaltação social, os

literatos Íicaram em função ci.eclamatória, cada
qual supondo ter, nas máos, o futuro da naciona-
Iidade ou o destino dos povos, Ana Amélia reco-
lheu-se para a sazão dos frutos de sua inteligên-
cia e nos oferece esta desalterante "A Harmonia
das coisas e dos seres", que é, essencialmente,
um livro de poesia e onde sobrepuja, a tôdas, a
nota do lirismo sadio e da meditaqão que inventa
mundos. Porque, prosseguindo sempre "par-a o
clarão quimérico do amor", a poetisa canta e
quer conter num verso "tôda a luz de lJniversc
e a grandeza dinamica do ser". Náo as contém,
é eerto, em um só verso, mas contém-nas em
"NIarcha pâra o Infinito", que é um perÍeito mo-
dêio de infiltração do ambiente no artista, de in-
telcamLiio dêstes com o Mundo (intercambio cós-
mico, digamos, se possivel), de harmonização in-
tegral das emoções do poeta com a palpitação,
com a música, com a côr da Vida, na troca de
vibrações vitais e no concêrto magnífico de seus
rítmos.

Apenas não posso aceitar os sentidos da
poetisa em função de antenas. Não compreendo,
mesmo, que num instante de tal acuidade esté-

MARIA JACINTHA

tica, lhe tenha ocorrido a idéia, de ser antena,
"esperando, no espaço, as vibrações do Mundo".

Ante o desconcertante da imágem e o ab-
surdo da atitude, compreenderia, de preferên-
cia, falhasse a rima para serenas. Tanto mais
quÊ se não pode negar á poetisa a oportunidade
dos gestos e a ciência dos termos 

- dentro de
uma conciência muito escrupulosa de rÍtmo.
Aqueia coisa,"por exemplo, em sua alma, "alar-
gando" as angústias dos seus nervos, torna êste
alargando um achado bastante expressivo. Táo
expressivo, que dispensava a comparação que o
vulgarisa (ou pelo menos lhe tira b efeito e a
profundeza) com as cheias que alargam pela
Terra as águas agitadâs: sempre que, para uma
expressão bem achada, vem a explicação que a
concretiza, o nivel da primeira é baixado numa
quasi anulacão.

A Poesia é música que se ouve, beleza que
se interpreta. Não precisa, portanto, do dístico
explicativo. Há comparações descabidas. Destoan-
tes. Principalmente para quem, como a poetisa,
combina com os próprios versos...

Seduzem-nas as emoções serenas, a magia
das músicas em surdina, das palavras veladas,
dos ambientes de penumbra. Sua poesia envolve
e se inÍiltra. Não precisa ser explicada. Nada
grita em seus versos 

- e, por isso, nada desafi-
na dessa personalidade macia de artista que ela
se v€m compondo desde "Alma" e "Ansiedade",
'dentro de uma atitude que pareee ser o seu pon-
to de honra: não destoar.

Por isso, também, nunca presenciamos con-
trastes chocantes da poetisa com o indivíduo so-
cia1. E quando se vêm personalidades de perfeita
estrutura estética comprometerem tôda uma obra
de beleza, em falas que exploram a boa fé de
platéias 

- slsn{65 ou esmagadas pelo fascínio
de uma dialética, inegavelmente, do ponto de
vista literário, bela, ou em oratórias eivadas de
Iugares-comuns, excitadores de massas sem exi-
gências estéticas e profanadoras de pâssados de
fidelidade ás cousas belas - não se pode negar
o gesto de aplauso a artista incorruptível, que
teve o bom gôsto de se conservâr serena, num
momento em que tanta gente se inflamava. . .
ou fingia se inflamar por "snobismo".

O bom gôsto e a sinceridade. Sem atitudes
est;rdadas de condutora de multidões, sem re-
correr ao teatralismo de cóleras pressagas, Ana
Amélia nos diz com os seus ver.sos: 

- 
,,Só o meu

mundo me interessa". Mas pcrque o seu mundo
é vasto e vai a1ém dos limites das suas próprias
emcções cu necessidades, Ana Amélia, sem trans-
por ainda as fronteiras, já iança além delas o
seu olhar interessado, numa promessa (ou numa
ameaça?) de passá-ias um dia, de provar outros
climas, menos suaves, é certo, mas onde a vida
é mais Íorte e mais integralmente vivida 

- am-
piiando sua percepção para recolher as vibra-
ções humanas, até agora apenas pressentidas.

Libertada dessa meia luz intoxicante em que
vivem seus versos, da tepidez convidativa de seu
cliina poético, dessa quasi indolência com que
apreende os aspectos humanos, Ana Amélia se
poderá marcar mais fundamente na poesia, con-

7;'t
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sentindo em se deixar arrebatar por um sôpro
mais forte, um assomo menos contido de vitali-
<i^:.rie. Para fazê-7o, nada lhe falta 

- 
nem mes-

::- - es'ia espécie de cristalização da espiritualida-
cÉ ã J-ue atingiram seus versos. Mas fará a poe-..iq l gesto de rebelião?

f*
-{ arte de Ana AméIia Carneiro de Mendon-

câ e muito serena e muito real para se deixar
:--:-:agiar de delírios transitórios - e seus versos
É=-::lem de uma inteira e perfeita lucidez esté-
:ia. que tem suas raizes numa formação artísti-
ca cuidadosamente disciplinada, numa adaptação
integral aos ambientes literários bem utilizados
e magníficamente assimilados.

Mesmo quando seu verso declina para uma
fraqueza de Forma que nem sempre concorre e
uma protr7a de resistência com outros da mesma
poetisa e de outros poetas, do ponto de vista
idéia traz, sempre, alguma cousa de alto a valo-
rizá-lo - valorizado ainda mais pela permanen-
te inspiracão que o caracteriza.

Lançado após um iongo silêricio - siiêncio
promissor, garantia de uma elaboração conciên-
te e serena 

- "A Harmonia das Cousas e dos
Seres" marca um estágio obstinado em um pla-
no cle beleza a que a poetisa se alçou desde "41-
ma" e "Ansiedade" e no qual se vem equilibran-
do com entusiasmante habiiidade profissional e
notável dignidade estética.

Fraquejando algumas vezes, hesitando ou-
tras, cliante do arrojo de uma forma poética ou
da energia musicai de um ritmo 

- 
incapaz que

é ela de atingir a um vigor de estilo de que, mui-
tas vezes, se ressentem seus versos 

- a poesia,
com isso, apenas define sua ieição literária e a

. índole de sua poesia.
| - "Boa Índole"... glozará, imediatamente,
alguém que exija do artista bom comportamen-
fs - 

n6 sentido enervante do termo. E, na reali-
dade, o é. Talvez em contraptosicão ao delicioso
"menino impossível", conferido a Jorge de Lima
e dando, naturalmente, á expressão sentido su-
portáve1, não podemos deixar de oferecer á poe-
tisa o ti.tulo de artista bem comportada da litera-
tura brasileira, cujas expansões nâo vão aIém
de uma discreta meia confissão, ern que suas
emoções são apenas percebidas em ressonancia
cu em lcnginquas vibrações que só apanhamos
aos pedaços.

Mas esta poetisa que parece ignorar o grito,
a rebeliáo, a tortura das angústias, a desordem
ini:rior, e em cujos versos apenas transparecem
suavidade e lirismo repousado, tem, contudo, a
fascinação, a obcessão e talvez (quem sabe?) o
estígma do êxtasi em seus poêmas.

Fascinação, obcessão, atraÇão conciênte, pra-
zer procurado e iongamente gozado, ou fatalismo
que a €s.r'a,visa a um estario c1e culto estático di-
ante das cousas, impedindo-lhe o-explendor de
ulr-'ia acinrii:ação exaita<ia pela gloria serena de
uma c:ntemplação, o êxtasi é o seu estado perl
manenie de arte e é o seu momento fecundo de
poesia. E' diante da própria feiicidade 

- está-
tica diante c',cs bens que a Vida lhe oferece
que a poetisa encontra o seu ponto de partida,
rta razão, de sel, revelada, de sua arte. Se a dor
allieia a comove, se os inÍelizes a chamam, é
porque em sua inquietaqão de beleza e nessa es-
pécie cie religiosidade com que a fita quotidia-
namente, seu espírito se choca com o vasio e o
escuro de outras almas: lamentando-as, é a in-
terrupção da própria harmonia interior que ela

59

lamenta; querendo corrigir a desigualdade das
cousas, é a fluência de seu destino de artista que
defende.

A piedade, em seus versos, existe, na reaii-
dade - 

porque o seu senso de solidariedâde hu-
mana já está bem desenvolvido. Mas existe na
m.aioria das vezes ,convenhamos, ainda em cará-
ter de escrúpulo estético. Para que a beleza que
cuLtua seja imácula, é preciso que tôdas as coi-
sas harmonizem com ela - integrando-a ou
emt'ldurando-a. Na musicalidade ambiente que
a poetisa se compôs, não cabem as imprecações,
as dores violentas, os aspectos da miséria física
e moral - e sua sensibilidade de esteta, se esta-
ca emocionada, recua tambem, ferida, manchada
enl sua pureza. Em sua confraternização com os
inielizes, Ana Amélia não toca as feridas de per-
to, não vibra em unísono com as dores coletivas,
ne:ot faz seu o pranto dos desgraçados. Sabe es-
cutá-los, porém, e acolhê-los, em paralelos al-
truísticos. E' verdade que sua poesia tem - mes-
mo quando parece se ampliar em observações
que vão além de suas próprias emoções 

- um
caráter positivamente individualista. Tudo nela
é .refletido no espêlho de sua vida. Mas é exata-
mente nesse espêIho que Ana Amélia faz seu es-
tudo comparativo 

- 
atingido, então, a uma com-

preensão mais perfeita das coisas e dos seres. Só
depois dessa comparação, seus sentimentos de so-
lidariedade, adormecidos, se agitam. Sua poesia
é, então, tôda salpicada de idéias evangé1icas, de
ansiedades de partilhas, de desejos de uma sacri-
fício compensador, pagando á Vida o seu triblr-
to de sofrimento (mas não há sacrifícios compen-
sadores: o sacrifício apenas aumenta o número
de sacrificaCos. Há, isso sim, esforços compensa-
dores), de impressões de vergonha diante das
mrsér'ias e lheias 

- 
porque, como pâra a maioria

dos passantes, a imagem visual é a primeira a
chamá-ia á realidade. Isso não a impede, porém,
de pensar. imediatamente, no seu proprio sonho
e de ver, na dor dos infelizes, talvez a razã,o "do
grancle sonho que florece em seu glorioso cora-
çãrr".

- "Capitalizando a dor dos outros" - dirá,
na-iuralmente, algum proletário dos sofrime.ntos
o.ue se perdem em lágrimas inúteis, que não ren-
dern g1ória, nem revertem em sonho realizado de
beleza...

1,4[as será uma poesia egoística a poesia de
Ana Amélia? Talvez não. Ser individualista;
coar as vibrações alheias atravez as próprias vi-
brações; olhar o mundo dos outros, só depois de
ter visto muito o seu próprio mundo, é faiha hu-
mâna e iiterária a que o hcmem e o artista só
fogern quando a isso se resolvem voluntaria-
mente.

Tahzcz pareÇam tais comentários sugestôes
de carater subversivo, desejo de tirar a poetisa
tio "bom caminho". Nada disso. Apenas, Ana
Anlélia nos autoriza â essas exigências, em tôr-
no do caráter evolutivo de sua poesia, porque
nos deixa ver, pela ternura fraternal de suas re-
fiexões, que em sua alma há, ainda, lugar para
as coisas belas e bcas que seus versos nos pro-
rrretem, sem nô-las dar totalmente 

- 
porque,

de iôdas as poetisas brasileiras, é a única que,
de dentro de seu mundo, sabe também olhar, de
longe, o mundo dos outros, a única em que pal-
pit.,, sem violência, é certo, mas sincera e es-
pontanea, a simpatia pelos sofrimentos humanos.

InÍlamada pelos deuses guerreiros 
- seur

amigos íntimos 
- Rosalina Coelho Lisboa náo
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ten calma (talvez porque tais assembléias se-
jam por demais ruidosas) para ouvir os clamores
humanos, que nem sempre são clamores, mâs
tirnples gemidos, perceptíveis, apenâs, no silên-
cio e no recolhimento; repartindo-se entre o seu
romantismo e as ironias que dardeja, Maria Eu-
gêrria Celso, é, também, bastante ocupada, para
potler sentir mais do que a piedade convencio-
nal, que perdoa sem compreender 

- o seu dis-
cul'so, pol'ocasião de uma festa no Asilo do Bom
Pastor, e sua crônica a respeito da morte de Sil-
via Serafim, provam bem o quanto ainda está
ela afastada dos reais problemas da existência;
embriagada, envolta, mergulhada em beleza,
Henriqueta Lisboa, quando vem á tona, conserva
o esplêndido atordoamento de sua intoxicação de
poesia:.seus olhos se ficam fechados aos mundos
menos luminosos, menos musicais, enquanto Gil-
ka Machado, descansando do tropicalismo ge-
nial de seus poêmas, só sabe, diante das misé-
rÍas, tomar atitudes catedráticas de propagandis-
ta do maltusianismo. Todas comenúam: Rosali-
na Coelho Lisboa vitrrando, sempre, em sua per-
pétua inquietação de sonoridade; Henriqueta,
deslumbrada pela vida onde há apenas beleza;
Maria Eugênia Celso quazi em função de dama
de caridade; Gilka Machado selvagemente fecha-
da a qualquer coisa que náo seja á própria exal-
taçâo... E Ana Amélia? Esta não comenta: in-
teressa-se. Que seja por um só momento, não im-
porta: um minuto de comprensão, um instante
de solidariedade, valem mais do que tôda uma
vida de piedade ineficaz. E, enquanto tôdas pas-
saram, Ana Amélia foi a única que escutou e
parou, para fazer á infancia, anônima e desvali-
da, a oferenda comovida de "Por uma tarde
fria. . . "

"Não há obra perfeita, sem a criança e sem
o amor" 

- disse Zola. Em sua obra, Ana Amé-
lia os tem, a ambos: a criança e o amor. Se aI-gun detalhe falta, se falta um pouco mais de
convicção em alguns de seus poêmas, essas duas
malcas de beleza a redimem lindamente.

Com "Os MÍneiros", sente-se, em ,,4 harmo-
nia das coisas e dos seres", nuances de poesia so-
ciai. Fixar-se-á essa nuance, em alguma côr de-
finitiva? (Sem alusão, esclareça-se).

Ana Amélia é a negação da máquina. Qual-
quer verso em que procure confraternizar com
os ilmbientes mecanicos, não passará de uma afe-
taç;io. Entre um luâr e uma forja, ninguém, â
aei'editará caída pela forja 

- e, por isso, o seu
"Poêma do ferro" seria coisa bem pouco convin-
cerite (á parte o seu ritmo inegavelmente bem
apreendido), se senão percebesse, logo, nele, o dis-
farce de uma saudade, a reminiscência de instan-
tes que puzeram versos bárbaros em seus ner-
vos-. O ferro entra alí apenas como pretêsto ou
como válvula de escapamento. Uma agitação in-
terior (a fúria, como a classificou Erico Veríssi-
mo) precisa de qualquer coisa para se expandir.
Ana AméIia saiu pelo barulho dos motores, pelo
fragor dos malhos, como poderia ter feito, em
estrido mais plácido de espírito, pela surdina en-
volvente de uma melodia.

E' costume, quando se comenta um livro,
destacar-se o que há de mais expressivo, para
Iancar como documento de seu valor. Vejamos
algrrmas amostras de "A Harmonia das Coisas
e dos Seres".

Deixando já assinalada "Marcha para o Infi-
niLo", "Extasi", é a emoção imediata, marcado

de uma cadência de canto de beira dágua, ver-
sos marulhantes, cuja música parece tirada de
dentro de conchas e que se confunde com o mâr

mar que tem corpo, e alma, e gestos., .
Se eu tivesse aceitado a poetisa "posando"

a antena, em face da música universal, comete-
ria, agora, a inconveniência de comparar "Extasi"
a um disco, onde se teriam gravado êste corpo,
esta alma e êstes gestos sonoros.

Fugindo, á realidade, para o seu reduto
de sempre 

- o sonho 
- "Sêde" é ainda um belo

momento de arte, ampliado em "Palavras a um
hor-,tem", onde um sôpro de idealidade, intenso
e fresco, marca a perpétua mocidade de suas
emoções.

Mas o "climax" do livro é, ao lado de "Ex-
tasi", "Soneto para a msrte":

"Quero morrer, sem que se desiluda..."
E' também costume dizer-se, nos comentá-

rios, as impressões más que os livros nos cau-
sam. E porque nunca podemos sentir agrado in-
tegral por qualquer coisa, sempre nos chocamos
coln um verso, uma idéia que nos pârece vulgar,
um ritmo que nos traz a reminiscência de certas
impressões adormecidas... Uma atitude literá-
ria muitas vezes se reflete, em nós, de maneira
tào imprevista e nos provoca associações tão ab-
surdas, que a gente hesita em confessá-lo... por
respeito próprio.

Em "A Harmonia das Coisas e dos Seres" a
"diferença" é "CansaÇo"

Aquelas caminhadas arraqtadas por desertos
e r'idades, aquele puxar de grilhões de ferro e
de mantos; de ouro pelas regiões abandonadas,
vieram despertar recordações de uma história
que se ouve quando criança - história arre-
piante a que se deve muita insônia e muito sus-
to: "Eu sou a cabra cabriola, que anda por man-
tos e vales, por igrejas, por altares..."

A' parte essa impressão de caráter particular,
há, ainda, em "Cansaço", um fecho frouxo de-
mais para a grandeza das reflexões que nele se
encerram,

Notam-se também, no livro, pequenas falhas
quc se nos apresentam gritantes, em contraste
com as coisas belas e boas que o livro tem, em
profusão. Diante do Amazonas, a poetisa se con-
fessa "pequena e miserável", o que é, positiva-
mente, vulgar, e, decerto, não terá sido a única
impressão sua. . . ou talvez nem mesmo tenha
sido impressão. Essas afetações de humildade
diante da natureza, já não convencem mais. Fala
em "colares que lhe adornam a fronte" 

- um
descuido de péssimo efeito, se quisermos concre-
tuâ-lo. Mas porque esses defeitos não fazem par-
te de seu estado normal de poetisa, mal cai com
a confissão de sua miserabilidade diante d.o Ama-
zonas, sobe logo quando fala em "longos nervos
liquidos" 

- 
que é uma imagem de apreciávél

valor' 
J-*

Sem falsificar a essência de seus versos, sem
trair-lhes o passado e sem renegar os seus pri-
merros entusiasmos estéticos, Ana Amélia acom-
panhou, serenamente, a evolução da Poesia, mo-
dernisand<-r, sem exagero, os seus métodos e aban-
donando, sem alarde, as fórmulas velhas que lhe
limitavam a expansão. "A Harmonia das Coisas
e dos Seres" está como um belo pássaro de azas
livres, experimentando seu canto, antes de alçar
o vôo que, já agora, coisa alguma deverá deter.
E, do descampado em que se encontra, descortina
o Infinito.
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'üna pa4i** da /ah $ililen n o
Tinhqmos entõo 20 onos. Erc por um cloro mêsde Iulho e o sol iluminovo o Europc. Tudo pcrecio

pronto poÍq o losso triunÍo, Nossos penso*errt*,
como cr terrg, qmsdureciom. Nôo sobiomos cindc viver* mos vivicnnos.

. E o guerro chegou, derepente, porque um arqui-
duque oustrioco, de quem nõo se sdbe 

-mais 
o rome,

tinha sido ossossinodo em Scrojevo.
Esses últimos diás de cntes do gmerlc me dei-

xoÍom rr recordcrçôo de umcr gronde Íebre. Se êtesÍorom os últimos de um mundó, de uma civilizoçôo,
Ioltou pora cr mcÍiorio q clqrq ê pÍeciso conciêncicporc vivê-los como êles o meleciom.

Nós esperávomos. Só podiomos espêrqr. Os que
êrdm q csrls, c olmc, o mcteriql dos próximos com_
botes, nsdq sqbiam, nodo podicm decidir. Mcs senti-
rom-se súbitqmente cercqdos de ctenções e de hon-Íorios. Ee todo poiz Íolcrvom_lhes como se ern sucspêssocs se Iclasse á Noçáo. por toda o pqÍte os
ministros sÍirmsvom que ,,cr pótrio podio 

"orito, "o_seus lilhos", E essc pclovro ,,Íilho; tinhc um pres.
tÍgio todo novo. No teÍÍqsso de um coÍé, um velhogue licr um jornol me ogaÍÍou pelo botáo dq túniccr etremulo, com os olhos brilhontes, exclcmou: _ ,,Com
jovens como você!..." Nós ÍÍcovomos impqcientes eum pouco orgulhosos.
I E entrqmos nessê mundo Íotol e yiolento onde
eslomos, mcris vividos do que vivos e qo quql doÍundo de mín}tq qlma, diqo nôo.;

Começcmos q viver urna vidá que nóo çIueremos.onde mesnro nqdc hó c querêr, pÍêsôs cr um sistêmo
de ilus6es e de Íorçcs quê nos comondqm e nos crros-tom. Tudo o que posso contrc êle é essc queixc eesso recuso?

- E1 poucos dics processou-se em EiE u:n estronhotrobolho de renúncicr e de odcrptoção, um Íantástico
obondono. Foi-me preciso deixoi tãdos o" -"r" "o-nhog, cessqr de crer êm tudo em quê eu tinha crido.E eu tinhcr crido tonto nq sobedoriã humona!...

Pensqvc sincêrcmente quê, em todos os tempos,
os melhores homens se tinhom opliccdo cr nos com-poÍ esso qlma retc e sensivel que senticrmos polpitor
em nós. E coíomos nesso borbmio!...

Erc preciso desprezcrr o vida quê nôs hovicrm
ensinodo o venercrr. ptontos pora toáo o bem. Íeer
todo o mql. Náo mois viver e dcrr a vidq, mcs morrere dor o morJe.

Obedeciomos ós ordens de um tirqno invisivel e
cstuto, icmos porc onde êle nos levqvo, sêm quê nos
Íôsse possivel recuperormo-nos ou resistiÍ _ como um
condenqdo que, em suo prisão, se conduz de quorto
em qucrto, cté oquele em que, enÍim, deve e pode
morrer .

Mcs tolvez, recordondo ossirn os Íotos, eu cedcr
demois á minho próprio poixôo. Sei que, pcro muitosjovens, tudo íoi mtris simples, Eles oplicovom, sim-
plesmente, o Íorçc e o generosidode que 

""to.ro*aeles, nesso cção novo e estrcnhc que lhes ero
proposto.

-O que quer que tenhcrmos Íeito, peço que nô_lo
Derdoem. Dominova o conÍusão, ogo.L 

-do 
ir.*ooo.

Quem poderó pois se vcnglorior de têÍ então visto
claro em si próprio, de ter pensado no gue Íozic? :

_ Peço que perdoem t6nto sos ,,heroes,, qucnto so6
desertores. Péguy escreveu cêrtc are, ,,qrL se nôopode querer mcl oo mundo por umc deisgroçc que
excede o mundo". Eu direi que se nôo podl tombem
querer mol oos homens pelo que lhes oconteceu Íozer
em umq tol desgroçc, quondo tôda a conciêncio e.stqv<r
perdido.

Pelos 4 horqs do dia Lo de Ãgosto, quondo o
ccrrtaz brcrnco cporêceu nos muros dcr ruc Goy-Lussac,
eu estcvc preparcdo, preporodíssimo, como todos os
outros.

Em Soinflocgues-du-Hcut-pos, <r S0 melros -de
olturq, o rebcte soou. Dobre de Íinados po! ti, Môci.dode! Eu tinhcr um violoncelo que tocovo mol,
Com inÍcntil Írenesi toquei ê contei ;Sombre_et.Meuse,,:
"Les Íils sont plus grcmds que les peres...,.

Tenho vergonho desse momento de minhc vidc.
Foi entáo lembroi-vos, quê toÍndmos c sê! cri-

onçcs simples, humildes ê nucrs, como qucard,o nosce-
Ícrmos 

- nús como pobres Sôos Joõos-, como d.iz.c
minhc môe.

Jovens de cobeçcrs cheicrs de sqbedoricr que, cindo
ontem, náo recusávqmos sober que aro*p" ct mqisslto conciência do Europc, cquilo que, no correr dos
séculos, por um lento tràbolho interiior, .lc to.,io 

"or-cebido de mais ortiÍiciol e de mois delicqdo, tôdcs os
nossos ideologios, tôdas os nosso:i ÍilosoÍics tomborom
num momento. O costelo de cantos voou. Tcl erc o
nosso ovíltcmento, que náo havi<r mais lugcr, noterrq, portr umcr vontode livre.

- 
Ercrmos simples ioguetes de deuses borbaroe.

ContÍos os Íorços ocultcs que pccreciom quêrer noss€r
morte, oceitomos que os gue nos omom opóem outros
Íorcas ocultqs que êles diziom copoze, àa .rro" pr*
seÍvcÍÍem.

Quqndo Íicou estobelecido que eu ,,pqrtiÍio,,, 
mi-nha mãe Íoi ver-me á casernq.- Ela tinho algum di-

nheiro e quís que eu comprcssê umq dessos ãoirocasque jovens mercsdores tinhcm opressodamente Íoiri-cc]o e que se podia usor sob o túnica. Seguro pro.
1-"9áo 

* pretendiom êles 
- contÍc cs balos e os"shropnells".

Expliquei á minho môe que esscs ploccs blin-
dcrdos me pcrecicrm ineÍicientes e incômoáos--

Entáo, chorando muito, elc me peÍguntou se eulhe queria, dor prozer aceitcrndo trorei o 
-m.., 'p"""oço,

em intençôo c ela, sómente por elo, medolhos qrr. a"tinhcr trozido, Isso dizia, servir_me_ic na vida e ,omorte: pois, se eu devig morÍer, oo menos náo dcvic
Erorrer como um cáot'

Elc mesmc desÍez o Icço de min-hc gravotc, desa-botou meu coscco. qbriu minha 
""-i"" ã ,o.-l"üco,qo.pescoço, sôbre o pele nuc, pdrc quê me Íicqsse

T,T p:lt" do coroçóo, um 
"oquirrho. Iureilhe !uor.oq-lo ote co meu Íegresso.

^ 
À_bri depo_is êsse soguinho. Continho um Sqgrodo\,oÍqçgo cÍe Jesus, pintodo em vermelho sôbrá umtropinho engomcdo, rmo imcgem de Safito i"ãi"fro"que otingiu ó santidcde Íaándo o f"*-""-i.rro,,,

duos medolhos dc Virgem, que mê devic guior esupücor por mim q seu Íilho, duds outrqs *áJiirr*.enÍim, qr:e rêpresêtrtqvqm Deus Todo p.j;;; _

Iunho, 1938
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mqis misteÍiôscs ê, sêm dúvido, mos poderosos. Ãi
só velo iniciois destituidos de sentido poro mim'

Todo o rituol estovc cumprido. Os Icdos podioxt
nrender-mê.' N"*". interim eu me hqvia tornodo um belo oÍiciol'
Porti. Erc umq monhá de inverno. Eu nos revero -
minhq môe e eu - 

êm umcÍ estcçóo, no meio do bal'
burdic de outros sêres, ocupodos. tõo sotitáriamente
como êu, c dqr q úItimo demõo á sucr mochilq de mi'

sérios, porc mesês, porc cnos ou porcr sempre' Minho
môe, chorondo, contemplavcr suo obrc ê êu sêntic
gronde piedode delq e Íolovolhe com umo voz doce

como o de uma crionçc.
Corrí c compÍqr provisóe.s nos botequins visinhos

á estoçáo. O solo relercutic um som sêco no or plum-

beo. Que bondode em todos os rostosl Ãs pessoas nos

gorriqm como se nos conhecessem ê nos devessem

rever breve. Ãs vozes dos vendedoros tinhqm.inÍIe'
xês têrnos como qs de um podre ministÍqndo os sqntos

óIeos. .F-s moços enviovom'nos beiios nc pontc dos

dedos - elqs dos qucis, em outros temPos' teriq sido

preciso roubó-los - e nos osseguÍovom, poÍ olhores'
que esperoriom, esperdriom. E tudo * beijos, olhores,

sorrisos - tudo poÍêcic querer prender-nos ó vidcr'

Eu estqvq orgulhoso por tontos otençóes, por mi-

nhc roupo novcÍ ê pelo que signiÍicovo de audáciq e

de renúncic portir ossim pqrq um muldo miíerioso'
O orgulho, um vogo temor, c geddcr, ÍozicÍm-nos Iremir
qs nárinos. Eu estovcr clegre - 

dumo clegric áspercr

e Íebril como o vento'
EnÍim o trem, lêntdmente com tôdc qs portqs Íe'

chcdos, de ccordo com c ordem, rodou dionte de um
coronel de képi bronco que soudovcr - 

dga11s d6 ss1

ruido surdo de gritos e de cançóes; depois. durcnte 36

horqs, deslisou á morgem dos rios, escolou os colinqs,
qtrovessondo c Frcrnçc de Loire e Dunkerque.

O primeiro dio poreceu curto. Eu êstovo no corto dos

oÍicicis mas, vóriqs vezes, visitei os hornens. Eles ccrnto-

vcm como numq Íestq cdmpônêzo ou como pêregrinos êm

viogem qturdindo como sê temessem o silencio. Um de-

les dirigia o côro: um homenzinho que, encolhido en
um conto do cqrro. de túnico desobotocrdq pcrra reÍres'
ccr o peito que se vid subir e se aboixar como um Íole,
o queixo pqrq o dÍ, os olhos no tecto, encodeqvo. inÍi'
nitqmente, umd rômonzo ás outrqs romonzos. Posscrvc
por lrinodos, d,e umq ário cr outrcr mcris ou menos imó-
vel, só ovcnçqndo c cabeç<r nos êstdbilhos. Enláo mar-
ccrvo o compqsso, desencsdeovo o tumulto e, enqudnto
cqntcÍvc sindc, eu o vio sorrir quondo tôdqs qs vozes

cobriqm, enJim, o ruido de Íerro velho que Íozio o trem.

Ãssim conseguio-se nóo pensor demois. Mos essq

Íolso olegrio descrpcreceu com o dio'
Consoço ou involuntóriq sgonio, sobretudo c impie-

doso noite, Íoziom codq quol voltoÍ <r si próprio.

Quondo se pcsscrvc pelos estoçóes, cloróes iluminq'
v«xm num instontê, de encontro ós poredes, cinco rostos
pálidos e inquielos. Eu vigiavc êsses ro§to.s e sentic em

mia uEr poucó do qlma desso m§ssc tiritsntê e sonhq'
dorq. O contor Íechqrc os olhos. Dormiria? Ou, encer'
rodo em suc prisôo, meditqrio sôbre umc coisa que lhe
porecic de um preço inÍinito

Ãdormeci - minha miséric unidc ó miséria dos ou-
tros. Ã olegri<r náo voltou côm q duÍor<:. Pelct minho vi'
§its dd monhá o csntor se cclarc. O sol, que nascic,
lluminovq de enconlro ó vidroçc, o seu rosto - 

um ros-
to doce e pocienle iluminodo pelc grcrnde luz que sôbre
êle se projetova, cntebitoudo sêu nctiz, saiientcndo qs

mqçôs de seu Íosto e o queixo, emoldurando suqs orê'
lhqs mordendo-lhe q boco, pondo-lhe uma chomc Íulvq
nos olhos.

Ele tinhq um quê de ingenuidode Íelizo ocupcdo c
ver Íugir o céu e desdobrc-se c plcnicie, Esta coisa
vastc quê o cercovtr, o i:uutável juventude dos céus pc-

recia existir cpenqs porcr êle. Súbitümênte deviou o
olhqr e percebí, entáo, que chorovo.

Ã' noite chegomos. Ã' Belgico' Ãlém de Ylomer-
tinghe. Ã guelro orÍostovcr seu longo corpo de mons-

{ro nos plonícies boixqs. do lodo do Ypres. Deseiei ir
o seu êncontÍo inmediotomentê - impqciênte por escutor
de mcris peÍto suo respiraçóo.

Ã noite estavo Íri<r e negrc. Eu ondovc pelo lcdo
boixo da estrqdo. Pesodos cominhóes pqssqvcrm, por
vezes lentomente, nq sombro. Súbitqmente um ruido lon'
ginquo socrvq. Depois ouiros. E duronte olguns segun'
dos tôdo o noite rugiu. Estolos nos quois se distinguia
um ritmo. Golpes mois pescdos quê poreciqm socudir
o sr. Então clorões possovqm no horizon{e vogo, codcr
vêz mois numeÍosos. Todo o céu se ilumincrvc. Depois,
estcr Íebre eÍêmero pcrssüvo e o noite poÍêcia mois si'
lencioso e mois negrcr. Ero extronho e belo. Dir'se'icr
que o monstÍo, desenrolondo seus qnéis, Íoziq sqltqr'cen'
telhos.

No noitê seguinte chegcmos ós trincheiros. Dois o
dois, pelos iodos do estrodq, depois em longo Íilo, quon'
do entromos pelos compos. Seguiomos, presos á Íon-
tosmagorio do ocon[ecimento. O esÍorço impossibilitovo
quolquer pensomento. Pqro cada um o essenciol erct
por um pé nc Írente do outro e segufu os componheiros.

Ãntes náo se sqbio que q noite podic ser tão ne-
grcr. O solo gelodo ressoovq o nossos possos. Ã relvcr
estovc escorregadicr. Chocovqmo-nos c golhos de árvo-
res. Foi-nos pÍêciso qtrovessor um chorco, por umo
proncho sôbre c quol nossos pcrssos soorom como um
ruido de tombor. Àtrovesscmo-Io. Ã cgucr nos encorq-
mentos morulhovc, Chegomos. Por minha vêz entrei nct
trincheirc e, crpós essti viogem qcidentada, tivê cr sen-
soçôo de que entÍGvc êm umd cqsc cclms e zepousodcr.

Um Íoguete subiu. Percebí, em forno um bosque
mutilcdo. Bolos perdidos estqlqvqm contÍc os troncos
golpeodos e eu crs scrudovcr, cqdcr vez que posscrvqm,
com um violento e inútil recuo de corpo.

EnÍim, ochei-me dionte de um burcco êstreito e
proÍundo, ccvqdo como um sepulcro no porede de unt
hipogeu, um "irou d'anglois", como sê dizicr. Os ingle-
ses tinhom ocupodo ontes de nós esse setor e, no porc-
peilo revolto das tÍinchêiros enlcrmeodos es{ovom cons-
truidos crbrigos individuois.

Eu tqteavc nq sombrq, explorovo com minhqs máos,
com rneus pés, o conto cr que eu vierc porcr Íozer êsss
trqbqlho que meu cmigo E., clguns dios cntes de mor-
rer, quoliÍicou como devic ê siÍtplesmente, dizendo que.
náo ero trabolho pcro nosso estqdo sociql.

(De "Journql d'un homme de 40 ons").

CASA
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El nuevo pensamienúo argentino
AtiIiO GAR{,IA MELLID

En "Lo Noción" de Sontiogo de Chile, se ho publi-
ccdo un ortículo sobrê "PiroteÍíci de Editorio]es". Llevc
ol pie los inicioles I. E. B. No puede hqber dudq
sobre o quién corresponden estos inicioles. Se trqtq
de loqquín Edwqrds Bello, cuyo tolento ho llenqdo
muchos columncs de "La Noción", olgunos veces con
Íirmo, más Írecuentemente sin ellc.

Su estilo, q mqyo! qbundcrmiento, resultcr incon-
Íundible. Lo cuql vq dicho en su elogio, cloro está,
pues revelc que no hcr escrito en'bolde unc novelc
ton reciq y humono como "El Roto", y un libro de en-
sqyos tqn viEorosos y documentodos como "Nqcionq-
lismo Continentql". Por otÍa porte, sus ortículos cor-
ren tierrqs de Àmérica, tomddos los mós de los veces
del importcnte diorio sontioguino en que oporece su
colcrborqción. Ãsí, pongomos por cosô no puede re-
sultor extrono hsllqr en periódico uruguoyo su noto
sobre "Tropicolismo omeríccno", o ên diario de Vene-
zuelq su ensoyo sobre "Dona Bárbcrcr y el porisin-
ismo". Pruebos de volimiento y de populoridod éstos,
no podrío regoteársele su justicio, pues Edwords Bello
es un escritor que excede Ios límites geogróÍicos de Io
liteÍaturo chileno. rebalsóndose ên unc merecidcr reso-
àcncio continental.

Por ello mismo, ocoso, resultan mós duras ciertos
tentativos de pcrceloción nociondistc, en gue último-
mente pqrece empencrdo. Àsí, por ejemplo, cuqndo se
apeno del presunto disÍavor conque hoblon de Chile
olgunos comentqristqs extronjeros, su orgullo nativista
no se detiene ohí, y llegc q mostÍqrse desdenoso d.e
todo propósito de captcrción del olma nocioncl que
puedc mover el ánimo del viojero bien-intencioncdo.
Y este desdén resultc mós injustiÍiccble, o poco que
se mida todo el cÍmor y todo la humildod conquê un
comentoristcr como Wilheim Monn, por coso, construyó
pqcientementê los dos voluminosos tomos de "Chile Iu-
chondo por nuevqs Íormos de vidc", en que logrcr uncr
exocta y vigoÍosc interpretoción de la rqza y el poís
chileno.

Y si en temo tql, un hombre de este lado de los
Ãndes se sienle vivqmênte impresionodo, qué mucho
decir lo pênc quê susciton olgunos iuicios contenidos
en "Piroteríq de Editoriqles", cuondo es nuestro poís-
Àrgêntina-y sus gentês, quienes cquí oporecen enÍo-
codos con un hurqno gesto de desamor, cuondo no de
oÍectqdo desolino y oún de oltonería?

*t*

Edwqrds Bello comentc ciertqs desbridadqs im-
putccionês que Ortego y Gcsset, por vehículo de Ic:
revislc qrgentinq "Sur" Ionzó contrc lo pirotería de
olgunos editores chilenos. El geniol outor de "la Be-
belióu de los Mosqs" - olvidadqs medido y equilibrio
guê ól mismo tontqs vêces exqltqrcse cposionc
por el problema de las ediciones Írqudulentqs de ol-
gunos de sus libros, y generolizc en Iormcr inelegonte,
llegondo q hqblcr de "ictiosourios y orcruccrnos Íoro-
jidos".

Tiene rqzón EdwordE Bello cuando reqcciouc crnte

tomqnos despropósitos, - no en deÍenso de estos o
cquellos editores pirolqs, que en todos portes los hcy,
sino en vindicoción del buen nombre de Chite, o quién
tontos vêces se le hq hecho el cgrovio de ponerle en
el pie de imprentc de ediciones clondestinos,.. hechos
en Buenos Âires, por elemplo, Pero resulto quê muy
pocos renglones destina c este propósilo vindicctorio,
como si hubiera coído en lo cuenta que Io mejor
tácticq deÍensivo es lq de otqctrr o los orgentinos!
Culpo de Victoria Ocompo, sin dudc, pues ho sido
elio, y su revistcr "Sur", lo que ocogió la invectivo de
Ortêga y Gosset, provocondo el enconodo comento de
Edwords Bello!

tr*

Como correspondíq, eI pÍestigioso creqdor de "EI
Roto" lo emprende primeromente con lo orientadorc:
de "Sur". Dice de ellq: "Conocía detalhes de su dis-
plicencicr poro juzugor q los chilenos. Victoriq Ocompo
es un símbolo del pensomiento cngentino; me Io Íiguro
tol uno eststuo de SomotÍqcic (con ccbezo- pldntoda
en lo puertcr de lo pompo y mirondo o Europo. Dcr ltr
espolda c Chile).

Yo no voy c ensqycr Io deÍensc de Victoria
Ocompo, pues en entÍevero de cosqs cmericoncs, no
es muy suycr ic yocqción de nuestro destino y el
omor de nuestros coscs. Su exquísito sensibilidod, que
es una de los más Íinas y vigilcntes de lo horo actuql,
ho sido desviodcr, sin duda, por uno culluro euro-
peís-to, propic de uno oristocÍcciq de imitoción que
senti c desprecio por nuestros tonteos "indigenistos" y
se mostroba hostil a la coudqlosq y un poco pÍimitivq
reolidad de nuestros pueblos. Por eso, lcr mogniÍicc
creodorcr de "Lo Mujer y su Expresión" y de "Domin-
gos en Hyde Pork", no olconzó nuncb el meridiano de
lo vernóculo y lo voz de posión que se levcntq de lc
tiêrÍo y el hombre notivos, Pero no puede negorse,
tampoco, que en escr mismcr sensibilidcd, por lo gue
tiene de avisqdc y Íinísimo, puede producirse el
hollcrzgo espontáneo de unc autenticidqd que lo Íor-
zod<r "culturc" hq venido escqmotedndo hqsla al mo-
mento.

*-t'

Pero de lo que sí quiero quejorme (y sé que Ed-
wcrds Bello se odelontoró. con gêsto honrodo, c re-
conocêrlo) 

- es de que eleve c cctegoric de "símbolo
del pensomiento Grgentino", esc mentqlidod desdenosq
de lo autóctono (no importc pÍêcisqr si de Chile, de
México o de Venezuelo) y de que ogregue, cr monêrcr
de síntesis irrevocable, estcr delinición de nuestro
corácter: "À.dmiración y respeto cqsi humillantes hocia
los cosos cotizables del exterior; indiÍerencio o olta-
ners crueldod porcr juzgor lo criollo".

Peca de impetdoncble generolizcción el ilustre
outor de "Nocioncrlismo Continentol". O acqso, mós
bien, de trqsnochodo inÍormoción sobre los modoli.
dades del pensomiento orgentino cctuol, que yc no
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F es oquel de 1o generoción de Íín de siglo, que ro
I odmtío sino ld copiq servil de los modelos extÍqnieros
*.. p"to pdvoneqrse de que en el poís se estqbq elsbo'
E rqndo "unq culturo clásico y euÍopêo".
Ê tos hombres nuevos, lo generación dêl 18 (que

f hizo lo ReÍormcr UniveÍsitdrio, en lo que estó latente
l. el ideol emoncipsdor omericqno), osí como lcs mós
L. recientes p.o*o.ion"" intelectuoles, recogieron Ic
"§ emoción ndtivistc - sin ÍÍontercs nccionqles - de
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Ricordo Roios, onunciqdq en "Lo Restouración Nocio
nqlists" y sistemqtizqdcr en "Eurindio", y volvieron
espoldos cr oquello Íolso voloroción de nuestros posi-
bilidodes telúricos oponiendo lo culturo auténtica ol
oÍopel prestddo, lo dromátics dimensión de nuestrq
vido o Io bárborc importqción de doctrincrs Íorcrsteros.

Surgieron osí, pcro no citqÍ sino clgunos pocos
obrcs como "Don Segunda Sombro", de Ricardo Gui-
rqldes, "RodiogroÍío de la Pqmpo", de Ezequiel Mor-
tínez Estrodo, "El hombre que está solo y espero", de
Roúl Scalobrini Ortiz, "Ccnciones y Donzos Ãrgenti-
nos", de Corlos Vegc, "SigniÍicoción Universql de los
Ãrgentinos", de José Mqríc Pérez-Voliente de Mocte-
zumd y, reciêntemente, "Historio de unc Pasión Ãr-
gêntina", de Eduordo Mcllec, nocido bcrlo eI signo
editoriol de "Sur", ocoso como cnuncio de unq rectiÍi-
coción que todos celebroremos, Y qué decir de un libro
nuevo, todcvío no circulqdo por el continente, en que
el tolênto ormonioso de Ãntonio Pérez-Vqliente de
Moctezumq enÍocq lq totqlidgd del destino qmericono,
bojo eI sugestivo títu]o de "Ã1 Ílonco de la tierra vir-
gen"? Senoles son éstqs de uno corriente coudolosc y
lenovqdorq, que ]ooquín Edwords Bello no puede
dejor de considerot si es quê quiere, con outénticq
emoción, poneÍse en contocto con el nuevo penso-
miento drgêntino.

-i.

Es evidente quo qpuntq unq conciencic nuevc
en el hombre cÍrgentino de nuestros díqs. Los libros
cilodos lo dicen. Cientos de ortículos de ensoyos,
olgunos têntotivos de "noveio omericonc" y numêrosos
pôemos de vococión vernáculo, lo rotiÍicqn y proclc-
mon. Conciencid nuevq que enroizo con lo trodición
y lo historio, con lü tieÍÍc y el hombre del continente
que vivió extrdviodo poÍ uno Ídlss interpretoción de
su dêstino. El orgêntinô de hoy yo no se deja alu-
cinoÍ poÍ el espejismo de unc "culturo occidentol" a
lc que no tiene interés en odscribirse. Sobe que todcs
lcs posibilidodes de solvoción están, justomentê, en
evqdirse del sino de esq culturq, covondo en lcr pro-
pria reolidcd circundcnte hcstc que le brote scngre
de lqs monos. . .

Por eso, êl oÍgêntino nuevo siente, por sobre todcr
otrq cosc, el deber de solidoridod con ios pueblos del
continente. Se integro en eI destino omericono, porque
sobe que no puede hober un destino particulsr sino
en lo medido en que crezcc y se diÍerencie un des-
tino de pÍoporcionês colectivos. Y omcr c Chile (sin
omor excluyente, desde luego) y conoce sus proble-
mcts, y sigue lq obro de oquellos escritores que, con
Edwqrds Bello, exclton en sus creociones "1o morol
primitivo, humqno, pcrodisíocc" del hombre omeri-
cono .

Mire locquín Edwords Bello, a quién tonto odm!
rcmos en 1o .F-rgentinc, con un poco de bondqd lo
tierro en que se le conoce y se le omc. Y digc con
gesto menos áspero nuestÍos deÍecto,s nocionoles;
olvide que "decir de un orgentino que es snob, huel-
go", porque esto yd nÕ es totclmente verdcd y no
voie lo peno decirlo, y sigo dóndonos su bello lección
de qmericonismo y de conÍionzo, en Ic certeza de que
se lo cçcdecemos proÍundomente, con ónimo humilde
y con un gron deseo de oprender,..

Buenos Àires, Ãbril de 1938.
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Vido Artístico

Ieon Scrrment Íez umc cdcptaçôo do ,,Othello,, de
Shckeepecrê, que Íoi levodq ó iena este mês. Sáo do
conhecido qutor-clor estos polavros explicctivcs:

"O gue Íiz'dc trogedia shckesperionc Ioi mois ura
reiuvênecimento do que umc cdcrptoçôo proprioneate di-ta. Procurei tornsr c obro oo gosto do dio, pora comu.
D.icsr oos espectodores o rtrêsm<t ernoçáo que Shakes.
peqrs quiz ccrusor q 300 

-crnos. 
Cortêi censs que rnê Ixr-reciom demssiodomente longcs: no comêço a-o segunao

oto q cens do porto e um diologo sqturado de oguãezcs
entre Othello e Desdéuona. Suprimi toabem o p-crpel do
buÍõo. E'n compensoçôo qcrecentei ,,-o 

"aoo- 
oiigÉool

Dq noitê do coscmenlol

- l.ã, rynhc opiniôo é que, oté hoie, ninguen comprêtt_
deu Othello. Eu comprendi. Othenó náo á um cíuiento;
ê, trcrm<r cle tudo, um ingenuo. O verdqdeiro ciumeuto érdgo, TeE ciumes do omo e de Desdémona e tem itrveiq
de tudo, Coloquei-o em primeiro plcrno e consegui cssio
Íozer sobresoir o sentido dc obrc. Ãcho que tágo a".r.
ser c personqgem centrql. Nôo ocenfuei o cspecto isc-beliao da obra de Shokespecre; todos os cirezos do
texfo são episodios. Deslaquei o ospecto p"r^ooãito apoÍ conseguinte ctuql de Othello.,,
_ O pcpel de Desdémonq Íoi interpretcdo pelc se-uhorc Mcrgueritte Vo:mont, e teve cenógraÍic d; ÀEdÍé

rBoll.
I 

- I"oo Scnment Íorú representor uc prorimc lempo-rodo ducs peças psicológicas: ,,O t.mpo p"rdidà;, oo
Comediq Froacesc, e ,Nà escodcri" aà pãúJo,i estoulti@c, interyÍelcdc por ele e Mcrgueritte VoUãit src
esposcr.

Por ocasiôo d'os Íestos em honrc de Scntc Jooact,em Orleons, René Bruyer crpÍesêntou no Têqtro úooid-pol uma obrc drcmoticc de indiscuti".t orç""tiaoa.,
intituloda "Santo Joanc e c vidc dos demoisí. e ãlrode Bruyer se qÍostq de todos os eÍeitos tJi"L" 1"""t"
ê_cprêsentc_umc,hisforio pequenar,, cujos verdodes com-poem o ediÍicio ononimo d<r lenda. Moslrc o duplo os_pecto, humcno e divino, da Donzela d; Orleo;;;-corn
dignidcde e emoçôo. Essa obra, de gronde ott"ã'"'p,.-
reza Íoi intêrpretcdq pela otriz fcrnuí Robiou;. - -

pc<r recobror o squde aoral. I-,ndreinc pogucni e Re.
nato Cioleaü, que _interprelcncrm os pcpeis priacipai&
lorom, muilo crplcudidos.

, Sob c presidencic de Justin Godord, recligou_se enPoris o primeiro Congxesso dc Federaçáo Wcaouql dE
L9"tr* de Fcrntoches. orgonisodo por Gcston ú" .Mcrcel Temporcl, presidente dos 

-,,Comp@heiros 
dos

Fqntoches". Os representcrrtes dqs compÀr,iqs J" f.--
toches cpresentorqa irJormoções exponào o situcçôo eos possibilidodes desse geoero de orte. Às 

"o-páhio"froncesqs de Íqntoches eletuqrcrm diversos espeáoculos.
Àssistirqm co Cougresso os Srs. Moc pharlin, a"i.gad"
dos compcnhios norteqmericcmqs, e gerola MoAce, re,
pre_sêntsntê dc "guild" bÍitcnics. Votorcrm vcrios reso-
luç6es importontes, entle elqs: reunir * ,rrr-"ro"* do.
cumêntos existentês nss bibliotecos de provincicrs sobre
Íantoches, pdr<r quê se orgcniseo tectros regionais, gue
cl-ev_eÍqo mqntêr os ontigqs tradiçóes Íolklóricss, ió qua-
si descporecidcs; levcr os espetoculos dê Íqnt;hes ás
escolcs priEoÍios, poro proveito dcs crianços; solicitcn
do Governo u'r cuxilio parc c crecçáo, a. ir-i", á. .r-
têqtro Eqcioncl de Íoutocbes, com eÍbiç6es penuqne!-
tês; cmexcÍr oo Museu do Vestucrio. a se incugurcrr bre-
vêEeute do Trocodero, um Museu de Fcrntoches.

- No teotro Gorignoni, de Turim, Íoi represeaodc cprirneirc_de "Orquidec,,, peça drcraaticq ã- tr." ão"de Sem Benelli. Os criticos éens,.rrom o 
"*""r"o 

ã" ,oi-Íormidqde-e crs personcrgens demasicdcrm.ot. 
- 

cãirruo-
cD.oncis. Mos q belezc do diologo se impõe oos espêctc-
dores e dó aos ortistcr ,r*o .-Ioq.,"rr"ü opoi*oiãào .convincenle. Helena, a protogonistcÇ ten um marido
viciodo e_ brutal que a trqnsÍormou num instrumenio deprozer, À-bondonodc por ele, Helena se entÍegc pouco
c pouco á deprovoçôo. Tem usrc Íilha, mas á-*?iaolhe tira o possibilidude de encontrc, 

" "ã""ção oocÍeto que__a_liga á pequeno. Um joven scbio,-Çcrixo-
ucdo por Helenc operc um milagne conseguindá *" -_brem no corcrçôo receguido da móça * 

"""ti"r""toi -oi,pruos, e clc encontrq aa mcrternidqde c Íorçc preciscr

- 4.olà de ser vendidcr, ea psris, a mcis importcute
coleçáo de gucdros do pinlor roaqntlco Cérictút. e
ooticic eovinêntou todos os circulos oÍtisticos Íronceses.
Um conjunto de nove telos, sem contqÍ vcrios desenlos
e escudos porc o celebre ,,Rcdequ de la Méduse,i Íor_
Eovon! c coleçôo reunidq pelo Duque de Trévise. Dqgtelcs vendidos, duos Íqzem porte àc serie de dez es.tudos.de dementes que Gériccrult executou 

" 
p"aiL aopsiquicrtra Georget, dos quoes só se se conheiem ciaco,

laclurncto os dois que peÍtencicrm co Duquê de Trévise.
-ã,Iéq dos obros do grande piutor iomontico, Íigu.

Í_crvcrm ncr coleçôo dois ÍetÍqtos de proud,hon, tres telos
de Delocroix, DumeÍosos desenhos do mesmo artisto, etres quodros de Ccrrpeoux. possuia tombem voriqs obrqs
de pin_tores mqis dntigos como pieter de Rooch, Làrgil-
liere, VcÍn Xovestya ê Jecor Ficheliu, discipulo pouco
conhecido de'Le Nain, ossim como desenhós de Wat.
lecu, Nonteuil e Hubert Robert.

Por um Íenomneo curioso, similca co que se obser-
vou em Poris, oude c vido ortisticc qbondonou, sos
poucos, Montporncsse, .numerosos drtistos londriaos co
mêçqrom a emigrcr dos seus estudios de Chelseo porc
o Este, nos mcrgêns do Tomisq, oté o ponto em qu; ter.
minc a povoodc e ruidoscr Hommersmith 

" .o*ei- os
"so]idóes" de Chiswick. Ló se instalaram e Íoàcrcm
umo colonic no meio Ccs ccscs de opercrios. O nucleo
creceu ropidcmento duronte o cno pcssodo ê tros priu-
cipios destê rpez, o "Chiswick Group oÍ Ãrtis{s.,, 

"ooãi"o-te da suq importcucic, orgcnisou o primeirc D.cmiÍesta.



publica, sob o ÍoÍÍrd de umo inlêÍêssotrte exposiçáo
pintuÍqs e esculturos, na ontiga residencic vitorianc

Chiswick Housê. Do coniunto dos borss ex-
emollo u]n, sentimento, Buito cnimadoÍ, de sinc+

'idode e de dinomismo. En{re os expositoÍes estõo: H.
ivick, Gwen Herbert, esposa do escritoÍ A. P. Her-

Gertrudes Hesmes, Browen Bollcrd e Horold Brons-

No Teotro Coliseo, de llsboc, Íoi dadc umcr novd
representcçôo dc operc "Ã Serrouq", do composilor por-
tuguês ÃlÍredo Keil, qutor do hino nocionql. Essa obrc
gue, pelo sucr Íoturcr, peÍtence ó escolc de "I Pcaliocci"
e "Covollerio nusticdnc", intêresso sempÍe o publico
que o considero como uma reiiquic nacionol, Os popeis
pÍircipais Íorcm brilhoatemênte interpretodos pelo so-
prono Elsa Penchi e pelos tenores Ioõo Rusc e Guilherme
lIoiner. Ã orquestrcr du emigsorc nacionol qtuou sob
o direçáo do mqestro Fernondo Cobrol.

Ã "Ãssocicrtion Jeune Frcnce". constitúda por io-
veDs compositores, deu, ucr semcmcr possodo, o seu ss.
giuldo concerto onuql, nc Ãcodemic Nocionsl de Mu.
sicc. Essc sociedqde, Íundadc em 1936 e potrocioncdc
por Georges Duhqnel, Fronçois Mcrurioc e Poul Voléry,
é coaposto de musicos de tri.Etcr e poucos cEros Do ttrc-
ri:ao. O progromcr do concerlo cpÍesentou umc segundc
crudiçõo ttos "Poeüqs", Ce Olivier Messics e tres pri.
meircrs oudições: "Pqstorql", de Dqniel Lesur, pcrrc or-
quêstrd de comerc; "Poemcs psro ctionçcs", de l-,ndré
follivet, que é uma "suite" poÍa onze instrumentos ccoe,-
ponhcdos pelos ondos Mortenot, cuio primeiÍo teapo ex-
ptêssc os Eisterios do nocimênlo, o segundo, chqmcrdo
"Àdorogáo'l, é uma declqroçôo lirico; e o teÍceiÍo, o
"Despertor" represeDtc c pqrtê principol do obrq, em
que todos oa instÍumentos elrtroE ea cçáo, pqra ter-
minor com um,cr "ccrnçôo de niuar"; e "Eleonora", de
Yves Bcrudier, i-nspircdc nuro conto de Edgord Poe. Ã
Íegencio eêtevê c coÍgo de Roger Desormieres.

A Inglqterro
qrmozeno porq

o guerro
Mr. Olivier Stonley deÍenderá esta se-

mqnq, nq Cqmqrct dos Comuns, o proiéto de
Iei sobre ct reservq de generos de primeircr
necessidqde. Ãcreditq-se que, nesso ocqsião,
Mr. Stanley revelqró novos detolhes cÍ rês-
peito do oquisiçõo de viveres Íeitc ultima-
mente pelo Governo sem autorisaçõo do
Pqrlqmento. O projéto regulariss esscrs com-
prqs e qutorisq o Ministério do Comércio a
estqbelecer reservqs de todcr mqtéric essen-
cicl, sejc induzindo os negocicrntes c creq-
rem depositos, ou melhorqndo cs Íqcilidcrdes
de qrmqzenogem, ou comprqndo existênciss
por contq próprio. O projéto se reÍere qos qr-

tigos que seiom "qlimentos pqrq os homens,
Íorrogens pqrcr os qnimois, adubos parü c
terrq, todqs qs mqteriqs primqs porq se Ía-
zerem esses qÍtigos, petroleo e derivod.os d.o

petroleo."

O "comité" executivo do Pcrtido Trqba-
lhistc excrminqrá o projéto: Os libercis opo-
sicionistqs se mostrcm pcrrtidqdos do plcno.

LITERATURA - ARTE

CRÍTICA

RUA ESPÍRITO SANTO, 576

Minas Gerais Belo Horizonte

o
do

renoscimento
Chino

O Jcpõo Íez pelo povo chinez o que esse

nôo conseguiriq Íqzer por si mesmo: uniÍi-
cou-o! O Genercl Chcng-Kci-Strek é um he-
róe nqcionql pcrc q rqçq mqis numerosq dq
humqíidcde. Bem podia ser trqnsÍormqdo
em heróe mundiql, como pctriotc e como
cheÍe, esse homem que, no meio de mil e
umc diÍiculdqdes, nôo desesperou de sqlvcr
a Chinc de umcr explorcçóo iligitimc e

deshumqnq. Quem ssbe se do outro extre-
mo.do plqnetcr não vem o exemplo do esmcr-
gqmento de umq agressõo brutcl que ensi-
nqró ás Democrqciqs ct se erguerem em de-

Íesc própric, enquqnto é tempo?...
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A F ormaçâo do A(undo Moderno
FABIO CR'SS'UMÁ

II-OPODERCENTRÀL

Os herdeiros do poder romqno no ocidente, os
cheÍes bárbor6s - {1s1s6s, .burgundos, visigodos, os-
Uogodos, vondolos - reconhecem c supremocic im.
periol, mesmo quondo contro ellq inlestem.

Clovis pleiteo e recebe de Àtqnósio c dignidcde
de polrício:, o prestígio imperiql impressionc os bár-
boos e lembro ás populoções, em especicl ós que
soÍrercrm o seu domínio, o pqz Íomcrnc. Quqndo um
cheÍe Íronco reune sob o seu guqnte os povos do
Elbo oo Ebro, do penínsulo bret6 ó penínsulc itólicc,
é Iogicomente investido do dignidcde imperiol pelo
cheÍe espirituol do cristcrndcde. o leprêsentantê de
Deus sobre c têrta.

Ã revolução espirituol iguclitóric do Cristiqnismo
aegcÍ c Cescr <r quolidode sccerdotql e c nctuÍesct
divinq, reivindicqndo q tepresentoçóo do Todo Pode-
roso pcÍq um vigório de Cristo, escolhido, direta ou
indiretomênte, pelos Íieis. Constqtrtino ê sêus suces-
soÍes 6e utilisqm dq novc Íorçc e dáo ó organiscçôo
eclesiústica um ccrocter quosi polilico. Os iupe-
foaores portidór,ios de Ário 

"*rro"cr- concilios,
decretqm dognccs, Íernovêm. e erilam bispos. Ã cni-
quilcçõo do Império Romqno do Ocidente libertq os
bispos de Roms, os tr Ípos, emboÍo os sujeitê mois
tcrrde á pressáo dos reis lombordos. Poder teoporol e
poder espirituol se enÍrentqm, lutqm:, os imperadores
reivindiccrõo, concientemêntê ou nóo, o surro ponti-
Íicodo de Cesor e os pcrpos, dizendo-se Íepresen-
tontes dê Deus, pretenderâo coloccr-se ocimc do poder
temporcl. Como guios êsd-rituois procuÍcm dor.inqr
o mundo.

À lutc começq na ltáliq: inquietado pelo lou.
bqrdo AstolÍo, o popq Estêvôo II opelc porc o rei
Írqnco e recebe de Pepino, cpós o derotc do lom-
bcrdo, o excrrcqdo de Rqveno. Corlos Mcgno omplic
c docçáo com c Penlápole e cinge c corôo de Íerro
de Desidério: Leâo sogrcr-o imperodor em g00. O poder
eÍetivo de Corlos, suq moderoçáo e Íespêito oos di-
reitos clericcis, somqdos qo beneÍício Íecente tornqra
o popodo e o Igrejc oliodos respeiteos do imperodor.

lá c seu sucessoÍ imêdiqto, Luiz o pio, c Igrel'o
Íolc pelo bôco de Wal<r, obqde de Corbie: ,,eue 

o
rêi se contente com os suas lunçóes. eue nóo usurpe
cs que lhe sôo e:tronhas..." E o concílio de panis de
829 louvq Luiz e totório por terem compreendido que
"os padres julgom os reis" e declqrc que ,,os reis nõo
recebem o título de sêus cDtepcssodos, mcs cpenos de
Deus".

O Scmto Império Germonico, Íruto da clicrnçc de
Otáo o Gronde e Ioáo XII (Otoviano, o herdeirá dos
Mcrrozzic e Teodorq) contrd o rei d<r ltália, Berengório,
por urncr questôo de terras e[trê os úItimos, reccende
o conÍlito e Íaz dc ItáIid t,n compo de bqtolhc, semen-
teircr de ódios e colheita dê crimes.

Ã luta dad investidurcs. <r questõo dc justiçc
eclesiósti.g sáo .openas dous nomentos do competiçôo,,

seculor que hoje ressurge entre o Vqticono e q Coso
Pordcr e tqlvês entre oquele e o Polocio Veneziq.

O direito sucessorql Írsnco, em quê os Estodoe
como bens pqtÍimoniois, sôo divididos entre os her-
deiros, retclhcr o império ccrolíngio. Fronçc, .ÃJemct_
nho e Itálio são os resultcdos Íinois dc d.ivisôo, em
que o título impêriol ccbe ó segundc.

Ã desistência inteligei.rte de umc prioridode ou
supremccic Íictícic em provêito de vcrntagens recis,
peÍmite á Fronçc urno uniÍicaçõo rápido, ãtrovesssdo
o periodo cgudo de desintegroçóo. política do.
império.,

O cheÍe do Sonto Império Romcno de Roço Gér-
mcrnica deixo, pela sombrc Íolaz de umc preponde-
rcrncio nc Ilálic e de umc supremccio em Romc, cr
presc útil dc uniÍiccrçõo da Ãlemanha em seu pro.
veito. Ào mesmo têmpo impede o surgir de um poder
Íorte e indiscutivel nq penínsulc.

Ã utopio do Sonto Império retcrdc porct o século
XIX o constituiçáo de uma Àlemcnha e umc Itálicr
uniÍiccdqs. Ã uniÍicaçáo de qmbas se Íoz tcrdiomenta
e em benelício. de um principodo quosi extrongeiro,a Prússia do Vístulq e q Sqboia do,s Àlpes.

O qnccronismo de um goveÍno absoluto ós mcr-
gens do Tibre e do Spróe lembrq um despotismo c
tuiz XI, á Froncisco I ou. ó Luiz XIV, em Íijurinos do
século XX, qcrescido de problemcs econômicos e 

"o-ciois muito mais complexos. Ãs democrcciqs itcliqnc
e. olemô Íorcnn processos mentqís importqdos. e, trcnsi-
tórios sem dúvido, os regimes absoütos ali'reinqntee,
opós c destruiçáo dos r{ionolismos oré há be;-;;uco
vigorosos, terôo que resultor, por evoluçôo orr Íêvo.
luçáo, em umct oÍgonisqçôo sociol mois evoluidc, de,
tendência democrótica, com diminuiçáo dos injustiçosgociois. Os regimes políticos alemôes e itolionos sáo
Írulos de um desojustomento, pelo retdrdomento dc
processos de evoluçôo nocioncis e democráticos. Ogeu elevqdo "qucntum" despótico é testemunhc .risso.

.Ã. decomposiçôo do Novo Império do Ocidente,
consequêncic em pqrte das lutqs irctricidqs dos des-
cendentes de Corlos, enÍrcrquecem o poder centrcl e
dumenlqm c Íorçc dos potentodos locais, grondes pro-
prietórios Íundiórios e Íuncionários imperiáis nc Frcra-
çcr, cheÍes de grupos rqcicis, na Alemonhq.
_ Os duques de Soxe, de Frqncônict de Suábia, deBqviera, gráo senhores eclesiósticos com ôs crrce.
bispos de Moguncia, Colônia e Treves, escolhÃ eelegem o soberono, extints a descendêncic corolingic,
no!, cosos de Soze, Frcncôniq, Suóbio, Luxemburgo,
Bovierq e Hobsburgo.

Nc Frcnçcr cr tlcmsmissõo do poder se Íoz entreos descendentes de Csrlos Mcgno cté gg7, <rno ernque os senhores escolhem Hugo Ccpeto com exclusãodo ccrolíngio Cqrlps dc Bairc-Loreà.



68

O último ccÍÍolíngio Íroncês, tuiz V, io"r,r" "o*opotrimônio qpencs d cidade de Lcon (que olguns con-
pidercrm cidode episcopcl), qlgumcrs cbqdios ê cqstêlos

, espcrsos. Pdri6 pêÍlence oo duque dos Frcmcos, senhor
oindc de Chqrtres, BloÍs, Orlécas. À Bretanha, a Bor-
gonhc têm duques locois; cÍ ccrs<r de Ãuvérnia ê dêpois
cr de Poitiers possuêD o ducado de Àguitónia, Duguê
de Gosconha, conde de Bqrcelonc, conde de Tolosq,
porquês de Gótic, senhores de Bourbon, de Déols,
condes de Ãnjou, de Blois e de Champcnha se origi-
nqm dos grcndes propÍietários. ou qllos Íuncionórios
yeois ou ducqis. O corolÍngio Ccnlos o Siroples, cou-
cede a WrolÍ, cheÍe normondo, os terÍos ós mcrgens
do Seno, do Epte qo r[cÍ, e doí um duccdo de Nor-
Eandic, similor trcr Ftonçc oos de Scxe e Bovierq, nc
Ãlemsnhc.

O corolíngio é o detentor do título resl, o descea_
dente de Corloe Magno, c encornoçôo nominal do
poder supremo. Nc reolidade é um senhor como os
outros ou mesmo inÍerior qos outros em riquezc e
poder: Herberto dê Vêrmondois, cliás uur ccrolíngio,
dêtem prisioneiro em Péronne o reÍerido Corlog o
Simplês,

Ão oscender qo trono Hugo Copeto, cuios dêscên-
dentes rão lutqr, collt mcior ou menor sucêsso, contÍcr
os senhores, pcrc o Íortqlecimento dcr reclezc. o rei
t6m, opêrros cçõo imedictcr em seus domínios próprio,s.
.ê.,Ii&s, dos domínios de Boberto o Forte, duque dos
Frsncos, os con'dodos de Ãnjou, Blois e Chottrás estôo
gT TÍ"s_de senhores porticulcres. Foulques d,Ãnjou e
Tibcldo-de Champcnhc sóo nete de àntigos Íuncio_
nórios ducqis, os viscondes de Ãngers e dJ Chartres.
Pouco s pouco o rei consegue inpor a sucr suzeroniq
oos demcis senhores, do coude de FlqndÍes qo conde
de Bqrcelona, do dugue de Bretonho ao conde Tolosa.
Em porte pelcr Íôrçc, êm poÍte pelo uso cdequado dos
direitos de suzercnic, obsorve no domínio reol os
vários senhorios,

Ncl Inglaterrc, os repetidos invosões d,insmqr-
quesqs, os vitórios clternqtivqs dos ÃlÍredos e Ccnu-
tos, culmisnm no reinqdo de um príncipe Íroco, Edu-
crrdo o ConÍessor. Sucr morte sem herdeiios diÍetos dei-
x_g em _prêsençc quctro condidotos: Edgor, descen_
dentes de ÃlÍredo o Gronde, Harald Hordrcd, repre-
sêltonte dos iavqsores esccndincrvos, rei dc Noruegc,
Ilaroldo, ÍilhO do cheÍe nocionol Godwin, conde de
Wessex e Guilherme o Bcstordo, duque de Normandia
ê primo do ConÍessor.

Pela rozôo ou pelc Íorçc, Guilhermê se ossê-
nhorea dc Inglcterrc em 1066, crpós Senlcc, e instqlc
um govêrno Íeudol, distribuindo dos seus Íieis terrss
e mercês, conservondo porém olguns senhoree sexões.

Mcs scgcz ê qstuto, Guilherme colocc co lodo do"eorl" o "sheriÍÍ", delegcdo reol, cheÍe do justiçc,
tesourêiÍo. comqndqnte mesmo dcr milício: é o Íeuda-
lismo cÍvil de que Íalq Glqsson. O Normondo recusc
oo popq Gregorio VII o jurcmento de Íidelidade e cs
Iutcs entre Henrique II e Tomqz Becket c proposito dcs
"Àssize oÍ Clcrendon" sôo um dos episóãios do com-
peüçáo doe poderês têmpoÍal e espiritucl.

Os peguenos reinos dcs .ã,stuÍiqs de Oviedo, Le6o,
Navanrc, em lutc permcnentê coru os mouros, oÍc ven-
cedores, orc vencidos, omplicrm cqdc vês mqis sucrs
ftonteiros. Unidos sob um mesmo rei como Fernondo,
o Grorde, de Costelcr ou ÃÍon3o V, ou conÍederqdos,
úo vencidos em Ãlorcos ou vencedores em Ncrvos de
Tolosc.

' EsÍera

O conde de Borcelono sobe co trono de Ãragáo
e o Íilho de d. Henrique de Borgoahc qsceade oo de
Portugol. O poder reol, limitodo IURE" pelos
"Iueros" tombem o é de Íato pelo dos nobres (ricos
hombres) que destronom Romiro III eE 982 e Heurique
IV em 1465 e dáo o kono de Costelq c Bermudes e
Isobel a Cstóliccr. No reino de Àragôo q "Uniác dos
nobres" se sobrepõe quosi a Pedro III e ÃÍonso III e
escolhe Fernando de Cqstela como aucêssor de Mctr.
tinho I, em 1412, impondo-lhe condiçõee.

Nos primórdios do século XI, mercenários ror.
mcndos o seÍüço de Bizcsrcio contrc gcÍÍl<rcerros, sc{r.
bom combotendo por contc própric e se opoderom do
sul da ltóIicr, bctendo em Civitellq (f0$) o pcpc Leôo
IX que intervinha.

O pcpcdo aceitc o Ícto consumodo e gqnciouq qs
conquistcs de Roberto Gui.cordo e Rogério, quo se
reconhecem seus vcssolos porcr os ducadoe de Ãquitéo,
Benevênte e Cópuc.

À conquistc dcr Sicílic sobre oe mê6mos sdÍrc.
cênos e o uniôo dos "domiaios uog môos de Rogerio
II, dóo oÍigen qo reino dos Ducs Sicilios, que, pelo
ccsqmento dc última herdeira com o impercdor Heu.
rique VI, cdi ncs máos de Frederico II. Ã lutcr que
este montém com o pcpado é mois ósperc oindc.

EnÍroquecimento da . sutoridade rêcl, trogmentc-
çôo do terro e do poder publico, tendêncic ao rêgio-
nqlismo no cdministração e nc iustiçc, eis o que restc
dq unidade romcÍro e ccrolíngic. Lutqr contro os pq!-
ticulorismos, os pêguenos tircnos, eis c Íunçáo do
poder centrcl, que do apaÍênte cóos Íeudql Ícrá surgir
cs noçóes orgoniscdos dc nova civilisoçóo.
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A'margem da I.o Semqncr
Regioncrl de Tuberculose

Dr. Fabio Leite Lobo

Em diqs dc primeirc quinzenc de Mqio,
de 4 cr Il preciscmente, reuniu-se na Socie-
dcde de Medicincr e Cirurgic cr l.a Semcna
Regioncl de Tuberculose. Ideia de todo lou-
vável e que daric Íqrta messe de resultqdos,
erq de qdmirqr que aindo não tivesse sido
postc em práticc. ÃÍincl, 1938 viu-q trqnsÍor-
mcü-se em reqlidade, e dqs mqis Íuturosqs.

De Íoto, q I.c Semqnc Regional de Tu-
berculose foi um belo prólogo, entremos-
trqndo a Íecundidcde inevitável dqs S. R.
T. que hõo de segui-lc e continuó-lc. Desde
c sessão incrugurol, dedicodcr ús cortezias
de praxe, cté á sessão de encerrqmento, li-
mitadc em sucr durcçõo pelcs medidos de
vigilcncia determinqda pelo golpe terroris-
tq dos fascistqs nqtivos, sucederqm-se os co-

, municcções e relqtórios oÍiciqis e qs respe-
I ctivqs discussões.

Pneumotórqx qrtiÍicial, pneumotórcrx ex-
trcpleural, p. n. controloterol de Ãscoli, "ve-
lorio dicompenso", torocoplostia (desde cs
técnicqs clássicqs cté as recentes conguis-
tcs dc escola de Oslo), recensiqmento roãio,
lógico pelo processo Manoel de .A,breu, re-
percussõo de processos tuberculosos nos
aporelhos, orgõos, glcndulas não ctingidos,

- nõo mencionqndo sinõo os qssuntos mcis
palpitcntes 

- tudo isto Íoi obordado e dis-
cutido pelos moiores nomes da tisiologio nc-
cionql. Mqs, nôo é cqui o loccl mais cpro-
pricdo pqrq umc resenhc, por rápidc que
sejc, dos trobclhos da S. R. T. Nosso'intui-
to nestqs linhas é repiscr certos conhecimen-
tos de interêsse gercl, que nem sempre têm
merecido c ctençôo dos nossos qdministra-
dores.

Numa dcs últimcs sessões, houve umcr
comunicaçõo que, por um dêstes desvios de
qssunto t&o frequentes em debqtes, sejam
êles cientíÍicos oü nõo, quasi {ue pôs Írente
cr Írente, em escorqmuços, duas vãlhcrs cor-
rentes "inimigcs" nqs Íileirqs dos tisiologis-'tcs. .4. conÍerência em questão Íoi a o Dr.
Corinto Silvc, do Instituto dos Comerciqrios.
E qs duqs correntes, dos contogionisÍqs e c
dos nôo-contogionisÍos.

O temq trqtqdo pelo Dr. Corinto, seguro
socicl pqrq os tuberculosos, n«:dq tinhc que
ver com estc velhqcpolêmicc. Ãliás, só um
mql-entendido ou uma Ícltcr de precisão nc
mcneirq de encqrqr o contógio em tuber-
culose, é que qindc póde climentcr tcl bi-
sqntinice. E' cego tanto quem quer que ne-
gue o contógio dq tuberculose, como quem
qu€r que, cdmitindo-o, cr êle ctribuc o pc-
pel prepondercnte nc gênese ou nq evolu-
çõo de processos tuberculosos. Mcs, não
nos desviemos tqmbém.

O Dr. Corinio, moslrcndo cr necessidqde
incdióvel do seguro social e conclamcndo
as vontqdes bem intencionqdqs pqrq umcr
amplc campcnha vissndo cr sucr reclizoção
pelo Govêrno, Íocqlizou mqis umc vez agui-
lo que nos pqrece o fqtor primccicl do grcn-
de morbilidqde e - 

principclmente 
- da es-

pontosa mortolidqde pelc tuberculose nq Ca-
pitol do Pcís: o boixo nivel de vidq dqs clas.
ses trqbqlhqdorqs.

Hoje, isto é questão líquida em tisiolo-
gia: as condições econômicqs de vidc têm
umc importcncia ccpital no comportqmento
de qualquer processo tuberculoso. Nõo ha
espírito honesto çlue possq negcrr funda-
meniqlmente tql. oÍirmqtiva. Documentando
suq conÍerênciq, o dr. Corinto Silvc cpresen-
tou, mesmo, gráÍicos orgcnizcdos pelo Bu-
resu de Higiene dq S. D. N., groÍieos que
pctenteam, com cr excüdõo e a Íinezq dqs
ciÍrqs, o qcréscimo enorme dq mortqlidcde
por tuberculose durqnte o período do Guer-
rc Mundiol. nõo só nc Frcnça, como qinda
nc Inglaterrq e nq Holonda. E, c que se pode
qtribuir tql ocréscimo? Nc Frqnçcr, teqtro dq
mqior porte dcs operoções béliccs, qindq se
póde imputá-lo em grande porte ú mobilizcr-
çõo de Íócos. Mos nc Inglcterrs insulcn e ncr
Holcndc neutra?

Ã mobilizaçôo de fócos terá sido muito
menor, o mesmo se dcrndo com c primo-in.
Íecção de odultos. Só houve um ponto qur
vqriou sensivelmente: o nível econôrhico dc
mqsscrs populares. Bqixou o poder cquis
vo per-copito. Mqis qindo: cs diÍiculdode
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mqsscrs qlimenticiqs kq. l$00, ovos,
duzia 3$200, lcronjo duziq l$200, etc. De ver-
durqs e legumes, entõo nem é bom Íclor.
Como poderá o trobclhodor qlimentcrr-se rct-

cionqlmente com tão pequeno sqlúrio quqn-
do os gêneros "estõo pelos olhos do ccrcr",
nc expressão, Íeliz do linguagem populor?

Na hipótese optimistc que ÍÍzemos de
ser êle só, já se vê q impossibilidcde de
umq qlimentaçôo minimq necessáricr' Imq-
gine-se entõo q situcçôo de penúricr em quê
estará gronde número deles, sqbendo-se
que nct moior pcrte dos lores operários há
pelo menos umcÍ pessoq que come e que
não produz, por incopccidode.

Contrq tal situoção é que se dirige o
projeto de seguro socicrl por que se bqteu
o Dr. Corinto Silvc em suq comunicoção á'
l.o S. R. T., apelondo oo mesmo tempo por
uma oçôo coletivq dos tisiologistas.

E êste "Ã' morgem..." tqmbém nõo
visq outrq coisa. E' preciso que não se dei-
xe morrer c idéiq de tão justcr inicictivc.
Ãgorc que tcnto se Íqla em "Por um Bra-
sil Íorte" nqdq mqis indicodo, do que com+
çqr por oí quolquer espécie de reconstru-

ção social. Pótrio, ncção, país, são palcvras
vqsios de signiÍiccdo quondo não t§m por
Íundqmento ó povo. Este ó quem qs Ícz, é
quem qs digniÍicc, e quem cs engrcndece
com seu trobclho. E - nuncq se o esqueçct

- é êle quem qs deÍende com seus broços
nqs horqs de lutcr e de Perigo.

perigos dqs trqvessics mcrítimqs, si não im-
pedircm, limitarqm de muito o chegodc de
gêneros qlimentícios a êstes dois poises,
vendo-se seus govêrnos ncÍ contingêncio de
ter que rocionqlizqr c repartiçõo dos mes-
mos qÍim de evitqr situações de panico.

Note-se que o Ingloterrq, durqnte os quo-
tro qnos de guerrc, nõo se descuidou um só
instonte dqs medidcs de lutc qnti-tubercu-
losq o que já hq onos se vinha entregcndo.

O qumento do índice de mortclidqde
nos qnos dq Guerrq de I9I4 Íoi determinqdo,
portonto, pelo crboixomento do nível econô-
mico de vidq, e quosi que exclusivqmente
por êle.

Sendo ossim, olhemos um pouco porct o
que nos tocq mqis de perto. Como vive o
nosso trqbqlhcdor? Segundo cálculo do Mi-
nistério do Trqbolho, o mqis bem remunerq-
do dentre os trqbolhqdores, o trqbqlhqdor
industriol, teve um sclário mádio. em 1937
e no Distrito Federql, de 271$544. Fcçamos
q melhor das hipóteses: tal trcbolhodor ó
só, nõo tem mqis ninguem por quem zelcr.
Será que com êstes mogros duzentos e se-
tentc mil réis êle poderá pcgqr trqnsportes,
hobitoçõo, roupcrs, e qlimentos? No mesmo
cno de 1937, quol c médio do preço dos gê-
neros qlimentícios básicos? E' cindc q estq-
tistico do Ministério do Trobclho que nos in-
Íormq: orroz kg. 1$300, qçucqr kg. l$000,
bonha kg. aS000, bqtqta kg. $700, Íeijõo
preto kg. $600. mcnteigcr kg. 7$000,
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Docurngrtario Cultural Portu$uÊs
II

NOTÃ. RESENHÃ SOBRE Ã DEMOCRÃTI-
zÃÇÃo DÃ CULTURÃ EM PORTUGÃI

Portugal, ho quatro ou cinco cnos, não
tinhq oindcr um jorncl propnicmente seu.

O que existio - nõo vivicr -; ou qn-
dava por olturqs inqcessiveis, "PRESEN-

ÇÃ,", "SEÃRÃ NOVÃ", quere dizer - dis-
tcnte do público, ou qndcva num nivel in-
Íerior qo meio (estes últimos compreendi-
dos entre os publicações de cunho populcr).

Mqs em certcr qlturq, Portugcl deu um
grito e í.ez - 

"O DIÃBO". Ã tentqtivc, tirc-
do o cqso "diÍerente" de "Fradique", erc,
por isso, uma inovcçõo entre nós. Trczio á
Írente um jornalistc novo e simpático - e
cheio de tenqcidqde combotivq: Ârtur Inez.
O jornal qndqvcr, sobretudo nestes dois pon-
tos: o literário-literário e o político-político,
ligeircmente envernizodo de culturs, scr-
liente num consultório Íeito por um erudito:

I Mcieao Mendes.
Ã seguir outrqs Íolhcs surgindo de vida

mqis ou menos eÍêmerqs, por Íolta
de público, outràs por ícltc de ornbiente.

Ãpontemos: "GIEBÃ", "BÃNDÃRRÃ",
"1935", "ctÁDIO", "ÃCçÃO".

"O DIÃBO", entretqnto, impunh"a-se. De-
pois de possado pelos mõos de Ferreira de
Cqstro, Íoi paro c direçõo de Rodrigues
Lopo, que lhe imprimiu um cunho nítido
de culturq. E o jorncl tomqvq Íeições de gi-
gonte no nosso meio ! - correspondido qliós
pelo público.ávido de conhecimentos.

Outrqs Íolhqs de sqídc mqis ou menos
irregular, iam cparecendo e desopcrecen-
do neste intervqlo de tempo. Citemos, des-
de longe, "i\4omento" e no mômento "Mqni-
Íesto". Ãindo "Sudoeste" 

- todqs mqis ou
menos qrdorosqs e culturqis - de sqngue
jóvem 

-, umos e outrqs, por roaões váriqs,
longe do público.

Nesto olturo cporecio no Porto, '*m
quinzenório de Íeição populor, que visovc
dentro de mqis jovens normqs, q mcrchqr
porolelomente corí "O DIÀBO", de Lisbôc.
Iórc do seu lugcr este jornal (SOt NJ{,S-
CENTE) tem cumprido umq missõo.

Rodrigues Lopc, que hqvic agregodo e
entusiqsmqdo intelectuois e públieo cr um

contqcto estreito e de mútuqs vcntcgens,
qbandonqva entretqnto, a direçõo de "O \

Diqbo". Sucede-lhe Brcz Burity que, até & {

rios, um periodo irregulor. ,l

Portugcl qtrqvessou entôo, por meodos
de 1937, uns meses de enervqnte modorrcr

- que por coincidencicr se encontrqvqm :

Finqlmente, pelo outono, "O Diqbo" l

voltc á cenc e, qtrqvessados aqueles pri-
meiros tempos, reerguio a ccbeçc vigoro-
sqmente.

Hoje é um jornol odquirido no seu equi-
librio, em cujcs páginos tem voz qctivq, so-
bretudo, a gercçõo recente, - cquelc que
surgiu depois dc guerro e nc. inquietcç&o
do post-guerrq se Íormou. E', presentemen-
te, o melhor índice da nosscr média-intele-
ctuolidode - aquelc intelectuolidcde que
se cumpre e reqlizq no ojustcmento de duqs
cctusqs primordiais: a culturq e o povo.
Ãcentue-se que "Sol Nsscente" vive-lhe nas
peugadcs.

E cgorcr estqmos numc situação em
que nõo pode dizer-se, propriamente se Íoi
o público que subiu, se essqs Íolhqs - os
de élite - que descerqm. De-certo qs duqs
coisqs: o primeiro subiu gtó qos qnteriores
e os jorncis descerqm qté qo público. Me-
lhor: interÍerirqm-se. E dqí só se tem iucrq-
d.o porque qgoro jó nem cx "Seqrq Novq" é
oquelo Íolha que ninguem liq,,nem cr 'rPre-
sençq" ó q outra que todo c gente desco-
nheciq. À "Seqro Novo" é já lidcr por um pú-
blico menos de "elite" e cl "Presenço" moÍs
fqcilmente "comprável".

E otó o "Eevistq de Portugol", que hcr
pouco qpqreceu porq coroqr umct geroçõo
que começq q deixor de ser recente, se en-
contrcÍ pelcrs tabocqriqs qbqndonqdq ct quem
Ever 10$00 com que q posscr comprqr.

Estc cscençõo, que em Portugol se ve-
riÍlcq, nôo deve Íicqr em silencio. Nq reoli-
dcrde, Portugol que pouco é cindc, tem Íei-
to imenso nestes últimos tempos. Imenso no
sentido dumcr democrotizoçõo do meio. E :,
começcr o desopcrecer oquele pedontismo
dos 'grcndes" e dos "pequenos" dc plebe
e.dqs elites. Às elites oproximcm-se dc ple-
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be e q plebe otinge-se e revelq os homens
de verdodeira elite.

Registemos, como autênticos pioneiros
desta tcreÍq, três nomes insinuqntes, sem
esquecer cliás, que o trobclho é colectivo:
Mqcedo Mendes, Rodrigues'Lcpc, Ãbel So-
lozar.

Hoje, Portugcl voi-se reconhecendo e
dando qs mõos. Por toda o pcrte se encon-
trcm gritos dum poiz que se ediÍicq nq De-
mocrotizoção e Universulizcção dq suc cul-
turq; culturq que dos cidades mciores pcs-
su ás pequenqs cidqdes, destss ás vilqs e
qldeias 

- tudo dinqmizqdo no mesmo sopro
renovcdor. Ã gente novc dqs cidodes uni-
versitóriqs levo ás gentes dos aldeics por
meio dos jorncis de provínciq, os conheci-
mentos digeridos, mcis recentes e mqis di-
rectqmente ediÍiccntes.

Tois sõo, por exemplo, cs páginqs de
novos de "Ã Ideic LivrB", de Ànodio, "O
trqbqlho" - Vizeu, e "Independenciq de
Agueda" 

- .Aguedc.

REVISTA DÃ IMPNENSÃ

Fizetnos reÍerenciq, no número cnterior,
o um incidente grcve, no nosso meio inte-
lectuql, de que estqva q desenhqr-se um
bosquejo de suspensõo. Eis, porém, que
umq pequenc notq de Iosé Régio no núme-
ro ultimo de "Presençq" (51), pcrecê ter de
novo chegcdo Íogo ao rastilho. Esse inci-
dente é conhecido, entre nós, por: "Â ques-
tão Ãbel Salozcr-Àntonio Sergio".

Vivq, vivíssims, q .discussõo cpontado
no número qnterior, sobre o conceito de hu-
mqnidqde nq qrte, que vai sempre crescen-
do em proporções de ordeú vúriq. Joõo pe-
dro de Andrcde, escreveu um crtigo con-
ciso no "Diabo" generalisondo c questõo,
que sintetiscrvs no próprio título: "Duas ge-
roções, dois critérios": q gerqção dc "pie-
sençq", "Revistq de Portugal", etc., lutan-
do pela puriÍicação da qrte, c gercçõo re-
cente querendo umc arte penetrcda de vido
e de humqnidcde.

No "Diobo", de importante, q publico-
ção de entrevistqs que em Pcris ]oime Bro-
sil tem reolizqdo com olgumas dos mois no-
tcrveis Íiguros dc ÍilosoÍio e dq ciênciq
crtucis. Ãté ogorc qpqrecerqm os depoimen-

tos de Poul Longevin, Mcrcel Prenqnt, Hen-
ri Berr. Traço ccrccterístico, scrliente em to-
dos: q metqÍísicq é destituidc de sentido.

Iden, no mesmo jornal: Inquérito aos
homns de mqis de 40 qnos ocerca do que
pensqm sobre os que aindo nõo Íizeram 30:
oparecidos qs respostqs de Jodo de Barros,
Emilio Costq, Àugusto Casimiro, Ferreira de
Miro, João de Deus Rqmos.

ÃRTES PIÁSTICÀS

Em Lisbôa, o "Solõo dos Humoristas",
que, segundo Ã. G. e I. D. no "Diqbo", nõo
se impoz .

- e q "35:a Exposição dc Sociedcde
Nccional de Belcs .A,rtes" em gue hc, oo
que deduzimos de Ã,-G. (O Dicbo) - nurr
nível médio, deÍicí1 nci*s e promessqs, 

-as primeiros Írequentt mente dentro dqs se-
gundcs.

;**

No Porto, o exposiçr-:o dc Família Reis
(M. Luisc Reis, Joôo Reis e Carlos Reis) -e a de Educrdcr Lopc, em que, no testemu-
nho de Ioõo .A,lberto (Sol Nqscente) confir-
mqdo, aliós, pelc trcdição, 

- predomincnrr
os extremos negctivos.

NO OUE 5E PENSA

HOJE

Síntese Mensql da Atividode
Contemporcrnecr
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CINEMÃ

Pcrece que, de Íqcto, o cinemq portu-
guês, terrde c qÍirmqr-se condignomente. "Ã
Conçõo dc Terrq", da realizoçõo de Brum
do Ccnto, é, no dizer do competente Rober-
to Nobre, um bom Íilme-Íilme e um bom

. exemplo de Íilme humqno e popular. Um
: opontomento consolcdor: Brum do Cqnto é
, um homem de mentqlidcde esclcrecidc.
i 

- No "SoI Ncscente", - Ãlves dc Cos-
tq admoestq Chicncc de Gcrcic, reqlizudor
de "Roso do Ãdro". Foz, primeiro, urnqs
considercções sobre o msl de gue soÍre o
cinemq português, diz em seguidcr, que "À

i Roso do Jldro" é um Íilme como tcntos ou-
' tros - e conclui Íqzendo a justiçc de supor

que, o Íilme está abaixo das possibilidcdes
: do realizodor. Ãcentuq, todcvio, que este
' está muito próximo dos dois primeiros; e

um ortistq, rliz, revelc-se quósi sempre logo
de começo.

Motéria estrcngeirc, nqs nosscs telas,
i digncs de reÍerencic, "Ã Grcrnde llusão",

"Un Ccrnet de Bcile" e "Mqriq Wclenskc".
. 

TEATRO
l

D.pois de "Ã Recompessq" 
- de Bo-

fncda Curto, único peço, cro ç[ue pcrece, di-
i gnc de citcçõo, nadc de positivo c

apontar .

TIVROS SÃÍDOS

Ãbel Sclozqr: - Editado pelo grupo de
omigos que ho mêses organizou c exposi-
çõo dos seus quqdros, soiu qgorq um "ltL-
B U M" reproduzindo alguns quadros dc
mesmc - e qs reÍerenciqs (parte) que por
ocqsião dcquelc ctpcrrecerqm nc imprensc.

Inütil insistir em comentários: Ãbel Sa-
lazor é um dos homens mcis completos que
Portugcl tem conhecido. O sábio histologis-
ta, o filósoÍo da "Crise Europeio", o crítiio,
o panÍletário e o escritor, nivelqm-se com o
qrtistq.

Ãlguem, destq revistc, deÍiniu com jus-
tezq: "Porfugal, no imenso que tem negcdo,
deu tudo c um HOMEM: Ãbel Solozqi é o
esteio de umq geraçõo".

f*

Ãmorim de Ccrvclho: 
- 

"Ãtrqvez o
obrq do sr. Jlntonio Britto". Neste trcbclho
que, diz o qutor, "pretende sobretudo, con-
tribuir parq que o público sejc esclarecido
e orlentqdo pnr críticcr mqis reqlistc que só

73

eleve os qutores á alturc em que eles pos-
sqm qirosqmente sustentcr-se", Ã. de Cqrvq-
lho, passo em qnqlise os ritmos, o estilo e
c originalidqde nq obrq do poetc Ã. Botto,
e conÍrontcndo pcssogens suqs (do poeto)
com crs de outros escritores, emite q opiniõo
de que o livro português é. um ente piopen-
so a grcndes sugestibilidqdes literáriqs.

***

À,ntonio Modeirc: - 
"Ccrminhos Ma-

qnóticos", que q editoriql "Europc" «rgorcr
pullicou nc Coleçôo dos "Ã,utores Moder-
nos Portugussss" 

- dc direçõo de J. Gas-
pccr Simões, é um livro de contos, de climos
irregulcres: orct o reql (no sentido comum
do termo), ora o imcginoso, orq o devcneio
despreocupcdo. De quolquer Íormq, porém,
livro escrito com cqrqcter - nqturqlidcda
e colorido nc descrição, 

- Íormcr objectiva
e clqrq. .4,. Mcdeiro é Bronquinho da Fonse-
cc, qutor de "Poemqs", "Posiçôo de Guer-
rq", teqtro, "7nrrcs", contos, - colaborqdor
de "Presençq", "McniÍesto".

.&

Ã,indc "Portugclia", de Coimbrc, çJue
hct pouco lonçou "Instqntes" 

- poemcs 
-de loõo José CochoÍel, "Relevos" 

- 
poemcrs

de Fernqndo Ncmora, e "Sedução" de Iose
Mqrmelo e Silvc (novelc), Íez saír "Ãs três
pessocs" 

- poemqs de Polibio Gomes dos
Sqntos. 

*

Lançadc por "Europq", iniciq-se qgorcr
c publicaçôo de umq obrq em Íqsciculos
ecb:e o "Brqsil" 

- que é subscritc por Oso-
rio de Oliveirc, Ioôo de Bcrros e Gqstõo
de Eettencourt.

À. c. s.

CASA
ATI.IAMBRA

.ãLBERTO KOGUT

Moveis e Topeçorios

Aprozoeóvista
RUA DO CATETE, 65

FONE: 42-2633
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DEZESETE, de Eudes de Borros

- Irmõos Pongetti, editores.
O romoncisto de ossuntos his-

tóricos têm, otuqlmente, quê so-
brepujcr, dlém das diÍiculdodes
próprios do gênero, umc sensÍvel
Ií.ezq de ccolhimento por pãÍte
do público ledor. Ãpós o período
áureo do Íomontismo. c históriq
pcssou ocupdr, duÍdnte muitos
decênios, um segundo pldno êntÍe
cs grcrndes Íontes inspirodoros
dos belas letros, e só c portir
de époccr cssás recente é que os
motivos históricos voltorom cr ser
cpÍovêitcdos literoÍidmentê, mos
iá ogora sob Íeiçôo morccdo-
mente motiernq, como seiom os
romoncês dos grondes existêncios
e crs omplos síntesses hlstóricos,
entrê ds quois se enqucdrom
trobalhos de elevqdo volor, &
moneirc dos de Wells e Will
Durant. Porc elos se inclinom os
preÍerências dos nossos contemf
poÍcIneos.

DEZESETE, do senhor Eudes de
Bsrros. é um desses livÍos, êntre-
tcmto, que Ievom o leitor o con-
cluir sem esÍorço que determinc-
dos gêneros literários nôo enve-
lhecem, bqstqndo pcrcr tol que o
outor sdibo, versqndoos com sê-
guÍonçcr e clqrezq, odcptáJos oo
gosto do seu tempo, ciespolon-
do"os dos oporotos supérÍluos que
constituirqm os delícics das ge-
rocóes possados.

Lívro cujo preocupoçõo de
obietivldode históricc em ncdc
preiudico cr Íluenciq e noturoli-
dode da norroçôo, o quê o tornc
recomcndóvel tonto qos cprecio-
dores da literoturc bem reqlizodq
quqnto cos estudiosos do ossunto,
DEZESETE Ícz ressurgir, Dcrd os
brosilqiros de hoje, no intêrês-
sontê molduÍc do ReciÍe de ou-
tr'oro. q grcnde epopéio pernom-
buccna dê ontes dc ini-_:ondên-
cio, nos seus v<irios e expressivos
qspectos de mo{-mento libertqdor
lentq mos inÍlexivelmente prepo-
rcdo piíí evolver dos oconteci-
menlos: o repulsc ó -pressõo dos
dominadores, a eÍervescêncic dcs
nr,ultidôes exosperodos pelos obu-
eos do poder reol, s inÍluenciq
proÍundc dos ideáis dcs revolu-
çôes Írancezo e noÍte-omericonq,
e os Íiguros Íortes dos seus che-

Revistos
Íes. ÍêpÍesentctivqs de um mo.
mento histórico que nõo-Íoi cpe.
nqs de Pernqmbuco ou do Brosil
mcs de todo c Ãmérico.

TRÀrÇOS Ã CÃRVÍltq, dê Lq.§
Gurgel do À,morol - Irmáos
Pongetti, editores.

O senhor Luis Gurgel do À.ms-
rql Íocoliza em TBÃÇOS Ã CÃR-
VÃO quodros Íamiliores dc suc
meninice, reminiscênciqs dc vido
de ropoz e ocodêmico, e .:isô-
dios dq sucr cqreirq de diplomctc
escÍitor, cqrrd-rc nômode ê pon-
tilhodo de incidentes pitoÍêscos,
que lhe oÍerece neste Iivro opor-
tunidode de Íixor olgumcs belcrs
páginos sobre -F-rnérica do Sul e
Itálic.

OS BBUTOS, de losé Bezerrcr Go.
mes - Irmõos Pongetti, editores.

Registrc José Beze::rc Gomes,
nos rápidos copítulos desse ro-
mcncê, cenos e Íotos do vidq no
interior do estodo do Rlo Grande
do Norte. Ãmbientes de pegueno
cidode e Íozendola. O Íeitio de
reportogem cdotado pelo outor
diÍicultq o relevo necessário dos
personogens que desÍilom pelo
livró, vórics dos quois inleÍêsdn-
tes, e que bostontê gonhcriom
em ser tratod.os mqis deiidomen-
tê, com oculdode quê o outor
tem demonstrqdo êm trobqlhos
cnteriores, Os brutos, por êxem-
plo, "trobclhodores do oqude e
do eito", que dôo o iítulo cro vo-
lume, possom .quosi descpercebi-
dos. sem conseguir cvivor no lei-
toÍ o interesse pelo seu dromcr de
exploroCos.

,,1Ã SENIÃINE EGYPTIENNE",
editodo no Coiro, é umq excelente
revistq de orte e literotur<r, o
mdis importonte do Oriente pelo
elevqdq tircgem e óiimcr colobo-
rcrçõo, tonto o nocionol quonto G

extrdngq ro. Destoccm.be nos
seus últimos números (17-18), os
ortigos de Fronçois Tolvo, Ãndré
Mouriois e o qdmiróvel discurso
de ]on Cossou sobre "Ã Obrcr de
Chqries I.ouis Phiiippe", pronun-
ciqdo em Cerilly, terrc notcl do
grcnde escritor populista Íroncês,
por occsiáo dc inougurcrçõo dcr
escolcr que recebeu o seu nome.

SEÂRJTNOVÀ-ODIÃBO
As revistos culturais de' Portu-

gul recl.zom perÍeitomente o ob.
ietivo mois imedioto dos publico-
çóes desso espécie, que é o de
Íornecerem um índice seguro dos
ctividqdes do pensomento nccio-
nol,q nos sucs diversqs mqniÍes-
taçóes literários, ortísticos e ci-
errtíÍicqs, SEÃRÃ NOVÀ E O
DIÃBO representcm, pqro o Brqsil
um predioso repositório de iirÍor-
moçóes sobre d cultura poltu-
guezc. Expresscrmos, cquí, os
nossos sinceros votos de que LI-
TORF-L, c novc revistcr que tôo
promissorc se qnuncic,, venhq
breve Íormor ncr primeirc linhcr
desses botqlhsdores pelo prestí-
gio do espírito português no ex-
trcngeiro.

REVISTÃ ÃCÃDEMICÀ
Número de Moio da revista

creqd<r e diri§.do por Murillo
Mi:qndq e Moqcir W. de Costro.
Ã olturq dos crnteriores, Voriqdq
coloborcçõo onde sobresoe os crr-
tigos dê Júlio Tavcrres, Monuel
Bandeiro ê c poêsic de Rubem
Brogc. Oporlunissímc c trcdução
do trobolho de Moritcin sobre os

iudeus.

SURTO
Mqis um número dc publicação

belo-horizontinc de Octovio Dios
teite. Texto selecionqdo, contos,
crítico, poesic e excelentes trcdu-
çôes.

HoIr
Sempre otimomênte inÍormodq

contendo semprê ds mdis interês-
scnlês notícios ê oÍtigos publico-
dos nos dois continenies, ItrOE
consegue morter o leitor brosi:
I.i ro pe{ieitomente oo pcn dcs
últimos acontecimentos êm todos
ôs compos do ctividode humcnq.
Figurom no seu número de Junho
trobolhos sobre c Auerrc bocte.
riológico, como os russos conquis-
torom o Polo, os ditadores de
amqnhá, os meconismos do cére-
bro, duplcr personolidcde, Emilío
Zolcr. etc.

Recebemos, tombem, "LÃ tET-
TURÃ" e "REVISTÃ DE SÃO
PÂULO".

F.



r TEATRO
TEATRO GLORIA - "Baile de máscaras"

Inicidlmente deve-se assinqlcr
que "Boile de m-áscotos" é umq
peçc do bom nivel; comédio ele-
gonte,sutil. ligeiromente originol
(sem ser bizqrrq), boston{é humc«ro
ê bostonte hqrmoniosc.

Tolvez um pouco ingênuo. Gene-
rosq demois, tolvez. Mos enconlq-
dorq,
-Irrgêrrro, porque nos contd umc

história singelo, sem complicoçóes
psicológicas, occessivel o tôdqs os
rnentolidodes; generosq, porqúe
conÍere, sem restrições, sem ovcÍ-
rezq, os bons sentimentos oos per-
sonogens dêstqcddos poro possuí-
los; enccntodorcr. porque tem ombi-
erite, gente ogrodável, tipos dígnos
de interêsse, emoçõo, ternuro... E
é intêligênte.

56o três qtos quê cr gente vê ê
ouve com prqzer 

- peço porc in-
teoror repertórios bons. pêÇo poÍo
plqtéiqs de bom gôsto. Porque, se
nrrdq nos trqz de novo, ou de pro-
Íundo, ou de grcrnde, tem, qcimo
'le tudo, um mérito indiscu{ível: ou-
sência cbsolutq do elemento ccnc-
ihice. E, sê outros méritos náo ti-

. vesse, só isso bqstcrio pcrra quê
I lhc desculpcrssemos o pecodo de

ser openos encqntodorc. quondo
podia ser gronde, de ter situoções
qrrumodos dentro de ingênucr con-
rencionqlismo, de náo ser bostonte
convincente nos ati{udes morois
qüê empÍesta c seus personogens,
de ter Íorçodo q notq do virtude,
de ter sido um pouco mistiÍicodoro
no mcrneirc poÍ quê troço os bôas
quolidodes de sucr gente .- gênte
ouê sêgue nc Íetq, que nôo tem he-
siloções, que se nôo d.eixo tentoÍ,
que nôo enÍroquece nunca. Oulros
ccisos, porém existem, em seu con-
junto, pqrq recomendá-lo como umc
bco reclizoçoo aÍtistico.

Nõo importo digom os "técnicos"
de correrios teatrqis que the Íoltom
cgõo, movimento, vido. Náo im-
porto, tombém, considerem-nc, êsses
mesmos "técnicos" com diólogos
lc.ngos, enÍodonho:.

Ncrda disso importo: no verdo.
deiro teotro, moyir;tento é bem ma-
ne;ar o sensibilidode dos persono-
Eens; cção é desenvolver bem o
interêsse psicológico; vjdo é o
eruoçôo bem opreendido, bem Íi.
xodq e bem proieiado.

Decerto que "Boile de más:orqs"
r:ôo viso o prcÍundos onálises de
olma, náo qpresento prcblemos,
nõo debote grondes cqusos. E'
um história . simples, é verdade.

Mos umc histório deliciosomente
l:em contoda.

No interpretcçôo, o elenco dq
Componhio Jcime Costq brilhou,
fugio Sormento êstÍeiou, enÍim, nq
{emporodc de 38. Foi Íeliz em tu-
<lo: no interpretaçáo. nqs "toilet-
tts", no própric côr de seus vesti-
dos... Usou, poro esscr suc es-
tréia, os três.côres que o proietam
melhor - os três côres que, com
pouquíssimcs voriqntes, deviqm ser
qs sucrs côres poro ÍepÍesentor.

Como qrtisto, esteve' no seu ele-
nrento. Porque hó, em sêu tipo
teotrol, umo corccteÍísticq c obsêr-
vor: sempre que lhe cobe viver
umc personclidqde em que tenhom
sido postos umo pouco de emoçáo,
üm pouco de bons sentimêntos, um
pcuco de vida interioÍ elc voi mo-
gníÍiccmente. Só nos chomcdos
"chqnchqdss" Lígic Scrmento Írc-
cosso. Fico deslocado. ÃrtiÍicial.
lJõo"convence. (Tome-se o repqro
como sugestáo o seu diretor ortís-
{ico).

Estó muito bem mmcodo (com
discreção, sem omcrdorismo) o seu
rrervoso quondo vqi oo escritório
de Poulo: seu sorriso, c mcÍneirq
bem groduoda porque retirc os
r,róos dos do moço, o sutilezo com
ouê sê Íurtq o suo reveloçáo de
omoÍ... E esteve tombém esplên-
Cidq em seu diólogo com Poulo
iegenerodo (o propósito: está um
pouco inÍcntil, ou convencioncl, <r

con§,cÍ desscr regenercçôo), com
umos expressóes de ternuic cheicr
Ce dignidode que lhe Íicqm muito
bem. Nesso lorgo d.istribuiçóo de
virtudes, que Íoi "Um boile de
múscorqs", elo chegou o con-
vencêÍ.

Itolcr Ferreirq, que voltou com
ruído ó comédia, soube bem cor-
responder á simpotic com que q
receberom crítico e plotéio: esteve
á slturo. Ãpresentou um trobqlho
honestíesimo. E Íê-lo com toÍrtc
r'rgniCode que, Gpezor de seus
ultimos pspéis terem sido absolu-
lomênte cômicos, conseguiu, dos
espectodores, esso coisc extrcrordi-
nário: Íoi oceits, nos momentos de
emoçôo, ninguém riu, como é co-
mum, em memório de cnteriores po-
péis parc rfu. Mesmo poÍque sucrs
cencs de ernoçõo Íorom lindqmente
vividas, poro qdmitirem quolquer
í;rcompreensáo.

Joime Costo Íez, com linho, o
ieu Dr. Diógenes: nõo desvirtuou
o gênero de comicidode do pcpel.

Foi perverso, com sutilezo; cínico,

sem exogeros. Sem colcqr q comi-
cidode tirou eÍeitos humorísticos
bostdnte crprecióveis dos seus mo,
n:,entos. .

.A.liós Joime Costc {em a ciêncic
peÍÍeito do projeção: seus gestos,
quondo Íontasíado de burro, Íorqm
muito bem ochodos, Íorom mesmo
de burro bem Íolonte e ÍilósoÍo e
causqrqm impressôo mogníÍico no
plotéic.

Convencionol o tipo quê coubê
o Corcr Costcr. Muito Íorçc 

- des.
toonte do rítmo gerol dq comédicr.

Mcris bem groducdo, com trqços
menos Íortes, doriq a Corc Costq,
gue é umo otrjz inteligente, opor-
tt'nidode poro volorizáJo.

Delorges Íoi o golã correto e
convincente que todos conhecemos.
Mos Delorges é, qindo, copoz de
mais. Se, por exemplo, qucrndo pre-
tende conquistor Diona, se esque.
cesse dcr plotéicr e, lembrqndo-se
ce que estó só em um escritório de
Bonco, nõo tivesse oquele sorriso.
zinho revelodor de seus plqnos,
nirmcr tentqtivc de obter cumplici.
Code dos espectodores (incqbivel,
porquê, ncr vida recl, quem estó
Í]ngindo Íinge mesmo) seu {rcbolho
podêric ser classiÍicodo de impe-
cc vel -

Simpóticc a atitude de Custódio
de Mesquito, tomqndo c seu coÍgo
o cnimoçôo de um peÍsoncgem
e' entual, sem ctuoção diretcr ncr
comédio. Simpática e inteligêntê.
Promissorc, tombém 

- 
porque é ,

provc de que Custódio está nc reo-
lidqde, estudondo. E o seu cricdo
Ici odmirqvelmen{e bem constÍuido.

Ãristóteles concorreu muito porq
o brilho dc interpretoçôo. Dessa

','ez ndo comoveu porque Íôsse "ó
toc": comoveu porque Íoi bom e
Írcco. Esquesilo isso: Ãristótelês,
otor cotologado openos como cômi-
co, consegue êmocionor, mesmo
ci:ondo Íoz rir, com esscr quclquer
coisq de pobre coitcrdo que imprime
c cêrtos tipos. Creio, mêsmo, que
estó nisso c mqrccr de sua perso.
nqlidade, o cqracterísticq melhor
de seu tclento. E, muito emborc
levosse um pouco poro o ridículo c
personolidode de Ãrquimedes (o
que consequentemente, torno uÍn
pouco discutível c generosidode ou
.o espírito de renúncia de Dioncr),
êsse traço de meloncolia deu o seu
trobalho o essenciql porc seÍ con-
siderqdo como um trobolho dígno
Ce oplousos.

Ccbe oquí umo reÍerêncio espe-
ciql c Ferreirq Moio: é um prozer
vê.Io atuondo em quolquer peçc,
pelc coÍreçôo dos tipos quê oprê-
sentct. Tem. mesmo pcrc Íozer '
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CINEMA
O mês foi pobre em bons fil-

mes. Só na ultima semana sur-
giram cartazes interessantes
prometendo bons numeros.

Nas primeiras semanas o
gtre houve foi o hanalissimo
prôjetar de comédias poüciais

- quando serão elâs riscadas
em definitivo das exibições?

romancesinhos baratos e
cacetes: cine-comércio. Cine-
comércio que tanto prejudica
o cine-arte dos americanos. 0s
fiJmes alemães e italianos con-
tinuam sua otrra de propagân-
da Íascista. Por isso mesmo
Ceveriam ser proibid.os. Nem
rr:esmo conseguem apresentar
um minimo de arte que possa
sr:avisar a objetividade da
p|opaganda, ou torna-la me-
nos agre§siva.

Vimos "Sublime mentira de
Nina Petrova", filme francês,
rljstribuido pela Uf:r. Ilouve
em tempos passádos um filme
com titulo e romance iguais,
na época do cinema mudo. À
cinematografia francesa pro-
gt lde dia a dia. Tem aspectos
positivos: é sempre cuidadosa-
urente montada, esmerada-
mente organisada. Mas, si es-
te filme realisa cento por cen-
to em fotografia, detalhes,
planos, paisagens, quando che-
ga á Ínterpretação é lamenta-
l'el. O cinema francês, com
pouquissimas exceções, conti-
níia, pela interpretação, mui-
tc teatro. Declamatorio e de-
nrasiado gesticulante.

IsaMirandaéaestrela.
Vamp da escola italiana chei-

. Paul Robeson

rando muito á Francesca Ber-
tini. Gestos quilometricos, exâ-
geros suburbanos. Impossivel,
püra ser aceita. Nada nela é
humano nem eonvicente.

Quando diz adeus, toma-se
um trem, vai-se á Cascadura,
vclta-se,-faz-se tudo e ela con-
tinua sem terminar o adeus.

'porrtos", cuidodos gerolmenle só
dispensodos q plimêiÍôs pcpéis.
Esteve moríÍico 

- é o termo
Estiveram, oindq. em ,,ncite 

de
_nóscqrqs", em simples posscgêns.
Nelmo Costq, Fulvic Sqint-ClãiÍ e
dizem quê lúcic Delor, está en-
trondo e sqindo táo rápidaruente
que mol Íoi percebidc. Âs outros
tombém nqdo tiverom de,sério pcrc
Íczer. Mqs portqÍdm-se bem, gue é
o essenciol.

Bons cenários: limpos, sóbrios. E
bôc direçôo, bôo mrrccçôo dc
peçq.

Umo sugestõo q loime Costo:
aquele confeiro de onte-pclco (ccn-
teiÍo ou presepe?), que desde c es-
tréiq dq Companhio ostentq, trumc
omedga de Íicqr, sucs horriveis
Ílorinhos de pcpel, pÍecisc sair
dqlí. Está sê toÍncrrdo qualquer
coisc de olúcincnrte, poro os quê
Íitam c& nc ploréia, obrigodoJ c
ve-Io sempre. euem está no polco,
EotuÍolmente, nôo sênte isso...

Um reporo c Henrique pongetti e
c Luiz Mqrtins: cr Íolc Íinol de
Ãristó{eles, com c réplicc de tí
gio Íechondo q comédicr, sáo dis-
§oncntes. Purc concessôo c plo-
téios de mcu gôsto. Dascoídq im-
pordoável em outores tôo elegcn-
les e de táo comprovodc Íinura
crtística.

Se é que nôo Íorom os crtistos
que <rs desviÍtuoÍdm, morccrndo-
lhes intençóes náo existentes...

.TEAIRO RIVAL-"Fonks Luminosas,,

Por ter sido dpresentqdc opetrcts
umc vez, em 37, no Íestc de DuI-
cinq, "Fontes Luminosas,. pode ser
consideradc umo primeírc. E com
estc Íoi substituidq "Ã Mcrquezc
de Sqntos" no coÍtqz do Rivci.

Má escolho. "Fontes Luminosos,,
noda tem gue justiÍique c sua
montcgem pelc Componhic Dulciaq-
Cdilon. E' umq pêço sem encqnto
cénico, sem sentido humqno, sem
beleza literário. Construidc deutro
de um temo que, bem desenvolvido,
p<,dic dor em resultado um<t co-
m,édic mogníÍicc, como reclizcrçõo
teotral Ío]hc intêiÍomente. Nôo sei
porq que gostor Dulcinc êm pes:{r
ossim. E' Ítqncamente, um desper.
dício de talento. Tonto mois que,
olém de vulgor, o pcçel que 

-lhe

coube nóo the dá um único mo-
mento em que posso qproveitqr cs
suqs oltíssimos possibilidodes m-
tisficcs.

Urge oliás, umq melhoric no re-
pertório de Dulciuc: seu repertório,
de 37 porc có, tende parc umcr de-
Í:eiôncic alarrronte. E, no eutcnto,
ve c plctéio coriocq é, como se pre-
lende, umo plctéia de poucc edu-
coçáo crtístico, ninguém corr msis
p'estígio do que Dulcinc poro edu-
c::-Ihe o gôsto e civilizó-lcr.

Pqra q "reprise" de .,Foates Lu-
ninosqs" e[conEo-sê, fclvez, umc
úr.icc rqzáo de ser: q ótimc opor-
t';lnidode poro Conchito, tôo socri.
Í:oodq em "Ã Morquezo de Son
tr q". Podemos, mesrno, aÍirmqr,
quê o peçcr é suc - porque Íoro
Ee-us, inteiÍqmente, o l.o e 2.o otôs.
Citerceiro cto nõo Íoi de ningnrém:
cÍ! q comédio resvqlq pcrcr tr ccrf-
cqtuÍc, pqrc c Íorçc mois inconce-
L'ivel, sem c mcis leve concessõo
qo real. Às situoções morois cpro-
veitcdas pcrc eleitos humorísticos
chocom pelc Íollc de verosiailhcm-
çc. Os goipes pcnc rir Íqlharqm
todos: q solidqriedode nc indignc-
çõo dos dois mqridos nâo conven-
cê; a iustiÍicqtivc do primo, deutro
do ditodo: "lcdrõo que roubc lc-
drôo"... é encabulonte, porque
grito, em suc vulgoridode, em umcr
ccmédia interprêtoda poÍ tutr coD.-
iunto artístico c que jó nos habi-
tuomos cr olhar com grcrade res-
[;êito ê do quol nõo se pode per.
doar escolhos inÍelizes.

Salvq-se q inteÍpÍetoçõo 
- aôo

ó preciso dizer. Mqs c perguafc.
nos voltcr, impêrtinente: porque iu-
comodor Dulcina porc tôo poucc
coiso?. 

M.
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§ó dois artistas realisam, nes-
se Íilme, verdadeiramente, seu
papel: o galã e a ingenua. O
resto dá apenas para encher.

Isa Miranda está atualmen-
to na Ameriea. Tomara que os
arnericanos passem-na a lim-
po. Assim como está provoca
crises de coolite.

"Branca de Neve e os sete
anões" continua num sucesso
lcuco pelo mundo afóra. Na
Palestina, segundo noticias te-
legraficas houve disturbios en-
tre assistentes, ávidos para
ver o filme. Walt Disney con-
tirua um dos maiores poetas
do mundo.

4:: semanas por ano. Em mil
candidatas necessitadas es-
colhem uma ou duas... Vi-
vem dentro de um disciplina
rr:ilitar e seus sapatos de an-' dar na rua naturalmente de-
rnonstrarão 

- 
diferentemente

daqueles que usâm nos filmes

- 
que suas vidas não são nada

brilhantes. )
A cinematografia francesa

promete para breve .,Carlota
Cr,rday" ihterpretado por
Erlwige Feuillere. Rigorosa-
rcente historico. Espera_se que
seja bom porque nisso a Fran_
ça é atenciosa: seus filmes
hjstoricos o são real e positi_
vamente.

E.

.:
t'

'i
-::

,'1.:
i+'

Samuel Goldwin, inÍorma

- segundo noticiario cinema-
tografieo que mandou buscar
em Nova York, um ..otimo
grupo de atores juvenis', que
representou "Beco sem saida,'
nos palcos da Broadway. Es-
ses meninos formam um es-
tranho grupo como jamais se
viu em Hollywood. Nenhum
deles pertence a famiüa rica.
São garotos que foram amigos
e companheiros de todos os
moleques e vagabundos das
suas ruas".

A fotografia deles que anda
publicada por aí, é notavel:
seis garotos jovialissimos, nu-
ma gargalhada profunda enor-
pne. Devem saber muita cou-
[^.

A censura cinematografi,ca

- si esse filme vier para o
Brasil 

- é capaz de conside-
rar, aqueles seis moleques,
improprios para menores.

I,I EM REVISTAS
ESTRANGEIRAS
Filma-se em Hollywood

"Tres camaradas', com Robert
Young, Robert Taylor e Fran-
ctrot Tone, Trio notavel. Ro-
mance de Remarque. Notabi_
lir-simo. Com certeza não ve-
remos esse filme no Brasil..
Terá o destino de ,.Depois".

Pemarque é muito antipatisa-
do aqui,

Greta Garbo e Stokowski
continuam achando graça en_

- quanto os duques de Windsor.
sor descançam um pouco. Sto_
kowski alem dà todas as suas
qualidades de artista enorme,
tem carater e cabeça. Lem_
bram-se do que ele fez no con-
certo de Rockfeller em Nova
York? o

A gente vê aquelas garotas
bonitas 

- fabulosas! 
- 

ps5
filmes musicados e revistas e
pensa que tudo aquilo é ouro
en earne. IIsam geralmente
roupas e adornos brilhantissi-
Irros. E não se pensa ou pen_
sa-se que elas ganham pou_
quissimo, 25 dolares i:or se_
rriana e trabalham no maximo

- O qcontecimento culminqntê de
tr{oio Íoi o têntdtivcr do integro-
Iismo, O "putsch,, verde se -mq-

niÍestou no rádio. Tudo se deu
qulndo o povo estqvc dormindo.
O Presidente Getulio Vorgos des-
pêrtou dêntro dc luta, DeÍendeu
sua cidqdela quê S.mbolisou umc
n«çáo dignc de sucs troüçóes
históricas. euaodo o pono o"or.
dou. os Íontcsmqs do telror êstq-
vam abstidos. ficou umc páginc
negrc com muitqs bombos, muito§
Íuzis, muitcs mortes. Ão mesmo
tempo, outro cÍesceu tdnto que
reivindicou o cnseio de todos,

O ródio é umcr ormc pode-
rosc. De PÃZ e de GUERRÀ. O
momento histórico que vivemos
opresento o Ienomeno dos cjvjli-
soçóes guê se quzotm. Umcs,
Igo - se ediÍicqm, se elevqm.
Florescem. Outrcs, voltom. Re-
gÍêsscm no sentido d" involuçôo.
Tendem pcrc os crepusculos.
pdlc o Íim, Nqs primeircrs, q
ondq sonorc educo ensinqndo e
distrqindo. ConÍrcterniscr. Ncts se-
gundos,_cs vozes quê o qr comu-mcc scro repletos de csperesos
e cnnêaços. Torncu-se olucinantes
d-e poderio. Intimidcrm. Oprimem.
Mentem. No Brosil esscs vozes
lq molrercrn: qs que querem
motcr.

O Ródio CIub do Brosil Íez um
ótimo serviço iom c irrodicçôo do
jogo BRÃSIL 

- POLONIÃ. Mon-
teve vivo o eniusiosmo nqs horqs

Íebris dc pelejc, o gronde speo-
!"r sportivo Gqliono Neto. O

.Brosil venceu contrc tudo. Os jo-
gooores rêpresentorqm suo pátric
dignomente. Em todos os sênti-dos. Ouvimos, orgulhosos denossc perÍormonce.

O "teotfo pelos ores,. têve umc
estreic: Ã ptoÍ. MoÍ.c Rosc Mo-reirq Xibeiro. MagniÍico oquisi-
çqo, ctesscs que ÍortiÍicom a ru-
bricc-. Teotro e Cultura. O pcpel
dístribuido Íôi impróprio, Ã- pio-ressorc piond:ra da ,, polovrc
bela" nôo póde Ícrzer umc ,,ne-
gÍc:" com Íidelidade. Suo voz
têm o Íequinte das elites _ d
mq:ccr nôo descpcrece quondo cqrtistq impõe. Àssim mesmo, den-tro dc exotica peço ,,Mulher 

ne-
gociqdo" Iepresentou o cristocro-
cio, O exotsmo está na morql dq
comedio: Íqlo-se em tedtro educq-
cionol e o outor opresentc Íeliz
mulher que Íoi vendidc. Os pois
tinhom rozôo, com certêzol

Os progrcmos dc Tupi estôo
muito equilibrodos. Muito hons.

À "velha guordc,, da pRÃ g
oÍostc os ouvintes do Lodeirq.
Nirrguem aceitc mois o BIS.'

RADIO

Em d:scos, c
continuc bem.
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EXPEDIENTE DÁ.S 9 ÁS IB HORÀS

Trqtc de licengos e tronsÍerencio de vehiculos de quoisquer espe-
cie. Corteiros de identidode, Folhos corridos, Àiestqdos de bons
crntecedentes, Popeis de cosq.mento, bem como todo e quolguer ser-
viço em Reportições Públicos, tombem trotc dê quoisguer popeis
no Gabineie de ldentiÍicoçõo, cortos de chqmodos e Noturolisoçães.

E§CRITÓRIO: RUÃ GENEaÀI CÃMÃBÃ, 345 - TERBEO

,a-',-:ir:t.lj .:. i-.:.!, r-

J. C. TORRES

Dentisto

Consultos: I ás 12 e 14 ás t7
Edilíci,o Carioca, 9.o qndqr.

Sqla 903 - Fone: 22-0029

DR. H. SOBRAL PINTO

Ãdvogqdo

Rucr dc r[ssembléic, 70 - 2.o
Salcsl,2e3
Fonez 22-4747

DR. MARGÁRIDÃ GRILLO
]ORDÃO

Médico de senhoros e crionços

Doençcs d<r nutrição, obesidade,
mdgÍêzc, elc.

Consuliório:
RUA DA CONCETÇÃO, 59 - Sob.

FONE: 4717

Residêncio:
RUA DR. PEREIRA NUNES, 99

FONE:2518
Niteroi

DOMINGOS LEÃO JUNiOR

Despochonte Municipol

Generql Concrq, 3S7-Ã, solc 3

Fone: 40-2220



-r" 

I

ASSINATURAS DOS JORNAIS DIÁRIOS

DO BRASI[-

O SENHOR DESEJA ASSINAR ATOUM JORNAT

DIÁRIO DO BRASIT?
,-" _l

ENCÃ.RREGA-SE DÊSSE TRABALHO, POR ]NTERMÉDIO DA
SUA MATRIZ NO RIO DE IAIVEIRO, SUA SUCURSAI EM SÃg

PAULO, E SEUS CORRESPONDENTES NOS ESTÀ,DOS.

o

tux-IoRNjtt ENVrA Aos 
'EUS 

ASSTNAT*_

TES REcof,rrs oe ToDoS os IónNaIS- BBÁSILEIRoS SÔ.

BRE QUAISQUER ASSUNTOS DE SEU INTERÊSSE.

O

IVIÃTBIZ NO BIO

RUA BUENOS AIRE5, 176

TEtEF0NE, 43.5422


