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George Pellegrini: Um livro de confi ssão e homenagem

As confi ssões de  plomo/ Las  confesiones de plomo (2015),  livro bilíngue de Ge-
orge Pellegrini traz força e luta no seu belo-longo poema, quase épico e com ensaios 
de redondilha maior e ritmo cadenciado. Sim, digo épico, pelo tom com que o po-
eta canta/conta  as suas lutas vividas.  Agora, a sua produção poética, emplomada é, 

também, de luta, mas então, com as palavras. Assim,  Plomo, chumbo em português, é tomado 
de forma neologizante e passa a ser núcleo semântico da sua ideia fundamental: confi ssão.  São 
quatro partes; um centro gerador de força: o pai. 

Já na primeira parte, Primogênito, ao anunciar “eis-me aqui”, declara o seu propósito de 
confessar. Fala de trilhas e encruzilhadas; caminhos percorridos e descaminhos. É retorno ao pai, 
em confi ssão: de conselhos mal ouvidos; de experiências e reconhecimento. Declara-se um fi lho 
pródigo que retorna à família, acrescentado de um amigo louco, um Frederico (Garcia Lorca, in-
sinua a intertextualidade). A seguir, na segunda parte que nomeia o livro, ressalta o amigo louco, 
fala de plomo ao plomo, nas confi ssões. E fala da tarefa difícil que é metaforsear-se – plomar – em 
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matéria estática. “Empacotar o real”,  emplomar; endurecer-se para a vida, embora isso seja penoso, 
cinza. Na terceira parte, os “tons vividos sobre natureza morta”, a epígrafe insinua  experiências  não 
vividas; e há o reconhecimento de conselhos só tardiamente percebidos, pois “chegaram embalsa-
mados em fel”; depois, há a promessa  de arma limpa, retorno puro, retomada  das coisas puras e 
simples, em devolução da infância, de “vozes diurnas”. Finalmente, a última, Pai (paisagem amorfa 
em superfície plana), o exemplo. A muito própria epígrafe enseja a homenagem: “há homens que 
partem/ como se chegassem/ Outros que chegam/ como se partissem”. Os conselhos são agora 
percebidos, límpidos. Ensinamentos em: desculpa, verdade, castigo, discurso, conselho. É o pedido 
do olhar criança/ puro para as coisas simples, para a família. 

O poeta George Pellegrini entende que a vida é baralho de quatro naipes. Jogo que se ganha 
ou se perde.  Nas suas confi ssões de plomo -  confi ssões de experiências vivenciadas - o seu o baralho 
da vida, no entanto, somente tem o naipe de espada: luta. Descartados  o ouro fi no, o vinho (copa), 
os paus de madeira nobre, fi ca com a espada. No seu processo de escrita, endurecendo as suas pa-
lavras, minora a sua dor. Mas sabe  que a vida, para ser plena, requer os quatro naipes. Quem está 
emplomado, endurecido, é como estar morto; não carrega os outros naipes, que ele, apesar de tudo, 
busca, fi nalmente, nos conselhos do pai. 

Margarida Cordeiro Fahel: Nas dobras do tempo

É frequente o pensar sobre a  fi nitude humana, a fugacidade da vida; em tudo que se vive 
e se perde, porque a vida acaba. E se tudo isso pudesse ser visto de outra forma?  Se as nossas vi-
das pudessem ser reescritas? Se a nossa história retornasse por dobras do tempo?  Se pudéssemos 
retomar memórias de outras vidas em nossas vidas? São questionamentos que nos assaltam  na 
leitura de  Nas dobras do tempo (2015).

O título do livro já anuncia a sua concepção fi ccional; o subtítulo revela o trato da história: 
o amor que não acaba. O tempo é a chave que evidencia o discurso realizado em palimpsesto, 
tal o recurso medieval que, por raspagem, se fazia desaparecer a primeira escrita do pergaminho 
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para, nele, escrever de novo.  As “dobras”  funcionam, então, como reescrita de um  amor “que 
vem de longe”. Cada dobra, uma existência; cada tempo,  o amor reescrito.  Assim são “as his-
tórias: fundindo tempo, unindo espaços”, explica a narradora já no Prólogo do livro.  Epígrafes 
abrem cada capítulo, costurando um texto síntese que, núcleos de sentido, revelam a estrutura 
da narrativa e a sua temática.

Histórias de amor (ou uma história?) as dobras bem costuradas do tempo têm, como 
cenário, a ambiência cultural, social e política de um mesmo espaço. Diferentes, esses espa-
ços são repaginados de acordo com a época, e  perspectivados  em olhar  sobre a condição 
humana. 

A personagem-narradora, Luisa, vive sua história de amor, numa ambiência  da lavoura 
cacaueira, no século XX; depois, pelas dobras do tempo, retorna ao século XIX, já então nos 
engenhos, tempos de escravatura. Assim, vai sendo composta uma saga familiar, onde o amor é 
o fi o condutor que une pessoas e espaços.  Narradora do tempo presente, Luisa reescreve o amor 
da avó Elise, da mãe Tereza, da bisa, alemã, Bertha.  Ela, a narradora, se multifaceta: por processo 
de transposição e identifi cação, se faz Elise; por recurso epistolar, revela Bertha; por relembrança, 
retoma Tereza.   O foco narrativo, dessa forma, se faz múltiplo, embora sempre em primeira 
pessoa.   Esse procedimento instaura a perplexidade sobre  o imaginário e a sua fi ccionalização, 
perplexidade essa que é do leitor, mas também é da própria narradora.  Como lhe vêm os fatos? 
Como ela conhece o amor da avó Elise que toma conta do seu narrar, pedindo licença para isso? 
Como entender ou interpretar essa apropriação da  fala discursiva? Sonho? Visão? Superposição 
temporal? Questões espirituais?  Fluxo de pensamentos? Como??? 

Se o  processo narrativo se faz por recorrência a um amor que se recupera geração a geração, 
as dobras do tempo fazem reaparecer características do amor passado, revendo-o, embora em outra 
ambiência cultural, outra  problemática amorosa. Assim, o texto raspado de novo, e novamente, e 
vai se reescrevendo e  reafi rmando “um amor que o tempo não desfaz”. O discurso com sabor neo-
-romântico, numa lírica linguagem que recorre a belas metáforas  onde a natureza se faz presente,  
traz a marca do século XXI, por sua leveza e rapidez.  
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Metalinguístico, este livro inova e retoma; respeita e transgride. Leva a refl exões sem a 
pretensão de apresentar respostas. Por esses caminhos,  a escrita de Margarida Fahel marca a sua 
contemporaneidade quando dilui fronteiras,  multiplica recursos discursivos, aborda questões e 
temas universais, em realização singular. 

Ritinha Dantas: de oitiva e de vida

Bença, Vó (1985) encerra tom de reminiscência; é relato de lembranças e emoções, va-
lores e ensinamentos apreendidos de Vó. O livro refl ete o cuidado criativo não somente com a 
expressão, mas com a comunicação com o leitor. A apresentação gráfi ca cria o ambiente de Vó: 
o corpo das letras, capítulos curtos, capa sugestiva (cadeira de Vó na varanda), a contracapa com 
fotografi a, a dedicatória para fi lhos, netos e bisnetos – todos aqueles que “tiveram, têm ou bus-
cam uma Vó”.

A estrutura evidencia a postura criadora de Ritinha Dantas: de oitiva e de vida. É o seu 
olhar sobre Vó e sobre o mundo. Assim, o texto estrutura-se no entrecruzar desses focos. Na pri-
meira parte, de oitiva, na relação antitética entre Zefa e Alfredo: em contraponto às peraltices e ao 
despojamento de Vó,  há a avareza de Alfredo; ele fi cando cada vez mais rico e ela crescendo em 
interiorização. Diferentemente, na segunda parte, de vida, no acontecer/vida entre Vó e netos, no 
passar a sua lição de vida aos netos, ela redescobre o mundo com eles, com eles cresce, com eles 
revive, enfi m, com eles identifi ca-se, caminha lado a lado. E o livro, assim, se organiza na base 
dos valores ter X ser.  Realiza-se pela metáfora, enquanto condensação de lembranças ouvidas ou 
vividas; e se constrói pela metonímia, através da contiguidade do relato que cresce no desloca-
mento das lembranças, em crítica social de valores e costumes. 

Um grande retrocesso da memória conduz o narrador ao passado longínquo e, passo 
a passo, pelo fl uxo da consciência, o faz caminhar em direção ao presente. À proporção que 
as lembranças se avizinham do presente, como num amadurecimento, o narrador se afi rma. 
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Antes, de impessoal (contava o que ouvia, de oitiva); depois, para o ‘nós’ geral da participação 
com os netos (de vida); e, afi nal, ao eu da interiorização e consciência/emoção inteira de Vó. É 
como se Vó e sua forma de vida (interiorizando-se) passassem também, em estrutura, para Bença 
Vó – do exterior ao interiorizar-se.

Por vezes, sente-se por trás da boca do narrador a presença viva de Vó que, do seu mundo fecha-
do e só,  conta a estória para os netos. Ainda aí, e por isso, a estrutura se faz signifi cação. Vó é só – ilha. 
Ritinha Dantas diz que a ponte de Vó com o mundo são os netos; é, também, pela boca de um neto 
que ela conta as suas estórias – as estórias do cacau. Por outro lado, a interiorização do foco revela o 
crescente da emoção/participação. De maneira original, a emoção traduz o seu sentimento de só e,  na 
duração do tempo psicológico, há a intensidade de cada emoção. Forma de reviver, na segunda parte, 
o humor é vida, no conviver com os netos. 

Dessa forma, o humor de Vó, sentido e vivido, tomado como arma contra a sua condição 
física, torna-se exemplo de vida, recurso para veicular as lembranças.  Nas peraltices e brincadeiras 
com os netos, há sempre uma lição de vida, em humor e valores.  Então, emoção e humor andam 
pari passu num equilíbrio que emociona e diverte o leitor.  É mesmo como pensa Bergson (O 
Riso, 1902): “por mais franco que se suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção de acordo”. 
É a intenção do insinuado nas entrelinhas, da crítica cultural, do resgate dos costumes, do resgate 
da imagem da avó, hoje tão desgastada com símbolo de acúmulo de sabedoria e experiência.

Os vários níveis de leitura oportunizados pelo texto partem, portanto, de Vó. Centro ge-
rador da lembrança de sua própria história, mas também geradora de todo o processo crítico de 
costumes, cultura, história e sociedade. Com a ironia vinda de Vó, o leitor percebe que naquela 
época nem se sentia que “criança morria e que nas roças de cacau as crianças desapareciam: diar-
reias, tosses, bronquites, febres” (p. 22). Os costumes da gente do cacau, a inversão de valores 
que o dinheiro promove são repassados, ainda, através de Alfredo que  “vai criando uma paixão 
avarenta pelo dinheiro” (p. 26).  O cacau ‘produz’  os coronéis  “nos ternos engomados, chapéus 
de Panamá, bengala e relógio de cordão de ouro” (p. 20).  
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 Expressões populares, cantigas do povo são inseridas no relato, na fala/lembrança  de 
Vó. Através de Vó, os netos aprendiam a “amar as alegorias populares, os mascarados na rua, os 
enfeitados na noite”; quando relata as festas juninas que “traziam toda a força da tradição dos 
cacauais”  (p. 64), ou mesmo a mudança de hábitos em constatar que o “novo fogão de gás en-
canta a todos e o velho fogão de lenha vai sendo cada vez menos usado” (p. 65).  As crenças e su-
perstições são também resgatadas no relato daquele mundo onde o “tio matava as plantas com o 
olhar” (p. 67). E, nessa lembrança, o resgate não é gratuito, nem vem sozinho, mas temperado de 
humor.  Através de Vó é passada, também, a visão crítica da história, aquela que nem sempre faz 
heróis merecidos; “Vó contava aos netos os segredos das famílias [...] lembrança em que alguns 
safados virariam heróis e alguns sacrifi cados, sofridos, seriam esquecidos pelos homens” (p. 74).

Por tudo isso, Bença, Vó é estória e é história. No seu último capítulo, que nomeia o livro, 
há a explicação dos elementos motivadores do lembrar. Lembrança/ emoção – brechas do tempo. 
Só lembranças... porque, daquele mundo, hoje, só “fi caram fi rmes o Velho Rio e a Casa Grande” 
(p. 93). O mais foi com a civilização; desapareceu com Vó, “na retirada da Maria Fumaça, aber-
tura das rodovias [...] substituição da velha Casa de Oração por Igreja” (p. 93).

Vó, então, é símbolo de uma época que não volta mais. Hoje, somente algum hábito per-
dura – aquele que é herança e resgate: - Bença, Vó!   Se antes, no viver que se fez lembrança, os 
netos bordavam Vó “naquele bordado tão querido da colcha de piquê”, agora, Ritinha Dantas 
recria Vó no bordado das palavras.   

Assim, Vó é viva em emoção e linguagem. Vó, linguagem/emoção. Vó! Bença, Vó!

Marcos Luedy: uma expressão labiríntica

A força poética do livro O silêncio e as palavras  e outros poemas (2014) manifesta-se 
na intersecção entre o escritor e a sua palavra; é, no seu dizer, labirinto. Sim, labirinto pelo qual 
o poeta vai buscando as suas saídas, e o leitor  as interpretações que o texto suscita. 
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No processo enunciativo, recursos sinalizam os caminhos da escrita, através de chaves, si-
nais, códigos, hieróglifos intangíveis... Por seus vários focos poéticos, tais recursos levam a refl exões 
sobre o eu poético, sobre o outro, sobre o mundo, sobre a vida... Primeiro, três metapoemas; 
depois, o longo poema que nomeia livro. Finalmente, poemas ambientalistas e intimistas. Assim 
é estruturado o livro. 

Os três primeiros textos focam especifi cidades do fazer poético:  Mensagem traduz o ímpe-
to da escrita; Bênção  suscita refl exão sobre estilo/ recursos da escrita; instiga o leitor a uma leitura 
mais exigente; pelo título, busca proteção; Código sugere singularidades poéticas,  licenciosidades 
possíveis, labirintos.  Nesses, Luedy se reporta para o fazer da escrita, como diz no poema que 
abre o livro: “Quanto mais sinto/ mais escrevo/ quanto mais escrevo mais minto”. Fala do fi ngi-
mento que é a poesia, onde o poeta fi nge até a sua própria dor. Essa mentira poética certamente 
será o fi ngimento da dor sentida ou da dor percebida. Forma de sentir o outro? Sentir/ escrever/ 
– o fi ngimento de que fala Pessoa, em Autopsicografi a?: “o poeta é um fi ngidor, /fi nge tão com-
pletamente/ que chega a fi ngir que é dor/ a dor que deveras sente”. Uma mentira sentida, onde 
a palavra lavra a dor: é labirinto onde o poeta se procura. As palavras, a arma-meio; a mentira, o 
eu que sangra. Escrever é sofrimento; mas é compulsão: instinto? 

Sim, ao afi rmar “entre mim e as palavras/ labirinto”, o poeta admite a sua própria busca. 
E reconhece também o sofrimento do seu fazer poético – “sangro” –, na impossibilidade de se 
calar, quase morrendo. Nesse estado, a própria perplexidade da sua necessidade da escrita. Tais 
metapoemas, introdutórios do livro, suscitam a  refl exão, dão ideia da concepção poética e como 
que instigam o leitor sobre  o processo de escrita do poeta que, também se questionando,  enve-
reda no longo poema que dá nome ao livro. 

Especialmente O silêncio e as palavras,  expresso em XIX focos, possibilita  leituras, saídas 
ou uma compreensão do seu fazer poético. Neles – os focos – as refl exões suscitam o aclarar, 
questionar, insurgir-se sobre, acalmar... para, outra vez, inquietar... entre o silêncio e as palavras. 
Agora, se observarmos, vamos  identifi car as instâncias que o poeta percorre: I – o processo da 
aparição do poema: solitário, sem ouvir nem lembrar: “Não tenho ouvidos para fora  – tenho 
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olvidos para dentro” (I). E o sopro criador - casa do silêncio - a certeza de que, para chegar ao po-
ema, é preciso “saber, ousar, fazer e calar” (II). Esse sopro lembra-me a Voz de que fala Valdelice 
Pinheiro, no seu Retomemos. Também ela diz: “A Voz... esse silêncio que chega  afl ito, precisando 
do grito, tem que inventar o som...”. Para o poeta, o poetar é como “uma língua secreta de pás-
saros/ ou o meu eco no abismo?” (III); mas  a autocrítica, que admite, faz com que, por vezes, 
“não fale, não escreva/  por medo, puro medo/ ou prurido” (III)

Para o poeta, o silêncio necessário ao fazer poético é o tempo de gestação, “junção inaudí-
vel do movimento sonoro do mundo” (IV) / é “a mente de Deus nos ouvindo” (III). O silêncio 
também é a capacidade de ouvir o mundo. E nasce o poema. Mas o escritor é consciente da signi-
fi cação poética,  “As palavras não se cabem /na sua própria linguagem”. Ela,  a palavra, ultrapassa 
o verbalizado e escrito, já que  a poesia está nas entrelinhas: “o perfume que exala/  e grita/  entre 
uma e outra fala” (XIV). Rejeitando normas estabelecidas, buscando-se poeta, questiona-se se 
a proposta é de “uma palavra limpa/ que nunca minta?”. E em meio a essa inquietude,  afi rma: 
“Eu quero uma palavra única/ mas ela não é daqui.../ é mediúnica”.  Essa concepção criadora de 
inspiração soma-se àquela anteriormente expressada do labor da produção poética.  

E o fazer da escrita confi rma-se labirinto...  Inclusive com o poema que o segue e tem o 
mesmo título: Labirinto.  Os outros poemas que integram o livro, menos extensos, são inti-
mistas ou ambientalistas.  Pela proposta e pela forma.  Neles, também, o tempo da enunciação 
contribui para o estado labiríntico. Visivelmente,  embora não datados,  esses  poemas dizem 
momentos diversos, épocas distintas. A temática e a escrita sinalizam isso. A estrutura do livro 
em bloco temático contribui para essa visibilidade temporal. Os blocos funcionam quase que 
como separatrizes que “falam” a distância temporal entre um grupo de poemas e outro.  Busca 
de si mesmo, olhar sobre o outro, olhar sobre o mundo...  Amar e outros verbos, (livro II?) fala de 
amor e amores..., de um tempo sem data... ou fala de meio ambiente e sustentabilidade. Sinaliza 
momentos-vida. 

O silêncio e as palavras  e outros poemas  se realiza, como disse,  em tempos diversos de 
enunciação,  onde a voz de Marcos Luedy se expressa de forma pluri, por caminhos labirínticos. 
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Mas o certo é que todos os ‘tons’ de sua voz poética traduzem a força do seu ser  inquieto, do seu 
estar na vida, do seu sensível olhar sobre o mundo.

Cláudio Zumaeta: opção de um olhar Agro

Ácido, acre, chocante. De início, Agro (2016), o título pode intrigar. Mas Cláudio Zuma-
eta assume tal escolha e tem estratégias de conquista.  A epígrafe de Valdelice Pinheiro  anuncia 
“a hora de chorar” e instaura mais expectativa. As partes que dividem o livro – I- Indo..., II 
- Indo...Ainda...  e III – Vida & Morte - insinuam o caminhar da vida, o seu dia a dia.  Nomi-
nativos dão títulos às narrativas curtas, que condensam vidas em fortes e, muitas vezes, violentos 
sentimentos.  Assim acontece!  

O leitor, talvez perplexo, é tomado de assalto por um clima tenso, de tragicidades e de 
violências. Em ordem alfabética de A a Z acontecem os dramas da primeira parte;  de Z a A, os 
da segunda. E isso não é gratuito. Muitas vezes, os dramas da primeira parte são retomados de 
outro foco na parte seguinte, como acontece em Alípio (Indo...) e Alípia (Indo... Ainda...).  A 
refl exão sobre a vida e a morte, que a última parte (Vida & Morte) sintetiza em quatro linhas é, 
antes, gradativamente reclamada a cada texto, ao longo do livro.  

As “saídas” da vida são agro: pelo suicídio, pelo homicídio; trágicas. Personagens frustra-
d@s, perdid@s, sem objetivos e sem alternativas. Fugas (?).  O amor, seja hétero ou homossexual, 
é sempre ligado a traições, frustrações, desconfi anças, mentiras.  Sem limites, indo, indo ainda... 
@s personagens caminham para enganações, frustrações, morte.  Assim, a fuga é sempre por ótica 
pessimista e descamba no non sense ou na morte. Sonhos, quando há, vêm de sonhador em postura 
abúlica, como no texto Tirso: “os sonhos não vão para lugar nenhum até que estejamos todos mor-
tos”.  Ou mesmo, como em Ulfrânio,  na constatação de que  “o mundo é decadente. O tempo é 
decadente. A vida é decadente”. Os livros salvam, pensa o narrador, mas a decadência está em nós...  
Dessa forma, a certeza da inexorabilidade do tempo é de frustração pelo reconhecimento de um 
estar abúlico no mundo, de quem “quando acordou, a vida havia passado... Sem rotação.”  
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 O discurso  literário é rico em intertextualidades – Fernando Pessoa, Mário Quintana, Dos-
toiévsky, Herman Hesse, Machado, Gabriel Garcia Marques, Baudelaire, Goethe, Augusto dos An-
jos, Drummond, Kant – que conduzem o leitor a outros imaginários.  Além de imprimirem leveza, 
essas frequentes intertextualidades literárias, fi losófi cas, históricas e, mesmo, musicais  oportunizam 
amplas refl exões  e “viagens”  acrescentadoras. 

Assim, as intertextualidades nos remetem a um Fernando Pessoa  abúlico (O tempo em 
eu hei sonhado/ Quantos anos foi de vida!/ Ah, quanto do meu passado/ Foi só a vida mentida/ 
De um futuro imaginado!), como @s personagens frustrad@s de Zumaeta.  No entanto, quando 
“chama” Alberto Caeiro  (o heterônimo panteísta de Pessoa,  que valoriza o sentir e diz que “viver 
é não pensar”), o narrador tergiversa, levando a relação intertextual para o sentir de frustração 
que imprime aos seus personagens; nesse caso, o não pensar de Benilda é somente cansaço, dife-
rente de Caeiro para quem “basta existir para se ser completo”.  

E muitos outros autores são presentifi cados seja como afi rmação do seu tema de frus-
tração e desencanto, seja de forma travessa para, pela oposição, suscitar a refl exão agro sobre 
a vida. Assim ocorre em constatação da inexorabilidade, quando, através de Volimar, Mário 
Quintana é invocado: “com o tempo, não vamos fi cando sozinhos apenas pelos que se foram; 
vamos fi cando sozinhos uns dos outros”. Ou quando o narrador refere Dostoiévski ao colocar 
na boca de Darcênio o dizer: “o suplício inenarrável é não se poder estar sozinho”. Ou, ainda, 
quando Gerânia retoma a fi losofi a socrática:  “todo o meu saber consiste em saber que nada 
sei”. E, até mesmo, tomando São Tomás de Aquino, potencializa o agro, admitindo, através 
do suicídio de Ismênia, que “não há como compreender algo que está acima de todas as pala-
vras”.  Também pela música-poesia faz “pontes” com Belchior, Vinicius de Moraes, Djavan, 
Chico Buarque, Renato Russo ou, mesmo por deleite, com Bach ou Tchaikovsky, conforme a 
personagem Yannis.  

Narrativas curtas, rápidas, e...  cruas.  A rapidez da linguagem (CALVINO, 1988) im-
prime uma dinâmica necessária para que o leitor aprecie a força da sua crueza, como recurso 
inconteste para enfatizar  o fatal  descaminho da vida. A estratégia de construir enjambements 
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entre os relatos dá certo encadeamento e ritmo de leveza, por um lado; por outro, funciona como 
a condução do “silêncio sombrio, dentro de uma noite sombria, cheia de solidão”.  

O “tom” agro, por essas estratégias do discurso literário, passa de uma parte à outra, indo 
ainda...  e levando o narrador onisciente (em discurso direto ou indireto livre) a revelar os dramas 
humanos. Por esses recursos de linguagem, ainda potencializa o agro quando faz os enjambements 
ligarem  personagens. É o que ocorre, por exemplo, com as narrativas de Úrsula e Trícia que 
chegam a afi rmar que “esquece[ram] também a vontade de viver”;  ou Trícia e Sérvulo que des-
cobrem que “a vida não é de verdade”. Assim, a reiteração da temática pesada da primeira parte 
em articulação com os textos da segunda parte fortalecem a ideia chocante de  A a Z  e de Z a A, 
ressaltando, por vezes, o mórbido.  

A fi cção de Cláudio Zumaeta (que prefi ro não chamar de conto) traz a contemporanei-
dade do texto inovador, pela estrutura, pelas narrativas curtas, pela linguagem rápida, que dão 
agilidade e força aos relatos. A crueza temática, que dá peso ao sentido, adquire leveza pelas inter-
textualidades, estratégias discursivas  e imagens bem conseguidas.  

É um livro agro, mesmo! E essa é a intenção do seu autor.  Botar o dedo-na-ferida, como 
dizemos.  Segundo ele, “ser cru, seco, amargo, tenso, conciso e mesmo abrupto”.  Através do seu 
personagem Roderico, deixa a ideia de que “as palavras podem matar”. Cônscio disso, o narrador  
buscou “apontar o inexorável beco sem saída”, até o apagar da vida.  

Pela audácia da crueza do tema, este livro é um desafi o para quantos leitores não temam 
o chocante como ultrapassagem para a rebeldia literária. Esses, certamente, serão acrescentados 
por um certo olhar sobre o mundo, a vida e (por que não dizer?) a morte; e por uma inusitada 
forma de refl exão e de reconhecimento da  inventiva fi ccional.

Otávio Filho: uma estratégia de enunciação

O verde dos teus olhos (2016) é surpreendente!  Procurei a palavra mais própria. A que 
se impôs foi essa:  surpreendente!
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Uma bela e original declaração de amor; uma singular caminhada de vida; uma arrebata-
dora produção fi ccional. Mas, sobretudo, uma inteligente forma de fazer uma APRESENTA-
ÇÃO fi ccional e, não, uma representação  fi ccional. Lá pelas tantas, você diz que não é um livro 
para ser estudado num curso de Letras, mas é sim! Também! É um rico texto para discutir a 
questão teórica:  literatura como representação ou literatura como apresentação. Processo. 

A estrutura fala. O livro se constrói acontecendo.  E vai-se revelando. Não é  representação! 
Não! É  Apresentação!!! Isso! Quando bem o leitor começa a se questionar, eis que o narrador  se 
antecipa, colocando na sua boca aquilo que o leitor ia expressar.  Muito original em se tratando 
do processo fi ccional. 

De saída, a epígrafe sugere  o desfalecimento, por  amor, à dona dos olhos verdes. O texto 
À Guisa de Prefácio  anuncia  a escrita: a tática, a estratégia. As três partes evidenciam, por sua  
signifi cação, o processo em acontecendo. Como se o livro estivesse se escrevendo no ato da leitu-
ra. Apresentação!  E tudo vai se ajustando na  coerência da “loucura criativa”.

A primeira parte, a história  de um narrador-personagem - solteiro, solitário, sensível, inte-
lectual -  em crônicas do cotidiano, algo irônicas, algo existenciais, algo banais... Uma narrativa 
interessante, leve, talvez demasiado descritiva, talvez um pouco com os dramas mal amarrados...  
Quando o leitor começa a pensar sobre isso,  eis que a segunda parte entra com força avassa-
ladora,  em metafi cção, que inicialmente critica a si mesma e, depois, vai se complementando, 
amarrando pontas, resolvendo lacunas da trama. Depois, ainda em metafi cção, revelando Zeno 
Lust, um narrador onisciente  assume a narrativa. O texto arrebata  o leitor que participa, em 
acontecendo, do processo de construção textual: o ato da escrita inicial (o rascunhão), a revisão 
e o preenchimento  das lacunas, o afi namento do texto.  

Finaliza com a ideia, para o leitor, de desejo e efervescência para O verde dos teus olhos: 
“muitas luas passarão antes que os homens aprendam as vantagens da paz”.   A dona dos olhos 
verdes, essa, “seu sonho guardado em segredo”,  sonho ... “Deitado sobre a  sombra do pé de 
manga, olhando a casa à distância, acredita passar a fi gura de Sueli. Puxa a almofada para o lado 
e acomoda a cabeça para continuar olhando a luz divina iluminando fl ores e vida.” 
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E não fi ca por aqui; apesar “do último suspiro”, o livro demanda muitas outras  conversas 
à sombra da mangueira, já agora com Sueli.

Olhares sobre o Rio Cachoeira: Cyro de Mattos, Telmo Padilha, Valdelice Pinheiro

Na Região do Cacau da Bahia, o rio Cachoeira tem sido constantemente motivo inspira-
dor de artistas. A percepção dele, a partir da imagem,  traduz novas formas de conceber a reali-
dade, enriquecendo o processo criador, em crescendo, até o termo do inventivo. O seu real não 
é retratado ele mesmo, mas ‘percebido’ e transposto em suprarrealidade, segundo a concepção 
do artista; é imaginado-percebido e, não, anulado pela obra de arte; é ‘inventado’.  A invenção, 
pois, ao lado da linguagem, faz a suprarrealidade, a obra de arte literária.

 O Rio Cachoeira não é um grande rio, nem tem importância nacional, mas é o rio do 
cotidiano  de muita gente; por isto, as pessoas o vêem mais amigo, mais acolhedor; sofrem as suas 
dores, reconhecem os seus favores, admiram a sua beleza.  E esse rio, visto por vários olhares,  as 
formas de vê-lo, é a percepção de cada um.

Segundo os múltiplos focos, é o rio da cidade, da infância, dos brinquedos; é o rio for-
moso, belo, imponente, simples, manso de águas brilhantes às vezes, às vezes escuras; é o rio 
do robalo, do pitu, do acari, que alimenta tantas bocas famintas.  Humanizado por muitos, é 
o amigo, companheiro de folguedos, testemunha da vida. Por outro lado, é também sofrido, 
explorado, vítima.

Ele, o rio, imagem da realidade, é percebido, assim, de formas várias. Tomando-o como 
ponto base, como imagem, Cyro de Mattos, Telmo Padilha e Valdelice Pinheiro, poetas grapiú-
nas,  por diferentes olhares,  sentem/vêem o rio, e nos levam a observar como a suprarrealidade 
se faz diversa, embora o motivo inspirador seja o mesmo.  Nas dimensões horizontal e vertical, 
enfocado de óticas diferentes, aspectos líricos, sociais e  fi losófi cos evidenciam o rio Cachoeira, 
não só quando corre e banha as terras da Região do Cacau mas, também, quando fl ui em cada 
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um de nós, faz parte do nosso dia a dia, do nosso passado/presente/futuro. Nessa relação - passa-
do/presente - dois eixos segmentos, os poetas se posicionam e o vêem refl exo do correr inexorável 
do tempo e da vida.

Cyro de Mattos, no “Soneto do rio Cachoeira” (1981, 38), traduz a beleza do rio e como 
que o humaniza, convive com ele. Acompanha o seu fl uir, como quem acompanha o cresci-
mento do amigo, conhece, nos seus aspectos, refl etida, a sua alma. Vê-o no próprio mistério do 
existir, em mudança: antes, tão simples, límpido, feliz, “apenas rio fl or, risos de pureza”; hoje, 
vítima da cobiça dos homens, “de lei renhida”, continua a correr, mas já sem o brilho de antes. 
O rio, então, espelha a própria incógnita da existência, recria a vida.

Descrição lírico-fi losófi ca do rio onde, harmonicamente, os vários níveis da estruturação 
refl etem, na signifi cação, o mistério do existir. A relação temporal do ontem “havia” e do amanhã 
“haveria” traduz, enfatizada pelos advérbios, a certeza da mudança do seu curso, do seu aspecto, 
da inexorabilidade do viver.  Os advérbios, notadamente de modo, na relação do ontem feliz  - 
“não havia dúvida, nem certeza, apenas rio fl or, risos de pureza”- com o amanhã sombrio - “de lei 
renhida, /rosto de  sofrido sol, de sombria / lua, decididamente haveria” - confi rma-se também 
no nível dos processos fônicos, quando, através do rítmo melódico, os íctos conduzem à mesma 
signifi cação. Dessa forma, o poema  monta-se em dois segmentos signifi cativos, tendo como 
suporte o jogo temporal que, apesar da situação condicional de futuro, se faz “decididamente” 
certeza  pois, como o correr da vida, o seu mistério é inquestionável e assim, como ela, ele se 
reinventa a cada dia, refl etindo sempre a sua relação com o  homem.

O Rio de Telmo Padilha, em  segmentos também de passado/presente, foca  a própria 
história/História do povo do cacau.  A cosmovisão lírico-social do rio: aquele que é partici-
pante da vida e é vida; que nascendo Colônia ou Salgado caminha, assistindo,  participando, 
fazendo o espetáculo do existir da Região do Cacau da Bahia.  O poeta, humanizando-o, como 
que conversa com ele, velho amigo, que sente também as dores desse povo e delas participa. As 
suas lembranças são as lembranças da gente sofrida, são, do rio, a própria vida; ele, testemunha 
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e personagem; ele, também, sofredor e vítima. Desse modo, por vezes, é vida: trabalho, amor, 
alimento; por outras, conduz restos de Vida “entre pedras, sepulto”.

O cotidiano da beira-rio, na relação do ontem/hoje - tocá-lo/ olhá-lo - traduz a sua 
mudança. Agora, pela poluição, não mais tocá-lo, colhê-lo, mas tão somente, olhá-lo; porque 
tocá-lo seria como “tocar em ossos, outros restos guardados, não esquecidos”.  Na lembrança 
do ontem e na constatação do hoje, o sofrimento-ferida, agora “espelho sem face”, vez que ele 
já não é o mesmo, morta que foi nas suas entranhas, a sua alma. O poema revela a harmonia 
rítmica, através dos ictos signifi cantes que, da mesma forma, evidenciam, na relação ontem/
hoje, a exploração do rio, a sua poluição. Aqui, a “lei renhida”, que mudou o rio de Cyro de 
Mattos, é traduzida em ambição, “colheita e lucro”, cacau ou dendê, escuro/ lavrar de eito e 
suor”.  No  correr do rio, o correr da vida: um correr espácio-temporal, quando caminha atra-
vessando terras  - cacau, borracha, dendê e, ainda, quando ultrapassa o próprio tempo, acom-
panhando a ambição do homem que, na sua luta,  modifi ca-o, tornando-o “grosso xarope/ de 
detritos palustre leito / de não dormir, sim morrer”.

Valdelice Pinheiro vê o mesmo rio Cachoeira como pobre amigo injustiçado desres-
peitado, desamado. Na crônica “O Orgulho do Rio”, a cronista vê-o, ontem, puro e conten-
te-contentando; hoje, explorado e ferido na sua dignidade de ser humanizado, pelo próprio 
povo em “civilização”.  Também ela estrutura a sua crônica lírico-fi losófi co-social nos eixos 
temporais.

Aquele rio puro, feliz, descontaminado, de peixes e de vida, enfi m, do passado, faz-se hoje 
humilde, poluído, esmagado, desrespeitado, pois o que se vê é que as “pessoas não o prezam ou, 
mais do que isto, o desprezam, o desamam, o condenam ao destino de lixo”.  Na sua angústia 
impotente, com um misto de alegria e pena, a cronista vê o seu rio tornar-se todo em orgulho e, 
sentindo-se domado, enfurecendo-se em laivos de dignidade, irromper em enchente e explodir a 
sua raiva.  Humaniza, também ela, esse rio que é o amigo de sua infância feliz, quando está certa 
de que “os rios têm alma, sentem dor, adoecem; os rios falam, os rios cobram dívidas e violên-
cias”; ele, o nosso Cachoeira, violentado que tem sido, transforma-se de “fl uir de felicidade” em 
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“veículo de morte”. Ela que sente as dores do rio, a injustiça de que é vítima, ele, tão amigo dos 
homens do cacau, que alegrou a vila com “aquele gosto prateado e gratuito de tarrafas e robalos 
frescos”; ela o vê, depois, circunstancialmente enfurecido, mas defi nitivamente derrotado, triste, 
magro, vítima do homem em processo de “civilização”.

Enquanto Cyro de Mattos sente, no rio, o amigo, observando na sua limpidez, no seu bri-
lho, a sua felicidade arrefecida com o tempo, por força do processo fatal da própria vida; Telmo 
Padilha observa a sua ação social, o serviço que presta às terras do cacau por onde corre, as bocas 
que alimenta nesse-correr, mas também toda injustiça de que é sofredor; Valdelice Pinheiro, 
amando-o, angustiada por ele,  sente-o  explorado, espoliado, vítima. 

Os três - Mattos, Padilha, Pinheiro - humanizam-no e acompanham todo o seu cami-
nhar, desde quando vem do Colônia ou Salgado; nele, conhecem a própria história do povo 
do cacau; ele, o rio, no seu andar, carrega sofrimentos, amor e desamor. Nos poetas, o carinho 
subjacente, como diria Fernando Pessoa, pelo “rio da minha aldeia”. Neles, a força inexorável do 
tempo e a mudança inconteste  fi losófi co-social  do processo do existir; neles, rio, o velho amigo.  
Entretanto, cosmovisões diversas, sensibilidades próprias de perceber o enigma da existência.  
Num rio, três rios: a arte  reinventando a vida!




