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JEUNESSE DORÉE
Jovens poetas cariocas no inverno ameno de Paraty

Laura Liuzzi

Gerard DuBois [Capa] é artista plástico
francês radicado no Canadá.
Roberto Pompeu de Toledo [Missão
pedagógica, p. 08], jornalista e escritor,
é colunista de Veja. Publicou A Capital da
Solidão: Uma História de São Paulo e o
romance Leda, ambos pela Objetiva.
Laís Duarte [Franciscolândia, p. 09] é jornalista.
Bruno Moreschi [Gastronomia
fundamentalista, p. 09], jornalista
e artista plástico, é coautor de
501 Grandes Artistas, da Sextante.

Adam Zagajewski [Em defesa dos
adjetivos, p. 12], poeta, ensaísta e
romancista polonês, publicou Another
Beauty, sem edição no Brasil. Tradução
de Rubens Figueiredo.
Vanessa Barbara [O louco de palestra,
p. 14], jornalista e escritora, é colunista
de televisão da Folha de S.Paulo
e autora de O Livro Amarelo do
Terminal, da Cosac Naify. Ilustração de
Reinaldo Figueiredo, autor de Noite de
Autógrafos, da Desiderata.
Marcos de Azambuja [Videla é a mãe,
p. 18], diplomata, foi secretário-geral
do Itamaraty e embaixador do Brasil
em Buenos Aires e Paris. É coautor de
História da Paz, da Contexto.
Laura Liuzzi [Torção, p. 20], poeta
carioca, é autora de Calcanhar, lançado
pela editora 7Letras.

Sylvio Fraga Neto [Caseiros, p. 22] é poeta
e compositor. Entre Árvores é seu primeiro
livro, lançado pela Editora Bem-Te-Vi.
Vassíli Grossman (1905–64) [A Madona
Sistina, p. 26], escritor e jornalista
soviético, é autor de Um Escritor na
Guerra, publicado pela Objetiva. Tradução
de Rubens Figueiredo, a partir da edição
americana, e de Denise Pegorim, que
tomou como base uma versão italiana.
Claude Lanzmann [Permanência e
desfiguração, p. 32], cineasta e
jornalista francês, dirigiu o documentário
Shoah e é editor da revista Les Temps
Modernes. Excertos de A Lebre da
Patagônia, da Companhia das Letras.
Tradução de Eduardo Brandão e
Dorothée de Bruchard.
Paula Scarpin [Nossos três russos, p. 36] é
repórter de piauí.

Sylvio Fraga Neto

Joe Sacco [Retrato do artista quando
jovem, p. 38], desenhista e jornalista
maltês radicado nos Estados Unidos,
é autor de Derrotista e Uma História
de Sarajevo (Conrad). Tradução de
Sergio Flaksman.
Olegário Ribamar [The piauí Herald, p. 46]
é diretor de redação do diário mais
elegante do Brasil.
Ilustrações de Esquina por Andrés
Sandoval, autor de Endrigo, o Escavador
de Umbigo, em parceria com Vanessa
Barbara (Editora 34).
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ca. A sua consideração pela comunidade
internacional era vista como intromissão
potencial na esfera do que cabia exclusivamente a cada Estado nacional.
O d de desarmamento estava ligado
ao inverno nuclear, que fatalmente se
seguiria a um conflito com armas atômicas. Temia-se um traumático esfriamento do mundo, produto do levantamento
de uma poeira ainda maior que a vista na
inauguração de Brasília, e que cobriria o
sol por período indefinido. Hoje perdemos o sono com o aquecimento global.
O medo da explosão demográfica (pululavam neomalthusianos de várias dimensões) era muito maior do que o do
esgotamento dos recursos minerais não
renováveis. A palavra “terrorismo”, retirada a sua dimensão nuclear, não fazia sentido. Quando pela primeira vez ouvi a
palavra “ecologia” – e isso aconteceu quase no fim da década de 60 –, não tinha
ideia do que aquilo pudesse significar.
Se me falassem então de um mundo
sem a União Soviética; que a China seria uma imensa potência industrial e
comercial, vivendo em simbiose com os
Estados Unidos; que um grupo de potências emergentes (entre elas, o Brasil)
começaria a encontrar seu espaço; teria
considerado tudo isso um desatino.
Já pensei em escrever um livro sobre
tudo aquilo que, sendo previsto, não ocorreu na minha vida. E um segundo volume sobre tudo que era imprevisto e que de
fato aconteceu. Gosto de pensar que
Mark Twain tinha razão quando disse, já
na velhice, que ao longo da vida tinha
visto um grande número de problemas –
a maioria dos quais nunca aconteceu.

N

as nossas reuniões semanais internas de avaliação do que acontecia na Assembleia Geral, os
temas eram distribuídos seguindo os temários das grandes comissões e do plenário. O chanceler do dia, quando estava
em Nova York, presidia a reunião. Era um
luxo termos Afonso Arinos, San Tiago
Dantas e Araújo Castro conduzindo as
reuniões, que se faziam em boa ordem e
brevidade. Isto até que chegasse a hora de
ouvir Gilberto Amado, nosso decano,
decano da Sexta Comissão (a que tratava
de assuntos jurídicos) e, sem sombra de
dúvida, meu maître à penser.
Nossa relação começou tempestuosa e,
com o tempo, não melhorou. Quando me
apresentei, ele me disse que minha indicação para assessorá-lo mostrava como
havia diminuído o seu prestígio. Em anos
anteriores, havia sido assessorado por Roberto Campos, por José Sette Câmara,
por Ramiro Saraiva Guerreiro e... agora por mim. Não era um começo auspicioso, o que não impediu que eu logo me
desse conta do vigor, da extensão e da originalidade de seu espírito. Aceitava minha
admiração com completa naturalidade.
Achava até pouco. Dizia mesmo que tínhamos um importante ponto em comum... uma imensa admiração por ele.
Gilberto Amado queria mais do que
um assessor, no sentido habitual da expressão. Queria alguém que lhe prestasse serviços de toda sorte. Para me
massagear o ego, e para me induzir a
aceitar tarefas pouquíssimo prestigiosas, identificou em mim talentos espe-
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CASEIROS
i
cinco horas
nada de novo ao
pé da mangueira no
quintal formigas mangas rachadas
concreto morno na argamassa
lisa telhas essa não
tem duas horas que
caiu já quente mas
ainda não podre seria
uma delícia não fossem
tantos pudores
ii
formigas ensinam
esse ano ainda milhões
de homens morrerão por
teimosia inclusive este que
vos fala é voz
marcada pra morrer tenha
certeza o rio rainha
ensina tivemos século xix
mesmo assim nunca mudou
de voz nem de
foz mudou
iii
se desloca
em segredo o bem-te-vi
mas pausa aperta o
canto cedo amarelo e
preto fazem todo sentido
no dia raiando as
cores se desgrudando claro
ou escuro com exceção
do amarelo que começa
a esquentar meus brancos
meus trancos
iv
dois cachorros
oito patas apressadas quando
chove se escuta do
quarto as unhas batendo
na pedra poça pausa
abrigo dois colchões velhos
mofados fedorentos no topo
da escada dos fundos
e ali ficam como
no trânsito eu fico
pensando muito

ciais: para encontrar táxis, e cruzar ruas
dando a ele apoio e segurança. Demoliu em mim convicções que eu carregava desde sempre sem reexame e sem
uma reflexão maior. Falava mal do Brasil com graça e precisão, mas era dele
mesmo a frase de que se considerava
um detrator público e um adorador privado do Brasil. Dizia também, de maneira igualmente memorável: “Eu não
gosto de quem não gosta do Brasil.”

v
guardanapo não
guarda nada se move
no ventilador da cozinha
os cachorros entram correndo
manhã ensolarada após a
chuva tomaram banho estão
úmidos orgulhosos só deus
sabe mas é o
banho tanta alegria foram
secados saem voados do
meu quarto
vi
um passarinho
cruza a codajás 407
as mãos de alfaiate
o corte vinco perigosamente
perto da calha dedos
de costureira peça piloto
a casa tem um
quê de cadeira mais
em cima o avião
passa devagar sem mãos
tudo azul
vii
um mico
era sagui na verdade
levou choque no fio
na frente da casa
caiu duro coitado luizinha
viu foi quem me
disse e emendou que
o almoço seria frango
com arroz legume e
qual suco eu disse
maracujá maracujá

De seu repertório de maneiras de
pensar e dizer podia-se fazer um livro.
Explicava sua irascibilidade – e seus
maus modos – por uma disfunção hipoglicêmica. Talvez essa explicação, em
parte, tivesse fundamento, mas me parece que o motivo central era sua incompatibilidade com os tolos e a tolice, além
de várias implicâncias e fobias que hoje,
quase com a idade que ele tinha então,
descubro que em boa parte herdei.
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