Nil ~ da ~ de LUcio 0Inb0, em 1968, Qarice Usptctor npressa
do Bruil(l1 de jtmeiro de 1968) II BUll dUmda p,lrtl com odom do tmligo,
artic:ullmdo milo 0 lufo pa80IIl /10 kpdo mfstim do esaito,:
JIO Jomal

"lAc:io, ,.., QMI . . . . . ' " fXKI, otn'od '" fogo que fXKI mI, .". lirrme ".,. 0 teN
pIDpe.
"StaMIIIM eu tn1to...",.. MIl,
~ tlIIIIs WUI.
"A"...... . . . . fXKI'IpIIdi;.'
~".,.,.vida. Nio IIIOmU cia.
viIlIIIdo, "",.. ". ' - ' " "..
all
ac:mJmI,......
aMJIfIWo..... gIorioa E".
ft#JItoa ....
",. j4 ..... tIa tDiIa .... iupitrItIa IfI" 0Ilf1i4tM IamumoI podniIIm owir. ftIIlIo acIft'ilI .... tie "..
~ IIlIo

CDnIiaDM

nflIo
tie
E
ClIIrlI QMI 0 Wo dimfD . . ".,..,... M.iI ,.,. UIOU . . . . nqumlII ".,. pintar:

alp.

o f'O'In crlIdiDo

_1IlIo

caMJ'II".

A ~ "ens, /10 tnIbIrDto de lufo de Qarice Usptctor, II responsabilitlIuIe do 1tmIdro. DerrUIa JIOlI ensina, em BUll especbopoltial, que 0 primeiro exoTfII'IIIIiM nupumto 0 sepndo ~iza. Nil tTIm8cI'i9fo de WII fragmento de
LUcio~, "Valora", fica clara II BUll ~ com 0 que milo Be ",msenttl em relII{iIo 110 If* Be IlUBenta: II henmpI, 0 que Be ddxa /10 outro, 0 que lire cabe de
~. Como WIllI
Ie mODe i mandrtl de WII ftmIasma, e snuIo heTlDIpI, nIo Ie junta fIWICIl, LaidD 0Inb0, /10 mati' wlom, ftu juz /10 seu tnlbalho,
presta 0 leU laterralnko /10 mawr... de outros jimItlsrtuIs.
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VALORES·

Ludo Cardoso
Nio hA muitotempo, um crltico de mau humor andou apregoando a
do movimento Iiter6rio que havia produzido, nestes Ultimos dez
anos, algumas obras fundamentais para a nossa Iiteratura. Tenho agora em
mios, alguns volumes de prosa e de poesia, que me parecem desmentir de
modo categ6rico aquela afirmativa pessimista. Est:reias, na verdade, mas
010 sei se 0 crltico pessimista, ao se lembrar dos nomes hoje gloriosos de
Carlos Drummond de Andrade, de Jose Lins do Rega, de Marques Rebello,
de Erico Verlssimo e de outros, estaria pensando tambBn nos seus livros de
estreia, nessa Alguma poesia que nos parecia indicar tio pouco 0 poem aldente e poderoso de A rosa do povo, nesse Menino de Engenho, tio longe de
condensar a rispida dramaticidade de Fogo morta, nos primeiros contos do
autor de Oscarina, de onde nio se poderia extrair facilmente uma previsio
dessa crua Lenizo de A estrela sobe, ou nessa Clarissa, tio fr6.gi1, tio distante
dos pain~is que 0 romancista gaucho ora nos tr~a... Se pensasse neste infcio, poderia dizer comigo que os livros enumerados abaixo, a par de reais
defeitos, congregam qualidades e possibilidades que 010 estio muito alastadas das que nos apresentaraJn aqueles grandes autores modemos.
Os Iivros de poesia a que me refiro, sao: David de Marcos Konder
Reis, Mecanica do azul de Wilson de Figueiredo, e Vocabu14rio notumo de Jacques do Prado Brandio. (Deixo de incluir neste. liste. 0 Iivro de J. Etienne
Filho Dia e noite aparecido somente a alguns dias.)
David nio me parece um Iivro de imporb\ncia decisiva para 0 seu autor, distanciando-se bastante desse extraordirWio a menino de luto, ainda
inMito, mas que dani ao seu autor um lugar de especial destaque entre
quantos trabalham 0 verso na gera.;io que ora surge.
o livro do sr. Wilson de Figueiredo, merece uma ~ mais extensa, dado 0 valor e a novidade de que se acha revestido. Justamente com
Vocabultirio noturno, que me parece marcar uma das estreias mais significativas nesses ultimos tempos, e butante reveladora da fo~a e das possibilidades dessa corrente mineira que comp5e a revista Ediftdo, ser' lema para um
outro artigo. 0 que me interessa aqui. de modo mais imediato, sio os romancistas. Ou melhor, 0 sr. Adonias Filho, lhio Ivo e finalmente Waldomiro Autran Dourado.
A publica.;io de as servos da Morte 010 ~ muito recente, mas todos
decad~ncia

• Publicado em Letras e Artes, suplemento Iiter6rio de A MImhl, Rio de Janeiro, 8 de junho de 19&7,
p.5.
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estio lembrados da celeuma que provocou. divergindo-se das opinioes, uns
aponfando 0 1ivro como au~tica reve~io, outros...
Os outros 1180 interessam, sio os etemos homens de m4 f~ da nossa
literatura, os que sabem tudo ignorando quase todas as coisas, os politicos
renitentes, e os que 1180 gostam sem ter lido, como ~ mais ou menos comum. A verdade ~ que 0 romance do sr. Adonias ~ urn au~tico monumento em. nossa literatura, isolado, forte, semi-blirbaro lembrando esses penhascos erguidos contra 0 mar, com seus musgos, suas faces roidas, seu impenet:r6vel mis~o. Pois a nota principal do livro do sr. Adonias, ~ 0 misterio - e entre fantos destinos que fluem nas suas paginas, sentimos constantemente pairar a somhra da viol@ncia, do amor e da morte, esses supremos enigmas que 0 destino coloca ante a face do homem. 56 urn artista, e
urn artista do temperamento de Adonias Filho nos poderia dar noticia desse
drama de ti~ selvagem. angUstia.
o segundo romance ~ 0 do sr. Udo Ivo, que ja se tinha consagrado
como urn dos poetas de 1Il8iores recursos enlre quantos apareceram nestes
Ultimos anos. Sua novela situa-se nesta corrente que caracteriza algumas
novelistas ingiesas famosas, a sra. Virginia Woolf, por exemplo. (E entre
n6s, pr6xima do sr. Udo Ivo pelo dam da poesia, e dessa magnifica e sempre lem.brada Clarice Uspector, pelo da intui~io feminina, bem como pela
estranha e densa em~o de que se acha revestida, temos agora de ana1isar
a presen~ de Maria Julieta Drummond de Andrade, com seu livro de estreia A busca.)
Os personagens do poeta de Ode e elegia se acham voltadospara 0
Tempo - e seu eterno fluir. Neste sentido indagam, investigam, concluem.
sobre a morte e a fragilidade de todas as coisas. Se este ainda nio ~ 0 grande
romance de Udo Ivo, se ainda 1180 exprime tudo 0 que pode nos dar, ~ pelo
menos urn vivo testemunho do seu talento, da sua capacidade de criar e
movimentar personagens. Nio ita dUvida que 0 Brasil pode contar com
mais urn romancista, e entre fantas paginas de fluida e tranquila beleza,
como existem em As alianfllS, ita tambl!m 0 inegavel testemunho de urn espfrito de elite, de urn poeta com 0 raro dom de seguir e se apiedar do destino de nossos semeIhantes. Nio ~ urn cantor cego, este - mas urn homem
que sabe acompanhar outras vidas e delas extrair toda a liC;io de suas dores
e alegrias.
o livro do sr. Waldomiro Autran Dorado chama-se Teia e ~ mais
uma edie;io desse incansavel Edifldo, mi1agre que se rea1iza em Belo Horizonte peio esforc;o de alguns jovens e sem auxilio finaeeiro de ningumt. Teia
~ de uma rara qua1idad.e e evidencia urn futuro promissor para quem 0 escreveu. Com uma clareza e uma simplicidade como pouca gente possui no
Brasil, dotado de urna grac;a, de uma seguranc;a e de urna poesia que the
marcam as caracteristicas fundamentais, 0 autor de Teia se situa nessa cor-

rente de

observ~

e pesquisa. que jA nos deu urn

Com~lio

Penna, por

exemplo. Neste sentido, 0 sr. Autran Dourado segue a melhor escola minei113

ra, pois ele ~ um desses construtores de sombns e peisagena eecuru, de
an4lise e constante preoeupa~ com os problemas mais fundOlI do lei' e do

destino humano, que no c1ima des montanhas enconfD no autor de Fnmteira 0 seu legttimo representante. Confiemos neate pequeno volume (ali6a
de 6tima !atura e muito bom gosto) e auguremos para 0 aeu autor as vutIIS
possibilidades que 0 aeu aIento parece anunciar.
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