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EDITORIAL
Aos poucos, como você já deve ter percebido, estamos alterando o aspecto gráfico de nosso informativo virtual, que, a partir de agora contará com esse logotipo
que o identificará e ganha mais páginas de texto e de imagens.
Neste número, temos uma entrevista com a talentosa escritora de Santa Luzia Anna Elizandra, que fala um pouco sobre seu trabalho, suas leituras e sua forma de
ver o mundo.
Temos também o resgate biográfico do hoje quase esquecido poeta e prosador
José Viana, que faz bastante sucesso nas décadas de 70 e 80, mas que hoje pouco é
lembrado. Seu filho, o estudante de letras, músico e pesquisador cultural, Irving
Selassié traça um perfil bastante elucidativo da produção e da vida do poeta José
Viana.
O professor Flaviano Menezes, sempre atento às novidades culturais e literárias
do estado comenta o lançamento da nova edição do Guesa, de Sousândrade, sob
os cuidados da experiente e dedicada professora Luíza Lobo.
Dyl Pires e seu O Perdedor de Tempo é o destaque literário do mês e Artur Azevedo é lembrado com seu saboroso poema-receita Arroz de Cuxá.
Aproveitamos o ensejo para parabenizar a poetisa, professora e ativista cultural
Dilercy Adler,que (no dia 07 de julho) completa mais um ano de vida dedicada
às letras lançando mais um trabalho. Nossos PARABÉNS!

LANÇAMENTO!
Poema da Diferença, novo livro de SONIA ALMEIDA, no
dia 04 de julho, às 19:30, na Igreja Maranata do Turu.
(entrando na rua da Pague Menos).
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Jovem, bonita e inteligente. Esse seria um rápido perfil da Escritora Ana Elizandra Ribeiro.
Porém essas três palavras, que dizem muito
sobre ela, podem ser tidas como insuficientes
para descrever alguém que vem dedicando sua
vida aos livros, seja como leitora ávida e seletiva, seja como escritora que coloca no papel um
pouco de suas dúvidas, angústias e alegrias.
Atenciosa, a professora e escritora concedeu
esta entrevista para o ILHAVIRTUALPONTOCOM. Os interessados podem conhecer
um pouco mais de seus trabalhos e adquirir
seus livros por seu site, cujo endereço eletrônico é

http://
www.anaelizandra.prosaeverso.net/
ILHAVIRTUAL: Você faz parte de uma
nova geração de escritores(as) que utiliza,
além dos textos impressos, os meios virtuais
de divulgação de seus trabalhos. Como vem
sendo a recepção de sua produção escrita tanto na forma tradicional quanto na internet?
ANNA ELIZANDRA: A recepção dos trabalhos é boa, dentro da expectativa, sempre
tem pessoas que acessam o site, que leem os
livros, que entram em contato por e-mail, fazem convites para comparecer nas escolas e
participar de eventos literários. Isso de uma
certa forma impulsiona a gente a produzir
sempre. Mas, claro, eu penso que deveria haver mais entusiasmo para a leitura literária.
ILHAVIRTUAL: Para você, escrever tem
mais a ver com inspiração ou com o incessante trabalho de composição?
ANNA ELIZANDRA: Para mim, inspiração
e o trabalho de composição caminham quase
juntos. Pois, embora haja inspiração, o escrever em si exige uma elaboração, um pensar,
não podemos sair por aí escrevendo qualquer
coisa de qualquer jeito, é necessário se preocupar com o que se oferece ao leitor e como
se oferece . Em uma estrofe de um poema
meu, intitulado “ Escrever e penar”, eu digo:
“ Quando escrevo peno/ e a pena comigo
pena/ na lida de fazer da dor um poema”
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ILHAVIRTUAL: Você tem algum
ritual para escrever? Ou seja, na hora
da criação de seus textos há algo em
especial que deva ser feito para que a
ideia se solidifique em palavras escritas?
ANNA ELIZANDRA: Eu não sigo
nenhum ritual para escrever, na maioria
das vezes vem uma vontade incontrolável de escrever algo, pode ser meianoite, de madrugada, então eu largo o
que tiver fazendo e vou escrever. Já
aconteceu de eu estar com uma vontade
louca de escrever, as palavras explodindo e eu estar sem computador, sem
papel e começar a escrever nas paredes. Parece loucura...rsrs
ILHAVIRTUAL: O que (ou quem)
levou você a perceber que tinha talento
para a a escrita?
ANNA ELIZANDRA: Na verdade, eu
não sei se tenho talento para a escrita,
eu sinto necessidade de ler e de escrever. Estas duas ações para mim são tão
imprescindíveis como beber, comer,
namorar....
ILHAVIRTUAL: Quais são os(as)
escritores(as) que você gosta de ler e
que influenciaram diretamente em sua
produção literária?
ANNA ELIZANDRA: Eu aprendi a
ler, lendo literatura de cordel para minha avó, o ritmo do cordel sempre me
encantou e, embora, eu não escreva
nesta linha, este tipo de leitura foi um
grande motivador para mim. Mas eu
gosto muito de Cecília Meireles, Flor
Bela Espanca, Vinícius, Drummond, eu
gosto muito da poesia barroca e tantos
outros que fazem parte do meu universo literário desde a infância.
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ILHAVIRTUAL: Desde que começou a divulgar seu trabalho
literário, você vem recebendo menções, citações, premiações e
homenagens. Qual delas você julga a mais importante e a que
mais estimulou seu desejo de continuar no mundo das letras?
ANNA ELIZANDRA: Todas menções que recebi são importantes e estimulantes para permanecer no mundo das letras, mas
o que mais estimula a permanecer no mundo das letras são os
depoimentos de pessoas que se identificam com a minha poesia,
que se emocionam...
ILHAVIRTUAL: Quais são seus temas preferidos? E sobre o
que você não gosta de escrever?
ANNA ELIZANDRA: Normalmente, eu escrevo sobre amor,
mas especificamente sobre as dores do amor.E tenho muitas poesia de cunho social. Mas, a minha poesia é mais intimista, com
um tom confidencial.
ILHAVIRTUAL: Quais foram as principais dificuldades enfrentadas por você para o ingresso no mundo da palavra escrita
de forma artística? Alguma vez sentiu vontade de desistir da
escrita?
ANNA ELIZANDRA: Ser escritor em um país em que se prega que as pessoas não gostam de ler e em que, também, não há
um apoio relevante aos trabalhos literários é muito difícil. Publicar um livro não é fácil, vender muito menos ainda. Vontade
de desistir eu nunca tive, mas também não escrevo pensando em
ganhar dinheiro com esta atividade. Escrever e publicar livros
para mim é uma atividade de puro prazer, faço porque gosto e
porque , embora com dificuldades, tenho as condições para fazê
-lo. Mas, muitas vezes, esmoreci, fiquei desanimada, porque eu
sonho com um países
em que a leitura de obras literárias seja massificada e em que o escritor seja efetivamente
valorizado.
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ILHAVIRTUAL: Quais foram as principais dificuldades
enfrentadas por você para o ingresso no mundo da palavra
escrita de forma artística? Alguma vez sentiu vontade de desistir da escrita?
ANNA ELIZANDRA: Ser escritor em um país em que se
prega que as pessoas não gostam de ler e em que, também,
não há um apoio relevante aos trabalhos literários é muito
difícil. Publicar um livro não é fácil, vender muito menos
ainda. Vontade de desistir eu nunca tive, mas também não
escrevo pensando em ganhar dinheiro com esta atividade.
Escrever e publicar livros para mim é uma atividade de puro
prazer, faço porque gosto e porque , embora com dificuldades, tenho as condições para fazê-lo. Mas, muitas vezes, esmoreci, fiquei desanimada, porque eu sonho com um países
em que a leitura de obras literárias seja massificada e em que
o escritor seja efetivamente valorizado.
ILHAVIRTUAL: Como você vê o consumo da produção
literária maranhense contemporânea por parte dos estudantes
e da nova geração de leitores que são formadas a cada ano?
ANNA ELIZANDRA: Na capital do Estado eu não sei, mas
no interior ainda é muito irrelevante o contato da nova geração com a produção literária maranhense, penso que é urgente utilizar esta produção nas salas de aulas. Outro dia, fui
convidada para ir ao encerramento da discplina “Literatura
Maranhense” no Centro de Ensino Superior de Santa Inês e
enquanto conversava com os alunos ressaltei a ação louvável
da Universidade em inclui esta disciplina no Curso de Letras.
Então, eu penso que ações deste tipo são necessárias.
ILHAVIRTUAL: Deixe um conselho para o(a) jovem que
pretenda um dia ingresar no mundo da literatura, seja como
leitor, seja como escritor.
ANNA ELIZANDRA: A literatura deveria ser para as pessoas como a comida, como a bebida, como a oração, parte do
cotidiano. Então, a este jovem que pretende alçar voos literários seja lendo ou escrevendo ou ambos, o que eu posso dizer
é que siga em frente mesmo diante dos percalços, acredite
em você, realize, sonhe, faça, viva e seja o agente de transformação de que necessita a nossa sociedade.
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Eu escrevo e peno
E a pena se empenha
Neste letárgico rimar.
Escrever
Penar
Seguir
é minha sina
Ou minha lida
Não sei.
Quando peno, escrevo
E a pena me alivia
A pena de viver
No escrever.
Quando escrevo, peno
E a pena comigo pena
Na lida de fazer
Da dor um poema.

Não! Não quero os louros!
Não quero a coroa!
Não quero o pódio!
Não quero o ódio
Dos que me cercam!
Não! Não nasci para isso:
Herói? mártir? deus?
Não! Apenas dizer “adeus”
Cair na alcova esquecido
Tranquilo e sem pompa.
Não! Não quero ser estátua
Perpétua, estática, lembrada
Não! Ser seguida, copiada,
Invejada, humilhada?
Não! Em branco quero passar!
Não quero ser nada!
Quero apenas degustar
A bebida dos loucos
Beber pouco a pouco
Sem medo da loucura
Que nos é própria e dura
Enquanto a gente durar...
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Pois que me vem em chicotadas
Este sentimento avassalador:
que me rasga a carne
que me invade o sangue
que me contamina a alma
e em que me transmuto
Senão numa mulher em fúria
Em um coração mudo
Numa alma sem cura
Envolta e invadida per passione?
Caída e emaranhada
Nas malhas do encantamento
Às vezes, desconhecida e abandonada
Feliz, misteriosa e inefável, por vezes
Tenho sido todos os estados da alma
Pois que já não sei quem sou
Tampouco sei o que carrego neste peito chagado
Penso ser fera ferida tantas vezes
Penso ser mulher - anjo que só sabe amar sempre
Pois que me rasga me entranha
Me invade me penetra e me perpassa...o AMORE
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LIVRO EM DESTAQUE

Depois de vários anos em
publicar, o poeta e ator
Dyl Pires oferece a seus
admiradores o livro O

PERDEDOR DE
TEMPO, pelo selo editorial da Pitomba.
Como sempre acontece
em suas obras, Dyl Pires é
econômico em palavras e
bastante generoso em imagens
poéticas. No livro, o leitor se
depara com poemas madu- OCASO
ros, em que o não-dito poo que repousa na solidão
de até mesmo superar o
espaço do dito, e tanto o alta de mim
silêncio quanto as palavras espia o avanço e recuo da morte
conduzem o Ser Humano
atroz canto
a uma reflexão sobre a
para os ouvidos do entardecer
própria existência.
onde acumulo fosso e cansaço
e no uso diário
Espanto e espelho
Bicado por pássaros do nada
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Por: Irving Selassié Pessoa dos Santos

ASPECTOS BIOGRÁFICOS
(...) Hoje busco o porquê das distorções:
O andrógino... O toxicômano...
- rebentos alijados
De uma sociedade espúria. (...)
(José Viana)

José Viana Pessoa dos Santos, Poeta e músico maranhense, nascido na cidade de Vargem Grande
no dia 22 de fevereiro de 1947, estudou o antigo Primário no grupo escolar Santo Dumont. O ginásio normal;
como era chamado na época, no colégio Professor Hemetério Leitão instituição na qual também cursou o ensino médio.
Funcionário público administrativo e Técnico
em contabilidade certificado pela Escola técnica
do Comércio de São
Luis. José Viana exerceu
ainda a função professor
Regente coral do Ensino
Primário; curso certificado pela Faculdade Estadual do Maranhão. Estudou teoria Musical, solfejo e harmonização na escola de música João
Câncio Pereira em Vargem Grande no estado
do Maranhão
Na música elaborou e
ministrou cursos de iniciação musical, que tinha
em média a duração de
40 horas, para o Centro
de Arte Japiaçu em São
Luís do Maranhão, para
Igreja Evangélica Assembleia de Deus (são
Luís) e prefeitura Municipal de Chapadinha-Ma.
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Filho de Raimundo José dos Santos e Nilza Pereira Viana dos
Santos. Pais extremamente religiosos protestantes. Criaram o poeta e
maneira tradicional na cidade de Vargem Grande com requinte de crueldades focado na educação dos seus filhos.
Em entrevista concedida ao autor deste trabalho, a viúva do
poeta Ester Pessoa dos santos destacou entre tantos fatos cruéis da infância de José Viana duas historias marcantes. Um desses fatos é que
certa vez o poeta ofenderá um dos seus colegas de aula com palavrões.
Dona Nilza Pereira Viana dos Santos, mãe do futuro poeta, como forma
de discipliná-lo pedia para que o jovem relatasse o ocorrido todos os dias, enquanto a filha mais velha anotava tudo. No fogo sua mãe cozinhava ovos e caso o jovem dissesse algo diferente dos outros dias, sua mãe
colocava os ovos quentes em sua boca.
Outra história traz requintes de humor relata que um professor
de violão frequentava a sua casa com aulas para o jovem Viana. Certa
vez aprendendo a música Quero que vá tudo pro inferno do canto Roberto Carlos, sua mãe expulsou o professor ao ouvir tal sonata, alegando que ali era uma casa de família e se ele quisesse mandar alguém para o inferno, ali não era o lugar.
Viveu até os 17 anos em Vargem Grande mudando-se para a
capital maranhense São Luís após ter sido aprovado em concurso público. Aos 25 anos casou-se com Ester Pessoa dos Santos com quem teve
quatro filhos, Ivânia Saila Pessoa dos Santos, Inara Sydia Pessoa dos
Santos, Ivênio Sulivan Pessoa dos Santos e Irving Selassié Pessoa dos
Santos. Com um casamento conturbado que durou 20 anos. Após o fim
do relacionamento o poeta foi morar só, mas permaneceu casado judicialmente. Mesmo assim, o escritor padeceu de amor por sua esposa até
o fim da sua vida. Quis o destino que nos últimos dias de sua vida o poeta vitima de AVC e infartos múltiplos recebesse os cuidados de sua amada esposa. Aos 61 anos no dia 06 de outubro de 2008 ele veio a falecer
no Hospital São Domingos em São Luís do Maranhão.
Sempre carregou o peso da vida, nunca aceitando nada ao
seu redor. Mesclando música e poesia; sempre relatava sua insatisfação
com o mundo e consigo. Escondia sua obra com esmero, como um tesouro raro a ser descoberto por quem realmente reconhecesse essa dádiva. Assim como os grandes poetas José Viana mostrava-se inconformado com a vida, demonstrando certa paixão pela morte e a eterna altercação entre o homem e o amor, como pode ser visto nos versos abaixo do poema Gloria de um poeta Publicado em 1971 pelo Jornal pequeno em São Luís do Maranhão que relata a inconstância e a incerteza da
vida levada pelo poeta.
(...) Cabelo em desalinho,
Olhar perdido,
Passos incertos,
Lá vai o poeta...
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Dotes artísticos e literários
Sempre zeloso e organizado, o poeta arquivava toda a documentação
a respeito da sua vida. Facilitando ainda mais o presente trabalho de pesquisa. Através desse achado documentado da vida do poeta foram descobertos
dotes artísticos e literários do poeta Viana.
Criador do Hino de uma importante cidade do Maranhão; Chapadinha, cidade em que foi nomeado Cidadão
Honorário segundo o decreto em lei n° 18/92 da lei do
município. Titulo outorgado pela contribuição cívico/
literária. Usando o pseudônimo de Joseph ou Josivan;
participou de diversos concursos literários na década de
70. Sempre ganhando premiações. Em pesquisas feitas
em publicações antigas do Jornal Pequeno, O Imparcial
e o Estado do Maranhão, mais precisamente no final da
década de 70 e o começo dos anos 80 como podemos
conferir na noticia publicada pelo Jornal o Imparcial no
ano de 1981 com o titulo: Concurso literário tem vencedores: “José Viana dos Santos e Albérico Carneiro Filho
foram os vencedores do concurso Literário e Artístico
“Cidade de São Luís”. O resultado foi fornecido pelo secretário de Educação e Ação Comunitária, Benedito Buzar (...)” (Jornal O Imparcial, 1981).
Foram encontradas várias publicações de poemas e
participações em concursos literários de renome estadual. Participou de concursos como: “Cidade de São Luís”
de 1981, dividiu o prêmio com Albérico Carneiro Filho
que tinha na comissão julgadora intelectuais do porte
Nauro Machado, Carlos Lima e Barcelar Viana. Na ocasião concorrendo com o trabalho “Antífonas e Réquiens”
um volume de poesias selecionadas pelo poeta. Cerca
de uma década antes o poeta havia sido premiado como
vencedor no “CONCURSO DE TROVAS ocorrido em 28
de julho de 1973 de caráter estadual, que tinha como
tema Liberdade, em comemoração ao sesquicentenário
da adesão do Maranhão à independência do Brasil. O poeta foi chamado de
o mais novo trovador da cidade de São Luís, com o pseudônimo de Jovisan,
tornando-se parte do grupo de colaboradores das páginas destinadas à poesia no Jornal Pequeno no Estado do Maranhão. O poeta ainda recebeu o
convite para participar do preenchimento de uma das cadeiras da Casa Gonçalves Dias. A trova com a qual ele venceu o concurso foi a seguinte:
A LIBERDADE decerto,
A todo mundo faz ver
Que o Homem só é liberto
Quando é fiel ao Dever.
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Além de poeta, José Viana é autor de várias peças teatrais sacro/
populares, para encenação em igrejas e escolas, elaborou e ministrou cursos de Iniciação Musical para igrejas e para Prefeitura Municipal de Chapadinha-Ma, forneceu arranjos e composições musicais para a rede municipal,
pela Secretaria de Educação do Município de São Luís (Ma).
Em 2003 é publicou, pela editora CPAD, uma das maiores editoras
do ramo religioso, o livro do poeta intitulado Jograis e Representações Bíblicas. Obra a qual oferece às igrejas cristãs uma série de programações temáticas, visando a abrilhantar as principais celebrações do povo eclesiástico. São jograis e representações para: oração, páscoa, família, missões, escola dominical, quinze anos, dia da bíblia, natal, ano novo etc. Diversos programas atrelados à Bíblia com programações próprias para serem apresentadas dentro do santuário da Igreja, envolvendo na programação, tanto
quanto possível, todas as faixas etárias.
(...)
(A aniversariante levanta-se e recita a poesia em questão.)
Ações de Graça pela Vida
Dou-te graças, Senhor, por minha Vida
Tão radiante e cheia de emoção!
Cada vez mais me sinto protegida
Ao contato da tua santa Mão!
Em 2005, lançou sua última obra “Vidas Antagônicas”, uma homenagem aos praticantes do
comércio informal, os camelôs. Uma história de
amor com uma literatura
simples, porém com uma
riqueza poética contextualizada com a realidade
social e cultural dessa
classe. A historia é contada em são Luís do maranhão, um romance embalado pela beleza arquitetônica e natural da nossa
cidade.
(...) Se estivessem de olhos abertos enquanto se
beijavam, os dois teriam
visto uma estrela correr
pelo céu, deixando após
si um rastro de luz. (...)
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Vida de poeta romântico
Com uma vida conturbada desde sua criação até a fase adulta o poeta
Viana repete um ciclo que acompanhou vários poetas românticos; a infelicidade. Carregado de alta destruição o poeta sempre lamentou a vida e o desprazer de não saber como suportá-la. Foram sonhos não realizados, amores
despedaçados, infância problemática e um manancial de sofrimentos que acarretaram o nascimento da poesia romântica na vida do escritor.
José Viana carregava no seu peito uma paixão pela morte, uma palavra adocicada em seus lábios. Parecia a única maneira de sobreviver ao desalento da vida. Seus poemas relatam desassossego pela existência, a continua indagação por ainda estar vivo. Ha no seu peito carregado de rancor e
remoço uma paixão pelo penar. Algo muito parecido com o que aconteceu
com o ultra- romantismo que foi:
A segunda geração da poesia romântica brasileira, marcada pela falência dos ideais nacionalista utópicos dos nossos primeiros românticos. Depressivos, inspirados no poeta inglês Lord Byron, os ultra- românticos
são dominados pelo chamado “Mal do Século” ou spleen: o tédio e a melancolia dos que não vêem outra solução para a “dor vivente” senão a morte ou o retorno á
infância.
O escape não é mais para a terra utópica de
Gonçalves Dias, onde o sabiá canta nas palmeiras, e
sim para a infantilidade dos “oito anos” de Casimiro de
Abreu (1839 a 1860) ou para a “amiga morte” de Junqueira Freire (1832 a 1855). (BARBOSA, 1997, p.189)
Com uma poesia romântica depressiva, Viana seguiu a mesma linha
dos ultra-românticos, como uma temática muita parecida com a de Junqueira
Freire; poeta carregado de culpa, um jovem angustiado e depressivo que se
sente incapaz de seguir a vida religiosa e que encontra na morte seu único
escape.
(...) E assim vou prosseguindo até que nada mais
reste em mim
Ou uma brisa mais forte apague de um sopro
A minha luz...
(J.Viana, Sonhos)
Irving Selassié Pessoa dos Santos é graduando em Letras pela Faculdade Atenas Maranhen-
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Por Flaviano Menezes
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O lançamento da reedição de O
Guesa, de Joaquim Manuel de Sousa Andrade (1833-1902) – o Sousândrade,
no último dia 21 na Academia Maranhense de Letras foi resultado de cinco anos
de pesquisa da professora, pesquisadora
e escritora carioca Luiza Lobo. A reedição desta obra tem introdução, organização, notas, glossário, fixação e atualização do texto da edição londrina feita pela
escritora e revisão técnica de Jomar Moraes. O interesse pelo poeta maranhense,
entretanto, não se resume a esse período
de pesquisa, deste 1974 a escritora carioca, que também é professora da UFRJ
(com doutorado em Carolina do Sul e pós
- doutorado em Nova York e Berlim),
vem estudando e produzindo vários artigos e livros sobre aquele que a mesma
considera como o autor da “maior obra
épica brasileira”. Por sua dedicação a obra poética sousandradina a AML prestou
a devida homenagem empossando-a como membro correspondente da AML. Estra edição vem a ser a 5ª completa da obra
(a penúltima foi promovida por Jomar
Moraes e Frederick G. Williams, na qual
integrava o capítulo “Poesia e prosa reunidas de Sousândrade”, naquela encadernação luxuosa em papel cuchê, com ilustração nas mais de 536, porém, como o
próprio Moraes reconhece, sem notas e
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Talvez o que mais tenha nos tenha impressionado no discurso de posse da professora Luiza Lobo foi a humildade
de reconhecer que esta não é uma edição definitiva. Não
se pode falar de uma edição “acabada” (ao que se refere a
fontes primárias) da obra O Guesa, pois a mesma possui
em si um mundo linguístico e metafórico que parasse destinado a não ter um fim na compreensão de sua intencionalidade, de sua formação etimológica e no mosaico de referências literárias e mitológicas. “Estamos diante de um
épico como nunca se produziu
mundo afora”, elogiou a escritora, um épico existencial que,
entretanto, amedronta muito literato a repensar sua leitura, tamanha complexidade de termos
de línguas diversas e referências
a culturas distintas, é um poema
à frente do seu tempo em muitos
aspectos; linguístico, formal,
temático e melodioso, por isso
Lobo não se sentiu incomodada
em apresentá-lo como uma
“épica carnavalizada”, onde a
intertextualidade produziu uma
obra literária que rompe a barreira entre o épico, o trágico e a
comédia.
A lenda do jovem Guesa que
seria sacrificado para servir de
oferta aos deuses, mas que consegue escapar e foge para uma
Nova Iorque (o Novo Mundo?),
onde começa a “habituar-se”
com os capitalistas tornou-se
um gênero híbrido que talvez
nem o próprio Sousândrade esperava render. E desta forma, o
poeta maranhense oferece mais
da metade de sua vida na produção esta obra poética, tendo a(s)
mitologia(s) como uma força
que prende o corpo e a alma, mas que dialeticamente proporciona a construção do mithos de um guerreiro tal qual
o Índio Tupi, o Guerreiro das Encruzilhadas, o Navegante
Português.
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complexidade da obra inicia já nos vocábulos escolhidos pelo
autor. Sousândrade utiliza oito idiomas na obra: o tupi, o quíchua
(língua Inca), espanhol inglês, holandês, grego e o latim, mas segundo a pesquisadora; “muitas destas línguas ele falava ‘de
ouvido’, por isso algumas expressões e algumas grafias estavam
erradas”, o que dificultou a “tradução” da obra.
A obra também tem a sua singularidade na retomada da épica
clássica (observada nos trechos em homenagem as obras de Homero) e a modernização estilística que será preconizada apenas
por um Voltaire, na semelhança da narrativa com aspectos autobiográficos, quando o próprio Sousândrade fora um cidadão do
mundo, viajando (ao custo da vendo dos seus escravos) pela África, Europa, América do Norte e, antecedendo um Gonçalves Dias
e um Mário de Andrade, pela Amazônia. O poeta refere-se à sua
viagem (ocorrida em 1858) à Amazônia está no Canto IX do
Guesa, ao descrever a sua primeira viagem ao coração do Brasil:
Atravessando,
Avista ao longe as amazoneas águas,
Oiro agitado ao sol, e as verdes ilhas
Que de ha treze annos d'este canto as mágoas
Resoaram — eternas maravilhas.
Nos últimos anos, Sousândrade, viveu de aluguéis e do pequeno
salário de professor de Língua Grega, no Liceu Maranhense.
Reza a lenda que foram seus alunos que o encontraram doente em
sua casa e o levaram ao Hospital Português, aonde viria a falecer
pouco depois, a 21 de abril de 1902, véspera de completar 70 anos de idade. O reconhecimento é póstumo, tardio, mas inquestionável, e talvez com essa obra reeditada os pesquisadores nesta
nova geração se interessem em produzir “novas”’ leituras da obra, como fizeram Silvio Romero, Oswaldino Marques, Humberto de Campos, Augusto e Haroldo de Campo, Antônio de Oliveira
(que primeiro divulgou a certidão de batismo do poeta, tendo
também publicado uma entrevista com uma neta do peta) , Jomar
Moraes, Frederick Williams e Luiza Lobo.
O Guesa. Joaquim de Sousandrade (Sousândrade). Introdução,
organização, notas, glossário, fixação e atualização do texto da
edição londrina, Luiza Lobo; revisão técnica: Jomar Moraes. Rio
de Janeiro: Ponteiro: São Luís, MA: Academia Maranhense de
Letras, 2012.
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Brasileira. Atualmente é professor.

A
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Carta poética de Artur Azevedo a Jovino Ayres

Como o nosso Manoel Cotta
Mandou pelo Macieira
Um molho de vinagreira
Lá de Jacarepaguá
Num delicado bilhete
Me perguntas, caro amigo
Se quero amanhã contigo
Comer arroz de cuchá
Que pergunta! pois ignoras
Que sou, por este petisco
Homem de andar ao lambisco
Ora aqui, ora acolá?
Pois não sabes tu que, apenas
Eu me apanhei desmamado
Me atirei como um danado
Ao belo arroz de cuchá?
Gosto do peru de forno
Gosto de bifes de grelha
E tenho uma paixão velha
Por torradinhas com chá
Mas nos pitéus e pitanças
Que custam tanto e mais quanto
Nunca achei o mesmo encanto
Que achei no arroz de cuchá!
Visitei o velho mundo
E, nos restaurantes caros
Os acepipes mais raros
Comi que nem um pachá
Mas, quer creiras, quer não creias
Nenhum achei mais gostoso
Mais fino, mais saboroso
Que o nosso arroz de cuchá!
A tua "Mulata velha"
É com razão orgulhosa
Da muqueca apetitosa
Do doirado vatapá
Mas, baiano, tem paciência
Forçoso é que te executes!
Nada valem tais quitutes
Ao pé do arroz de cuchá
Eu tenho muitas saudades
Da minha terra querida...
Onde atravessei da vida
O melhor tempo foi lá
Choro os folguedos da infância
E os sonhos da adolescência
Mas... choro com mais freqüência
O meu arroz de cuchá
Porque deixa que t’o diga
Esse prato maranhense
Ao Maranhão só pertence
E noutra parte o não há
Aqui fazem-no bem feito
(Negá-lo não há quem ouze)
Mas... falta-lhe quelque chose:

Não é o arroz de cuchá
Pois aqui há bom quiabo
E bem bom camarão seco
Há vinagreira sem pêco
Bom gergelim também há!
E o prato aqui preparado
Do nosso mal se aproxima!
Acaso também o clima
Influe no arroz de cuchá?
Ora! qual clima! qual nada!
É o mesmo quitute, creio
Falta-lhe apenas o meio
Nos seus domínios não está
Naturalmente acontece
Que sendo o mesmo, parece
Ser outro arroz de cuchá
Eu, quando o como, revejo
Entre a cheirosa fumaça
Passado que outra vez passa
Com que eu não contava já
Portanto, não me perguntes...
Não me perguntes, amigo,
Se eu quero amanhã, contigo,
Comer arroz de cuchá
Pergunta se quer o espaço...
O passarinho que adeja
Pergunta se a flor deseja
O sol que a vida lhe dá
Pergunta aos lábios se um beijo
Aceitam quente e sincero
Mas não perguntes se eu quero
Comer arroz de cuchá...
Como a criança quer leite
Jóias a dona faceira
Fitas a velha gaiteira
E um maridinho a sinhá
Como o defunto quer cova
Quer o macaco pacova
Eu quero o arroz de cuchá!
Febricitante, impaciente
Cá fico as horas contando!
Do bolso de vez em quando
O meu relógio sairá
E amanhã, às seis em ponto
Irei, com toda a presteza
A tua pródiga mesa
Comer arroz de cuchá

