EDITORIAL
Mais uma vez estamos aqui. Com sempre, falaremos sobre Literatura, o assunto preferido deste informativo
que chega agora a seu décimo nono número, com algumas
pausas para a retomada de fôlego, mas sempre com o interesse de divulgar as letras maranhenses.
Sempre foi nosso interesse homenagear os autores
de nossa terra, de preferência aqueles que ainda estão produzindo e que merecem nossos aplausos e nosso incentivo.
Neste número, porém, teremos que falar de alguém que foi
brutalmente tirado do convívio com a família e com os amigos: o escritor, bancário e pesquisador Jether Joran Coelho Martins, que no início do mês de maio teve sua vida
interrompida pela estúpida ação de marginais que provavelmente andam por aí, às soltas, fazendo novas vítimas.
Jether Joran deixou esposa, filhos, amigos, saudades
e alguns livros, uns já impressos e outros que ainda teriam
sua versão definitiva antes de deixarem os arquivos de seu
computador e ganharem as ruas na voz e nos olhos de todos que gostavam de seus textos.
Neste número, além da homenagem a Jether Joran,
trazemos também o convite para o novo livro do poeta caxiense Carvalho Júnior, que no dia 06 de julho publicará
seu segundo livro: Rua do Sol e da Lua, reafirmando-se
como um dos bons nomes dessa nova geração de escritores
maranhenses.
O livro em destaque neste mês é A Intrusa, de
Bruno Azevedo, uma prosa leve e instigante que, sem dúvida, dará muito o que falar nas mesas de bares, nas salas de
aula, nas antessalas de consultórios, etc.
Recebemos também, por intermédio da professora
Rita Bastos o poema Lisérgico assinado por Tico Ribeiro,
que ilustra a última página deste informativo literário. Lembramos sempre que nossas páginas estão sempre disponíveis para quem deseje seu talento, seja ele em prosa ou em
verso.

REMINICÊNCIAS
(Fragmento)
Quando vou me deitar
Busco-me no tempo,
Vejo-me garoto
De outras infâncias...
As bolas de gude,
Os carrinhos de flandres...
Vejo-me de mão agitadas
Às vezes Sangrando
Nos golpes da faca
Que fabricavam
Nossos brinquedos
(Jether Joran Celho Martins - Poesias Revolucionárias - página 53)

Comunicamos também que, a partir deste número, o Ilhavirtualpontocom se desvincula do
projeto Sistema Literário Maranhense, por conta do encerramento do referido projeto, passando a ter vida independente

AGENDE-SE

Este belo livro de Carvalho Junior, A
Rua do Sol e da Lua, arquitetado em letras sob o gênero mais sublime da literatura (a poesia), foi a melhor forma de
escrita para expressar algo cujo conteúdo está impregnado em sua alma, e que
ele, o autor poeta, conhece, sente e vive
inteiramente como um sentimento de
pertencimento – o “amor” oferecido à
sua amada. Por esta razão, ao escrevêlo, o poeta Carvalho Junior nos propõe
uma boníssima maneira de reflexão sobre o sentimento que está a nortear sua
vida de romantismo. Portanto, transeunte de sua própria aresta poética, mostrase a todos nós, seus leitores, vestido
com o sentimento de entrega verdadeira
e de alma limpa; como ele mesmo se
confessa em versos do poema “Deixame dizer, amor!”: eu te amo com a intensidade do Sol/ e a beleza dos infinitos brilhos da Lua/ não me deixa mentir
o coração/ deixa minha alma morar na
tua!”
Wybson Carvalho - presidente da Academia Caxiense de Letras
(Fonte do texto: Site da Scortecci Editora)
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JETHER, UM ADEUS
José Neres

Passei o final de semana trabalhando, ministrando aula em um curso de pós-graduação.
Fiquei praticamente dois dias sem contato muito demorado com a internet, com os amigos virtuais e com o mundo sem fronteiras. Hoje, às cinco da madrugada, hora em que geralmente
estou acordado, escuto o barulho da moto do entregador de jornal e o característico ruído de
algo arremessado no terraço. Pego o periódico e sou surpreendido com a notícia do covarde e
brutal assassinato do poeta, bancário, ex-vizinho e sempre amigável Jether Joran Coelho Martins.
Conheci-o na metade da década de noventa do século passado. Primeiro pelas páginas
de seu livro Poesia Revolucionária, que eu havia comprado quase por acaso. Depois pessoalmente, quando, em uma dessas voltas do destino, descobrir que o autor do livro morava no
mesmo prédio que eu, no apartamento logo abaixo. Daí em diante gastamos muito de nosso
tempo em conversa sobre poesia, arte , música e uma de suas paixões: a cidade Vargem Grande, terra à qual dedicou um longo trabalho de abordagem histórica em uma abordagem bem
pessoal.
Depois que me mudei tive poucos encontros com ele. Recentemente no reencontramos
por acaso em um supermercado. Descobri que novamente éramos vizinhos e sempre tentávamos marcar um momento para conversar sobre literatura e arte em geral. Nunca conseguimos
realizar esse feito. A última vez que o vi foi na Feira do Livro. Conversamos durante um bom
tempo e ele disse que me mandaria seu novo livro para uma apreciação. Nunca enviou e, lamentavelmente não mais o enviará, pois alguém resolveu pôr fim a uma vida que ainda teria
muito a oferecer a sua família, a seus amigos e às letras em geral.
Nossa cidade está ficando cada dia mais violenta... Nós, a cada dia nos sentimos mais
inseguros, seja em casa, seja nas ruas ou em qualquer outro lugar. Os gritos de socorro das
vítimas e de seus familiares parecem não ecoar nos ouvidos das autoridades. Os homicídios,
os assaltos e os demais tipos de violências já respiram
ares de banalidade.
E, entre as banalidades com que são tratadas as ocorrências
e as boçalidades dos
marginais. Vamos
tentando sobreviver
em nossa selva de
azulejos e pedras de
cantaria.
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Vou perdido, entre passos estranhos,Caminhando na solidão, no silêncio que me acompanha.

BREVES TRECHOS DE JETHER

No silêncio de minha rotina
Vago tranquilamente elas ruas da cidade,
Procurando às vezes conter-me
Da solidão pertinente.
(

Corre o tempo
E o vento...
O homem passa
Como o rio

Tento me descobrir
Encontrar-me neste espaço
Em que estou.
Será que vivo?
Tento descobrir
Os espaços que encontro
Onde os outros vivem
Será que eles existem?
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FEIRA DO LIVRO DE SÃO LUÍS
A Fundação de Cultura (Func) prorrogou para até o próximo
dia 15 de julho o prazo para inscrição de projetos e/ou propostas
para a 7ª edição da Feira do Livro de São Luís (Felis). Este ano o
evento será realizado no período de 27 de setembro a 06 de outubro, na Praia Grande. A ficha de inscrição e a convocatória, que
convida a comunidade intelectual, maranhense e nacional, a se incorporar ao projeto mediante a inscrição de propostas para integrar a programação do evento, está disponível no Blog da Func
(www.funcsl.wordpress.com).
Os interessados devem efetuar a inscrição na Casa do Bloco
Tradicional, localizada na Rua Isaac Martins, 125, Centro (ao lado
da Func), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das
14h às 18h. Podem participar autores, livreiros, editoras, palestrantes, contadores de histórias, arte-educadores, universidades,
instituições culturais, grupos artísticos etc., com interesse em lançar livros, realizar oficinas, performances e outras atividades culturais e literárias afins.
Com o tema “Livro e leitura: do impresso ao virtual sem perder a poesia”, a 7ª edição da Felis terá como patrono o escritor e
poeta Nauro Machado. Também serão homenageados Aluísio de
Azevedo e Catulo da Paixão Cearense. Integram a coordenação do
evento, Rita Oliveira, José Maria Paixão Filho e Paulo Melo Sousa,
com a curadoria do jornalista Celso Borges.
Para abrigar a Feira serão instalados diversos espaços na
Praia Grande, oferecendo conforto, condições técnicas de segurança e capacidade de ocupação para atendimento da demanda prevista de público, além do aproveitamento dos espaços existentes
na área do centro histórico (teatros, cinema, auditórios, praças
etc.). O evento terá uma extensa programação de palestras, seminários, oficinas literárias, bate-papos, apresentações infantis, entre muitas outras atividades.
Criada por meio da Lei Municipal nº 4. 449 de 11 de janeiro
de 2005, a Feira do Livro de São Luís é uma ferramenta de fortalecimento da vocação e produção literária do povo maranhense, para ser construída e realizada dentro do princípio da ação participativa, engajada na democratização social e cultural da cidade.
(fonte do texto: blog: funcsl.wordpress.com)
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OS HOMENAGEADOS DA FEIRA
Muito justa a homenagem dos
organizadores da Feira do Livro de 2013 a três das grande
personalidades de nossas letras.
Nauro Machado é um dos
grandes poetas não só de São
Luís ou do maranhão, mas
também do Brasil e do mundo
na atualidade.
Catulo da Paixão Cearense é,
hoje, mais conhecido por sua
composição Luar do Sertão,
regravada por diversos intérpretes,,
m as além disso é um dos mais completos poetas de nossa terra.
Aluísio Azevedo é o autor de obras
como O Cortiço e O Mulato.. Ele é
considerado o introdutor do Naturalismo no Brasil.
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SUGESTÃO DE LEITURA
Que aconteceria se uma
esposa aceitasse a presença
de uma namorada do marido
na própria casa?
E se as duas se tornassem
íntimas e fizessem tudo para
satisfazer esse homem?
Quais os conflitos ( e prazeres) que poderiam surgir
de uma situação dessas?
Os três poderão ser felizes? Elas irão conseguir dividir o mesmo homem?
Essa é a temática escolhida pelo escritor maranhense
Bruno Azevêdo para compor o enredo de seu mais recente livro: A Intrusa, que já
está disponível para venda.
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PARTICIPE
Projeto Ação Coletiva: Prática e Invenção, com o
tema Torrão e Exílio: Imagens Dialéticas.
Galeria Trapiche
03 a 10 de Julho
Hora: Palestras (19 horas). Exposição: das 14 às 19 horas.

Programação:
Dia 3 de julho: “Análise Cultural do Torrão dos Infernos:
Imaginário do mal nas poéticas de Dante Milano e Nauro
Machado” - Professor Alexandre Corrêa.
Dia 4 de julho: “O Torrão Maranhense, de Raimundo Lopes” - Deusdédit Leite Filho (Arqueólogo, Diretor do Centro
de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão)
Dia 08 de julho: “O Amor da Minha Vida, o Passional em
Maria Firmina dos Reis” - Natinho Costa Fênix (Professor e
pesquisador, especialista em Perspectivas Criativas da Literatura Contemporânea – UEMA).
Dia 9 de julho: “O Exílio em Sousândrade” - Sebastião Moreira Duarte (Escritor, pesquisador, crítico literário, tradutor,
editor, membro da Academia Maranhense de Letras - AML).
Dia 10 de julho: exibição do Filme “Infernos”, de Frederico
Machado, e leitura do poema “Canção do Exílio”, de Nauro
Machado, por Keyla Santana (atriz e performer).
Exposição: “Instalação São Luís 400 Ânus” e Exposição
“Senso cítrico em Seis lições”, do artista visual e fotógrafo
Luís Pires.
Exposição de Poemas de Nauro Machado, Rimbaud, Baudelaire, Dante Milano, Luís Augusto Cassas, Gonçalves Dias e
Murilo Mendes.

LISÉRGICO
A poesia tem em mim uma morada lisérgica e sorrateira,
com dias de sol e nebulosa tempestade.
Fiz de mim território dela,
em longas e perigosas curvas
que me trazem ao marco inicial
cujas portas adentradas incidem sobre o mesmo plano
firmando horas em rebordosas
e turvas águas do mar,
que são teus braços.
Vem e traz-me a clareza dos teus dias,
a folga de tuas palavras,
pois foste tu que começaste essa loucura de sentimentos
com um único olhar.
Tirou-me dos eixos e cravaste-me no nirvana do demasiado
Rusgas de fertilidade no bailar de tua saia!
Vem a mim, ser de asas curtas, que os anjos imitam
e que os deuses usam como moldura
para expor os céus
e a terra.

(Tico Ribeiro)

