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EDITORIAL
Depois de um bom tempo ausente, o
Ilhavirtualpontocom está de volta com
a valorização das letras e das artes do
Maranhão.
Um dos objetivos deste informativo é
divulgar nossos escritores e suas respectivas obras, fazendo com que eles
sejam conhecidos do público leitor.
Também temos o interesse de fomentar a leitura de livros/músicas/peças de
autores maranhenses, aproximando-os
de quem admira nossa arte.
Seguindo esse propósito, neste número, temos uma entrevista com o jovem
e talentoso poeta caxiense Carvalho
Junior, que fala um pouco sobre sua
produção, sua forma de escrever e a
receptividade de sua obra.
Como estamos em plena época natalina, reproduzimos aqui uma crônica do
amigo José Ewerton Neto, publicada
há exatos dez anos (25.12.2003), mas
que continua bem atual, como se percebe logo na primeira leitura.

Mais que brilhante amor!
o Sol é um valente de sangue negro
que já teve, um dia, medo de amar a Lua...
maior covardia seria!
o amor é para os alentados de espírito!
o amor não conhece receio,
para o amor é sempre recreio!
(CARVALHO JUNIOR, do livro "A Rua do Sol e da Lua")

Destacamos também neste número o
belíssimo trabalho fonográfico realizado por Zeca Baleiro e Celso Borges
com os poemas de José Chagas, cantados por grandes nomes da música local
e nacional.
Também temos a prosa instigante de
Bruno Azevêdo com os traços de Luciano Irrthum e a poesia de Francinete
Braga Borges.
Boa Leitura a todos
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VALE A PENA OUVIR
Os inúmeros fãs da poesia de José
Chagas têm um bom motivo para
comemorar. Foi lançado recentemente pelo selo da Saraiva Discos,
com a competente produção de
Zeca Baleiro e Celso Borges, o
CD A Palavra Acesa de José Chagas,
contendo, poemas musicados do
grande poeta.
O CD é um desfile de bom gosto,
tanto com relação às letras quanto às interpretações. Vale a pena
ouvir essa preciosidade.

SAIU NA IMPRENSA
O disco reúne 14 poesias interpretadas
por vários artistas, entre outros tantos
(21) que estão envolvidos no projeto
desde a autoria das composições, melodia e interpretação, como: Ale Muniz,
Assis Medeiros, Beto Ehongue, Tássia
Campos, Suzana Travassos, Toinho Alves, Celso Borges, Zeca Baleiro, César
Teixeira, Chico César, Chico Saldanha,
Dicy Rocha, Ednardo, Josias Sobrinho,
Fagner, Márcia Castro, Nosly, Lula
Queiroga, Silvério Pessoa, Fernando
Filizola. (PATRÍCIA CUNHA—O IMPARCIAL: 05/12/2013)
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PARA LER SEM PARAR: BARATÃO 66
“Com cu ou sem cu, minha senhora?” O

novo livro de Bruno Azevêdo, desta vez em
parceria com Luciano Irrthum, é provocativo
desde a primeira frase e é capaz de deixar o leitor mais puritano desnorteado com as tramas
que se sucedem em um velocidade estonteante,
típica da linguagem dos quadrinhos.
O enredo é simples, mas as
tramas da história podem levar por
caminhos inusitados. Um salão de
depilação prestes a transformar-se
em uma franquia de uma grande rede. Um prostíbulo decadente com
boa clientela. Uma cafetina idosa e
tarada. Um cidadão bem dotado sexualmente. Um padre homossexual e
mais uma leva de personagens problemáticos. Eis os ingredientes da
receita dos autores para fazerem
uma narrativa envolvente, crítica e
ao mesmo tempo impiedosa com várias classes sociais.
Tanto faz se se lê o título como Baratão 66 ou Baratão 69. o desenrolar da história leva para o entrecruzar de vidas e atitudes que se misturam e se
multiplicam nos ambientes marginalizados (ou
não) em que as hipocrisias são as máscaras
mais usadas para esconder uma realidade que
ninguém quer ver de perto.
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APERITIVO LITERÁRIO: Carvalho Junior

Desatando os nós
nós somos mesmo nós?
nós somos nós mesmos?
(o) nós não existe entre (os) nós,
justo porque nós existimos entre nós
e nós não existem entre nós.
(CARVALHO JUNIOR, do livro "A Rua do Sol e da Lua", Scortecci
Editora, 2013)
Ilustração: Diny Chaves

OBS: As ilustrações referentes à poesia de Carvalho Junior são de autoria de Solange Nunes e Diny Chaves
E foram colhidas na página social do autor.

ENTREVISTA: CARVALHO JUNIOR
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A literatura vive da tradição e da renovação. A cada momento surgem novos escritores que, às vezes, nem mesmo conseguem publicar seus trabalhos em forma de livros.
Alguns desistem da luta com a palavra. Outros, no entanto, vão em busca de seus sonhos.
Estudam, leem os clássicos e os modernos, trabalham seus versos, burilam seus poemas e
decidem sair do anonimato ou dos círculos familiares de admiradores. Seus poemas saltam
das gavetas e ganham a forma de livros, de blogs ou de sites que enriquecem nossas letras.
Entre esses autores que não desistiram de seus sonhos está o jovem e talentoso poeta Carvalho Junior, dono de uma produção literária que começa a se destacar aos olhos
dos admiradores da arte da palavra. Em seus versos carregados de ironia, sensualidade e
olhar crítico sobre a realidade, o poeta vai além da simples transformação de ideias em palavras escritas, ele aproveita para fazer um trabalho de (es)cultor de palavras, explorando o
léxico com o cuidado de quem sabe que um movimento inadequado pode pôr tudo a perder. O resultado surpreende tanto pela leveza da arquitetura poética quanto pelas sutilezas
com que são tratados alguns temas.
Nas páginas seguintes, iremos conhecer um pouco mais desse poeta caxiense que
aos poucos vem conquistando seu espaço nas letras gonçalvinas.
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ILHAVIRTUAL— Como e quando a poesia entrou em sua
vida?
CARVALHO JUNIOR—O fato de ter nascido exatamente na
data em que se celebra o Dia Internacional do Poeta, 04 de outubro, faz-me acreditar que estava de certa forma predestinado ao
universo das letras. Lembro de, na infância, sempre escrever cartas e mensagens aos entes queridos, em especial dedicadas à minha mãe: a minha alfabetizadora e maior professora na vida.
Recordo-me, também, que, em uma das minhas frequentes
visitas à biblioteca da escola Clóvis Vidigal (Caxias-MA), quando cursava o ensino fundamental, tive um encontro inesquecível
com um casal de poetas românticos, Cecília Meireles e o meu
conterrâneo Gonçalves Dias, sendo que eles me ensinaram por
meio de encantadoras palavras poéticas que o amor não se mede e
que por ele se é, até, capaz de crimes. Deu-se, assim, o meu sequestro relâmpago para o reino da poesia. A partir daí, comecei a
escrever tímidas linhas vérsicas que se foram robustecendo com o
tempo. A poesia é uma necessidade para mim, é uma atividade
para a qual me entrego por inteiro. O meu poema é o meu próximo, o meu semelhante, e nossa relação não é outra que não seja de intenso amor.
ILHAVIRTUAL—No seu modo de ver, escrever poesia tem a ver mais com inspiração ou com
trabalho?
CARVALHO JUNIOR—Não creio que essa questão possa ser simplificada a uma mera divisão em
porcentagem como alguns estabelecem. Tenho uma visão meio que divinizadora da poesia. Entendo
que ela se manifesta não apenas em poemas ou outros textos, mas onde há beleza. Escrever dentro
desse gênero textual é um jogar com as palavras que exige muito compromisso. Penso que a inspiração não vem de graça, é necessário um incessante exercitar da sensibilidade e do pensamento. Nesse
caso, a situação inspiradora me leva ao trabalho com a linguagem.
ILHAVIRTUAL—Entre ler poemas e escrever poemas, qual ação você prefere?
CARVALHO JUNIOR—Deleito-me com ambas as ações. Prefiro, na verdade, estar vivo para nunca
deixar tanto de ler como de escrever poemas. Talvez escrever me dê um pouco mais de prazer, porque
os poemas que produzo são como filhos e eu sou um pai muito coruja.
ILHAVIRTUAL—Quais foram os escritores que influenciam ou influenciaram em sua carreira
literária?
CARVALHO JUNIOR—Sabemos que somos resultado de tudo que lemos e aprendemos, mas um
dos meus poetas preferidos, Mario Quintana, usa outro termo no lugar de influência: ele fala em confluência. Assim considerando, o próprio Quintana, Antônio Gonçalves Dias, Cecília Meireles, Paulo
Leminski, Manoel de Barros, Ferreira Gullar, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Affonso Romano de Sant’Anna, Pedro Bandeira, Mario Prata, Luís Fernando Veríssimo... são nomes representantes de algumas das minhas confluências literárias.
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ILHAVIRTUAL—Na hora de elaborar seus textos, você

segue algum ritual específico?
CARVALHO JUNIOR—Cada texto tem a sua história, nas-

ce de forma diferente. O parto é sempre misterioso e não se
prende a nenhum ritual determinado.
ILHAVIRTUAL—Foi fácil entrar no campo da literatu-

ra como escritor? Quais foram os obstáculos encontrados?
CARVALHO JUNIOR—As pedras no caminho do escritor

podem ser superadas com poesia como fez Drummond.
Encontrei o apoio de muitos escritores experientes e das
pessoas amigas que são meus leitores fiéis. Sinto-me muito
feliz com as minhas conquistas, mas quero manter o compromisso com as letras, objetivando sempre o meu crescimento tanto literário como humano.
ILHAVIRTUAL—Percebe-se em seus poemas que você

tem bastante cuidado em trabalhar com as palavras, explorando tanto a sonoridade quanto a carga semântica.
Como se dá esse processo?
CARVALHO JUNIOR—O processo de criação poética é

algo difícil de explicar. A seleção vocabular necessita, realmente, de muito critério para dar ao texto um caráter positivamente polissêmico. Entendo que o poeta precisa sugerir
mais do que dizer, brincar com as possibilidades de sentidos. Tento fazer uso de uma linguagem simples que ao
mesmo passo seja complexa quanto ao processo de construção de significados que somente se completa com o trabalho do leitor.
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ILHAVIRTUAL—Como foi e está

sendo a recepção de sua obra?
meus
livros têm recebido um acolhimento
muito bom. A modesta revista trocadilhesca Linguichistes: poemas em
portuglês (portuglês sugere a junção
de português e inglês), publicada em
2008, foi muito importante para a divulgação do meu nome. A repercussão do álbum poético Mulheres de
Carvalho (Café & Lápis, 2011) foi
algo que me deixou muito feliz. O
livro A Rua do Sol e da Lua
(Scortecci, 2013) tem recebido ótimos comentários. Já recebi várias homenagens e sou, frequentemente,
convidado a dar palestras de incentivo à leitura. Muitas portas se abriram por causa dos
resultados conquistados com a minha poesia. Tenho dois projetos para publicar em
2014: A volta do sapatinho de ploc
(literatura infantil) e Dança dos dísticos
(poesia).
CARVALHO

JUNIOR—Os

ILHAVIRTUAL—Que conselhos você da-

ria para quem começa a entrar no mundo das letras, seja pelas portas da leitura,
seja pelas portas da escrita?
CARVALHO JUNIOR—Que entre nesse

mundo de sonhos com verdade, amor e entrega. A leitura e a escrita transformaram a
minha vida e podem promover mudanças
tão felizes na existência de todos os amantes
das letras.
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CARTA A PAPAI NOEL
José Ewerton Neto

Nem sei bem como começar, mas acho que essa nossa antiguidade (a
sua bem maior que a minha, sei) me dá esse direito. Direito que por
uma infeliz coincidência fica justamente onde parece estar o problema: na antiguidade. Grande mestre e amigo Deus, não me leve a mal,
mas por que será que tanta eternidade sábia e onipotente, não foi capaz de fazê-lo perceber que este seu velho amigo de guerra está tão
cansado e demodê? Demodê?! Isso mesmo, estou tão fora de moda
que até para dizer que estou fora de moda uso termos fora de uso.
Cansado, ultrapassado, superado, anacrônico ou, como se dizia há
duas décadas, alguém que já era. Isso é como me sinto hoje: alguém
que já era, que já morreu e não sabe.
Sinto-me, na verdade, como um peixe fora d’água, ou melhor,
fora do uísque e da cerveja que rolam pelos copos nas noites de Natal. Você lembra certamente de como era antes: eu entrava pelas chaminés com aquele monte de brinquedos num saco enorme, atravessava-as (só você pode explicar como conseguia isso gordo daquele jeito) e depois depositava os brinquedos no pé da cama das crianças. Vê
-las dormindo, sonhando com os brinquedos, esse era a minha maior
recompensa. Hoje tudo mudou, não há mais chaminés, as crianças
não estão dormindo , mas dançando funk pelas salas (os meninos) ou
strip-tease disfarçado de pagode (as meninas). Os brinquedos que eu
costumava trazer, esses elas não gostam mais. Eram bonecas, carros
de madeira, livros com histórias de Branca de Neve ou Cinderela.
Hoje preferem celulares, maquiagens, videogames, que no meu tempo não seriam brinquedos, mas máquinas.
Enfim, os brinquedos viraram crianças, ou vice-versa.Dá para
imaginar a sensação estranha que paira pelo ar quando apareço com
minhas renas, trenó, gorros, barba branca. Susto? Claro que não, melhor dizer indiferença, isto sim. Transformo-me em algo parecido a
um enfeite de televisão, um arranjo mecanizado, uma ilusão eletrônica.. Afinal de contas , hoje tem papai-noel pra todo lado, a televisão e
as propagandas das ruas estão cheias deles. Tem Papai-Noel de acrílico, de plástico, inflável, luminoso e até mesmo de carne e osso, porque agora são os pais que, de acordo com a nova onda, se fingem de
Papai-Noel com a intenção de fazer graça para os amigos, muito
mais que às crianças. Claro, pois é mais fácil ser papai-noel por um
dia do que ser pai de verdade.
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Desculpe mais uma vez, Deus mas só você parece não
ter se apercebido de que o Natal se foi e eu fiquei. Digo, o Natal do jeito que era; reza, missa, orações, esperança, fraternidade, enfim, a celebração do seu nascimento.
De tudo isso a única coisa que resta é a esperança, mas
a de que o o réveillon chegue depressa para mais uma rodada
de bebidas. A missa, que era obrigatória à meia-noite e se chamava Missa do Galo, agora passa na televisão, nos intervalos
de Xuxa e dos comerciais de cerveja e de carros de luxo. Qualquer dia, vão oferecer a hóstia nos
comerciais da tevê como um tiragosto, ao desejo do freguês: doce,
salgadinha ou light para ser consumida aos pedacinhos ao invés de
uma só, tornando mais aprazível a
missa do papa. Admito pesaroso
que essas coisas aconteçam porque
você também já deve estar cansado
disso, digo de ser Deus também.
Deve ser uma obrigação danada de
ruim, principalmente sabendo-se
que o que tem de gente por aqui
querendo imitá-lo não está fácil:
enquanto políticos arvoram-se de
Deus dos famintos. E o pior é que
encontram quem acredite neles.
Mas não precisava me alongar tanto, para dizer que estou cansado. Este seu velho amigo está é
como a Teresa Batista do Jorge
Amado: cansado de guerra. Porém
se malgrado tudo, você não concordar com minhas ponderações,
por favor não vá pensar que estou
atrás de uma desculpa pra não trabalhar. Esqueça o que escrevi,
jogue essa carta no lixo certo que eu voltarei mais uma vez para o sacrifício. Apenas, dê um jeito de assegurar que, embora,
velho, cansado, desiludido, sujo e de barba branca, ninguém vá
me confundir com o Saddam Hussein.
(Esta crônica foi publicada inicialmente em O Estado do Maranhão,
em 25 de dezembro de 2003)

José Ewerton Neto é engenheiro, autor de O Menino que
Via o Além. E-mail ewerton.neto@bol.com.br

CANTINHO DA POESIA

NORDESTINA
Francinete Braga Santos

Minha face Severina
traz tristeza no olhar.
Meu olhar baixo de calango
minha astúcia de gavião
meu corpo franzino
escorrega como água
pra dentro deste chão.
Meu olhar severino
traz dor estampada na testa
franzida e preocupada com a fome
Meu pensar severino
refletido em meu falar.

