É lenda viva na cabeça da nação;
Malvina chora pelo amor que não foi seu,
Corre Tonico ainda nu pelo sertão...
Glória se entrega a Josué no seu colchão,
Rômulo foge como um louco fariseu,
Mundinho ganha o seu poder numa eleição,
Só Gabriela o seu Nacib não perdeu...
Ilhéus agora recupera o Bataclan,
As fantasias, seus alegres cabarés;
Ilhéus não sabe que a pobreza é uma vilã,
Mão que suspira ao receber falsos anéis...
– Dona Maria Machadão, toda manhã,
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A Odisseia de Jorge Amado

O Coronel Ramiro Bastos não morreu,

ste é um livro de poemas que fala
da prosa, metalinguístico, pois.
É um livro aparentemente
simples: 100 sonetos que contam a
trajetória literária do escritor Jorge
Amado. Mas que, através de uma
análise mais aprofundada, se revela
complexo. O autor empreende um
vigoroso exercício de criação, tentando
atingir as fronteiras dos gêneros (Os
sonetos trazem a dicção do cordel ou
seria o cordel mais rebuscado, sob a
forma estruturada do soneto?).
A Odisseia de Jorge Amado é a
viagem criativa de Piligra através dos
romances e biografia de Jorge Amado.
Traça o longo e fértil percurso do autor
de Tocaia Grande, desde seus primeiros
passos no processo da escritura
literária até o domínio completo da arte
da narrativa.
Nesta odisseia, o leitor terá a
oportunidade de percorrer a pé, a nado
ou batendo asas, o universo social,
poético e encantado do grande escritor
itabunense.
George Pellegrini
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As artes existirão enquanto o homem existir
sobre a face da terra. A literatura será sempre uma arma do homem em sua caminhada
pela terra, em sua busca de felicidade.”
“Para criar a vida, é preciso tê-la vivido e ardentemente, com apaixonado coração.”
“Mas eu o tentarei, como ele próprio aconselhava, pois o importante é tentar, mesmo o
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GABRIELA CRAVO E CANELA

A Odisseia de Jorge Amado

1.

Conta-se a lenda, lá nas bandas de Ferradas,
Que Jorge Amado nasce em noite de luar;
Menino forte com as vestes camufladas,
Belo guerreiro preparado pra lutar...
As mãos divinas foram logo abençoadas
Pelo poder da natureza singular;
Mãos pela escrita, desde cedo, calejadas;
Olhos de um gênio contemplando o próprio lar...
Anjos cantaram nesse dia iluminado
Canções celestes na Fazenda Auricídia,
No dez de agosto pelo tempo eternizado,
Longe das tramas recheadas de perfídia...
– Esse menino logo cedo é batizado
E protegido de qualquer tipo de insídia...
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2.

Desde pequeno soube amar a sua terra
Vivendo os mitos do universo do cacau,
Aprendeu cedo o que na luta nos desterra,
Cresceu com ele o seu País do Carnaval...
Quando sonhava não temia amor ou guerra,
Apenas via em seus romances um sinal,
Criança alegre que lutou contra bozerra;
Anjo divino se movendo no quintal...
Desde pequeno o grande Jorge foi brilhante,
Simples modelo da mais justa educação;
Das coisas belas se mostrou perfeito amante,
Fez da esperança a força da libertação...
– Foi para Ilhéus, cidade bela, apaixonante,
Onde viveu, sonhou, buscou inspiração...
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3.

Foi nesta terra de gigantes cacaueiros,
Heróis sem nomes, jangadeiros, coronéis,
Mulheres lindas, sírios, índios e tropeiros,
Que o infante Jorge rabiscou velhos papéis...
Como animal, ele corria nos terreiros,
Sonhava em ter nas belas mãos contos de réis,
Calado ouvia as narrativas dos romeiros
Sem compreender o que movia esses fiéis...
Da velha Ilhéus Jorge extraiu beleza e estória,
Seus personagens e paixões intraduzíveis;
Foi nessa terra de luxúria, intriga e glória,
Que esse menino realizou feitos incríveis...
– Em sua mente ele traçou uma trajetória,
Feita de tramas e tensões inesquecíveis...
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4.

Esse Menino Grapiúna foi crescendo,
Ganhando gosto pela sã literatura,
Olhando o mundo ao seu redor apodrecendo,
Palco de guerras, de mentira e muita usura...
Desde criança o grande Jorge ia aprendendo
A olhar sem medo para a tosca arquitetura,
Cabeça feita e, pouco a pouco, compreendendo
O seu lugar dentro do mundo da cultura...
Esse Menino Grapiúna de talento
Gestou calado mil romances num só dia,
Sentiu, viveu, cada razão do sofrimento,
Pequena pérola brilhante de alegria...
– De muito cedo, Jorge olhou com sentimento
Todo o poder gerado, então, na fantasia...
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5.

Jorge cresceu como a maré do fim de abril
Rompendo a barra da tristeza assustadora,
Brincou sozinho ouvindo tiros de fuzil
Na luta insana pela terra acolhedora...
Viu com seus olhos, matador louco e senil,
Romper facão contra pessoa lutadora;
Ouviu lamento de “grileiro juvenil”
Matando a sede numa estrada aterradora...
Jorge cresceu deixando Ilhéus bem mais bonita,
Plena de histórias, lendas, mitos, personagens;
Exercitou como se deve outras linguagens,
Homem divino com alma pura de eremita...
– Nesse menino Ilhéus gerou belas imagens:
É Gabriela quem seu nome à noite grita!
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6.

Jorge sorri, simples menino apaixonado;
Seus olhos brilham, feito estrelas cintilantes,
Ao caminhar com sua mãe, todo arrumado,
Entre as ruelas da cidade dos amantes...
Ilhéus o encanta com seu mar verde, parado,
Com suas praias vagamente delirantes;
Jorge sorri, belo menino mergulhado
Nas tramas finas dos covardes governantes...
Nos olhos vivos da criança, arte se faz,
Romances vários brotam sempre em cada esquina;
Ele se encanta e ali mergulha um pouco mais,
Todo vestido na elegante gabardina...
– Esse menino se destaca entre os demais:
Ser imortal parece ser a sua sina!
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7.

Senta-se calmo no banquinho de uma praça,
Olha ao redor, lindas mulatas, remexendo,
Escuta alguém fazer baixinho uma ameaça,
Na sua mente o mundo é um texto se movendo...
A mente fértil muito rápido ultrapassa
A realidade dessa Ilhéus se contorcendo,
Tecido velho consumido pela traça:
A inspiração no inconsciente acontecendo...
Jorge não sabe, não consegue imaginar
O seu destino de escritor quase imortal,
Criança apenas que se põe louca a sonhar,
Sem querer nada, além da vida natural...
– Os deuses dizem: “este Jorge é singular,
Esta cabeça inda o fará um imortal!”

19

Piligra

8.

Jorge caminha pelo centro da cidade
Olhando as casas, seus mistérios, suas cores,
Ele imagina o rosto vil da falsidade
Tomando forma no semblante dos senhores...
Escuta o grito de quem pede mil favores
Aos coronéis, que usam de toda liberdade
Para abusar de seus poderes, sem valores,
Tramando a queda do inimigo por maldade...
Esse menino guardará bem na memória
Tudo o que viu, que registrou na bela infância;
O olhar soberbo de quem mata por ganância
E a dor terrível do infeliz, sem honra ou glória...
- Jorge retira dessa Ilhéus sua substância:
“Doce alimento preferido de uma história!”
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9.

Jorge guardou como segredo essas imagens,
Recortes frágeis de um teatro da existência;
Juntou, colou, reformatou toda aparência,
Fez um deserto produzir belas miragens...
Dos coronéis mostrou sem medo a negra essência,
Das prostitutas seus segredos, e bobagens,
Dos falsos ricos revelou as malandragens
E dos jagunços toda a falta de decência...
Essa cidade o acompanhou por toda a vida,
Feito uma marca pelo tempo registrado,
A cicatriz desde criança produzida:
Singelo traço no papel velho guardado...
- Essa cidade se mostrou bela atrevida:
Ilhéus dos sonhos do pequeno Jorge Amado...
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10.

Ilhéus foi sempre para Jorge uma princesa,
Dama elegante, mas por dentro corrompida;
Dessa cidade ele narrou toda pobreza
E a decadência de uma classe apodrecida...
Ele a deixou guardando em si toda a beleza,
Os seus roteiros de um romance com a vida,
Simples menino mergulhado na tristeza:
A dor que marca a quem se encontra de partida...
Ilhéus será, pelo escritor, eternizada;
Ele a guardava, feito joia, na memória,
A relação, desde criança, com a história
De cada esquina da cidade sempre amada...
– A Gabriela cheira a flor, pecado e glória;
Graças a Jorge, Ilhéus será sempre lembrada...
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O MENINO GRAPIÚNA
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Adolescência
e Rebeldia

A Odisseia de Jorge Amado

11.

Adolescente, foi morar na capital,
Onde estudou com muito afinco e decisão;
A rebeldia não tardou a dar sinal:
“E o jovem Jorge quis fazer revolução!”
Nessa cidade viu de perto o carnaval,
Apaixonou-se pela louca vibração,
Sentiu de perto cada gesto e ritual
Que esse lugar pode gerar no coração...
Bebeu sem medo nos bordéis do Pelourinho,
Viu Dona Flor, Dedé, Tieta, Jubiabá
E o velho Quincas Berro d’Àgua mergulhar
No mar de sonhos produzido pelo vinho...
– Jorge enxergou em cada esquina um Orixá,
Fez do baiano o seu modelo de Vadinho!
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12.

De Salvador Jorge aprendeu seu louco encanto,
Velhos mistérios escondidos nas pessoas,
Curtiu seu cheiro, seus aromas e canoas,
Lançou no mar tudo que gera desencanto...
“Dos reis antigos” retirou suas coroas,
Jovem valente ultrapassando o que é mais santo,
Viveu sereno sem temer tristeza ou pranto,
Viu belas negras maltratadas por patroas...
Andou vagando pela velha Barroquinha,
Foi no Gantois para colher a vibração,
Bebeu no bar e disse: “A conta agora é minha”;
No Rio Vermelho reafirmou a devoção...
– “Nessa cidade, arte não morre, nem definha,
Palco divino de uma nobre inspiração...”
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13.

No centro antigo dessa velha Salvador
Jorge encontrou a inspiração que lhe faltava,
Um personagem toda noite o assaltava,
Feito um demônio sem maldade e sedutor...
Na sua mente o mundo ali se agigantava,
Em toda esquina outro cenário ao seu dispor,
Olhando o porto, algo o tomou como escritor:
Força divina que, em silêncio, o dominava...
O seu talento ganhou corpo devagar
Bebendo o mel que essa cidade ofereceu;
Andando só, no Rio Vermelho, junto ao mar,
Esse menino o seu destino compreendeu...
– Seu pensamento deixou tudo no lugar:
Nesse momento o grande gênio aconteceu...
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14.

Jorge sonhou ganhar do mundo o seu abraço,
Deixar a marca de escritor forte e valente,
Pensou nos riscos de ofender a rica gente;
Os seus romances ganham forma, passo a passo,
Narrando o drama do homem fraco ou de um tenente,
Da vida espúria de quem vive no bagaço,
E a vil soberba do mais rico, no terraço,
Rindo da vida do infeliz, pobre e carente...
Ele encontrou nessas memórias a riqueza
Desde criança nas fazendas de cacau,
Juntou pedaços da saudade e da tristeza,
Olhando a vida acontecer no carnaval...
– Foi nesse sonho de realística beleza
Que ele acordou para um Brasil tão desigual!
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15.

Lembrou feliz da sua mãe, grande guerreira,
Contando histórias sobre a saga do cacau,
Inda menino no caminho para a feira,
Junto a Argemiro, companheiro sem igual...
Ao se lembrar de uma vizinha alcoviteira,
Salta-lhe à frente uma visão: Padre Cabral,
Mestre exigente que o ensinou na sexta-feira
Lições precisas de um saber fenomenal...
Jorge se encanta com as líricas memórias,
Mergulha nelas como um velho pescador,
Encontra paz narrando, enfim, essas histórias,
E assim descobre seu destino de escritor...
– Da pobre gente irá contar belas vitórias
E dos mais ricos, toda falta de pudor...
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16.

Essas lembranças deixam Jorge emocionado,
Olhos distantes para o tempo já perdido;
Resta somente se lançar sobre o passado,
Filho que foge e se revela arrependido...
Senta-se calmo, põe as mãos sobre o teclado
Da velha máquina, gravando o olhar vencido,
Rabisca o drama de um romance inacabado
E encontra o título de um texto corrigido...
Volta no tempo e gira a roda da fortuna,
Homem do mundo mergulhado no que é belo,
Faz da choupana da existência o seu castelo
E o desespero de quem sofre uma coluna...
– Da malandragem cuida sempre com mais zelo
Deixando à mostra o seu poder numa tribuna...
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17.

Ao mergulhar nessas lembranças preciosas,
No caldeirão de imagens vivas dessa infância,
Jorge encontrou nesse jardim pequenas rosas,
Cujo perfume o fez suprir toda distância...
O adolescente já produz pequenas glosas,
Textos rebeldes de leveza e relevância,
Descreve cenas de mulheres sinuosas,
Sentindo o clima do seu tempo, sem ganância...
Na capital tudo se mostra mais pujante:
As cores vivas nas camisas dos nativos,
O riso aberto do marujo tão galante
E o som marcante dos terreiros sempre ativos...
– Bela mistura que transforma o breve instante
Na descrição de tipos fortes, impulsivos...
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18.

Jorge cresceu sofrendo, enfim, no isolamento,
Tramando fugas do internato em Salvador;
Fez aventuras, viu de perto o sofrimento,
Tornou-se mestre em descrever tristeza e dor...
Esse menino, quase um homem, viu o alento;
Da solidão colheu nas mãos, espinho e flor,
Com rebeldia, quis tornar-se um monumento:
Anjo das letras devorando um escritor...
Com seus amigos funda nova Academia
E a capital ganha outra cena literária;
O jovem grupo, de uma forma libertária,
Cai como Luva pelas ruas da Bahia...
– Jorge se afirma de maneira necessária
E em Salvador brilha uma estrela à luz do dia!
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19.

Jorge conhece o Candomblé, sua magia,
Sua beleza, seu poder e austeridade;
Velho Procópio, Pai de Santo na Bahia:
O ogã de Oxóssi ganha forma de verdade...
Nesse terreno o jovem logo se anuncia,
Com seu talento, sua clara alteridade,
Narrando agora com carinho e poesia
O rito mágico que escuta da cidade...
Frequenta bares, feiras, clássicos bordéis,
Conhece gente, personagens, pescadores,
Contempla a vida, tem nas mãos velhos papéis,
Vai para o mar aprender novos dissabores...
– Faz dos mais simples seus amigos mais fiéis,
Goza da sorte reservada aos sonhadores...
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20.

Jorge caminha olhando as casas, as fachadas,
Buscando nelas força, paz, inspiração;
No Pelourinho deixa aberto o coração
Ao recordar das suas belas madrugadas...
Carrega apenas uma rosa em seu fardão,
Olhos de mar das velhas negras depravadas,
As flores murchas penduradas nas sacadas
E a dor que sente ao segurar no corrimão...
Subindo a escada do sobrado onde morava,
Lembra feliz de cada noite de luar,
Vendo os malandros que nos bares encontrava:
A gente esperta, curiosa do lugar...
– No Pelourinho o grande Jorge exercitava
A vida plena, seu encanto secular...
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Rio de Janeiro

A Odisseia de Jorge Amado

21.

Deixa a cidade e segue ao Rio de Janeiro
Para estudar na Faculdade de Direito,
Leva no rosto a paz de um grande aventureiro
E na cabeça uma saudade sem defeito...
De Salvador carrega o orgulho verdadeiro,
O charme santo retumbando no seu peito,
O riso aberto do mais simples cozinheiro
Que segue em frente, belo jovem satisfeito...
Jorge se lança no país como escritor,
Traçando a linha de uma obra sem igual,
Dá início à trama de tristeza, amor e dor,
Compondo o enredo para a saga do Cacau...
– A terra amada, com seu solo sedutor,
Ganha destaque na cultura nacional...
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22.

A bela terra chora a falta do escritor,
Transpira sangue, todo instante, em cada rua,
O céu não brilha, sente falta de uma lua:
Em Salvador tudo mergulha nessa dor...
Brota em silêncio o que de leve ali flutua;
No Candomblé cada Orixá ganha uma flor
Pela vitória do seu filho lutador
Que tão distante dessa terra se situa...
Oxóssi guia cada passo do seu filho,
Abre os caminhos de quem busca ser sincero;
Jorge se lança feito um trem, correndo o trilho,
Na direção do que se mostra mais severo...
– Esse estudante desde cedo mostra um brilho,
Até dançando na boate um bom bolero...
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23.

Rio de Janeiro, terra mágica, voraz,
Terreno fértil da política concreta,
Casa sem dono que conquista o bom rapaz;
Com seus encantos o estudante agora flerta...
Nesta cidade quase tudo o satisfaz:
O clima quente da política discreta,
A boemia que esta vida ao jovem traz
E a liberdade conduzindo a sua meta...
Jorge se envolve em movimentos de vanguarda,
Conhece a nata da melhor literatura,
Faz do País do Carnaval a salvaguarda
Dessa imersão no solo fértil da cultura...
– Sua paixão, longe e distante, a Jorge aguarda:
“A terra amada mergulhada em sangue e usura!”
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24.

Jorge retorna a Pirangi bem mais maduro,
Respira a dor de quem produz, na pele, o sal;
Sente no rosto a negra falta de futuro
Do homem que sofre no cultivo do cacau...
Vê com seus olhos algo trágico e obscuro:
A gente pobre transformada em animal,
Suando sangue, sem respeito e sem seguro,
De forma injusta, desumana e desigual...
Este cenário de completo desrespeito,
Falta de sorte, roubalheira, escravidão,
Ódio contido, desacato e preconceito,
Será tomado pelo jovem por refrão...
– Jorge carrega, como dor, no próprio peito,
As personagens dessa rica região!
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25.

Cacau nasceu feito uma árvore frondosa,
No vasto solo das memórias sublimadas,
Obra que narra, de maneira preciosa,
A sua história nas mais frias madrugadas...
“José Cordeiro” enfrenta a força poderosa
Que leva os homens a fazer coisas erradas;
Pelo poder, pela ganância indecorosa,
Feras abatem pobres homens nas estradas...
Este infeliz que teve nome e, até, riqueza,
Segue sem nada para as terras do cacau,
Trabalha duro, enfrenta a própria natureza,
De sol a sol transpira sangue, orgulho e sal...
– Sonhava, ali, como vencer toda pobreza:
“Grande político no espaço nacional!”
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26.

Jorge não teme desde cedo fama e glória,
Sua obra ganha os quatro cantos do Brasil,
Rompendo o espaço feito bala de fuzil;
Cacau projeta no escritor a sua história...
A vida simples de um matuto pueril
É retirada do porão, bela memória,
Traçando o enredo de uma simples trajetória:
Cacau se mostra como um texto bem viril...
Nesse momento de sucesso, encantamento,
De efervescência cultural, Jorge conhece
O grande autor que irá moldar seu pensamento:
É Graciliano, grande gênio que enaltece...
– Nasce entre os dois uma amizade, um sentimento,
Desses que a vida, sem segredo, apenas tece...
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27.

Jorge conhece os grandes nomes da cultura,
Faz amizade e por Matilde se enamora,
Mergulha fundo no mistério da escritura,
Com José Lins do Rego, brinda e comemora...
A vida escreve para Jorge a partitura
Da sinfonia do seu canto mundo afora,
Em Alagoas enche o peito de ternura,
Como um menino apaixonado, senta e chora...
Ele se casa com Matilde numa Estância,
Simples jardim onde cultiva sua rosa,
Pequena Lila, bela pérola da infância,
Gota de luz na noite seca, impiedosa...
– Jorge decide se engajar na militância,
Alma vagando pela terra tenebrosa!
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28.

Jorge mergulha numa nova criação;
Seu peito inflama e no Suor encontra abrigo,
Sente que o sangue faz bater seu coração,
Homem disposto a combater todo inimigo...
Ama sem medo, sem qualquer preocupação;
Gente, trabalho, cada gesto de um amigo,
Sonhos, tristeza, medo, paz, revolução
E tudo o mais que faz vencer todo perigo...
A vida flui, contradição mal resolvida,
E Jorge mostra com Suor cada conquista;
Revela ao mundo de maneira decidida,
Toda esperança na conduta comunista...
– Nesse romance Jorge expõe, pela medida,
Sua visão de uma nação socialista!
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29.

Sobrado velho sem valor no Pelourinho,
Reino de intriga, luta, muita exploração,
Cenário exato transformando em belo ninho
Da narrativa que descreve uma visão...
As personagens mergulhadas no escarninho
São maltratadas pelas leis desta nação,
Pelos covardes que se trajam com bom linho
Roubando o povo que só quer revolução...
Nesse lugar reina a miséria sem igual,
Senhora plena de uma vil sociedade;
A exploração parece regra natural
E a dor que marca a nossa louca realidade...
– “Do meu suor ninguém mais rouba o belo sal”
Diz o refrão em cada boca da cidade!
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30.

O clima esquenta no País do Carnaval,
Seus livros geram no Governo apreensão,
Ganham destaque no cenário mundial,
Deixando em risco a economia da nação...
Jorge publica lá na Rússia o seu Cacau,
Romance belo com perfeita tradução
E o resultado disso tudo é natural:
A estrela guia passa um tempo na prisão!
Jorge é detido, acusado de um levante,
Marcado a ferro como jovem “socialista”
E nesse instante decisivo, relevante,
Ganha destaque a “Intentona Comunista”!
– A história segue, grande rio que vai distante:
A vida muda, outra vez mais, para esse artista!
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31.

Jubiabá, seu novo livro, é publicado
E o negro Antônio Balduíno vira herói;
Perambulando junto ao cais, junto ao Mercado,
Belo modelo que a pobreza não destrói...
Nessa jornada o mundo é um palco improvisado,
Louco teatro que a Bahia ama e constrói,
Retrato eterno de um País desgovernado,
Tecido frágil de onde a traça canta e rói...
Sente na carne a dor da perda mais difícil,
Vê Lindinalva morta, pálida e fria;
Faz da navalha arma de luta, negro ofício,
Beija a miséria com profunda simpatia...
– Jamais temeu na sua vida o sacrifício,
Corpo fechado e protegido pela guia!
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32.

Jorge se lança feito flecha pelo mundo
Narrando as tramas produzidas na Bahia,
As personagens guardam força, fé, magia,
Pedras que tocam no Mar Morto mais profundo...
Desse cenário pobre, lírico e fecundo,
Pleno de vida, sofrimento, fantasia,
Jorge retira com perfeita maestria,
O brilho eterno do singelo vagabundo...
“Oh! mar divino de procelas infindáveis,
Terreno farto de uma louca decisão;
Lanço em seus braços meus desejos memoráveis,
Pequena célula vibrando sem razão...”
– “Oh! mar que abates pescadores incontáveis,
Leva meu barco para o porto da emoção...”
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33.

Trovões rebeldes rasgam noites sem luar,
Raios de luz fazem do céu perfeita arena
De onde roteiros brotam fartos, pelo mar,
Gotas de sal beijando as letras de um poema...
Salvador vibra, diapasão tocando o ar;
Nas mãos de Jorge a dor do rico se apequena,
Da sinfonia do lamento vai brotar
A liberdade revelada como tema...
Jorge mergulha, pedra leve e sem memória,
No mar sereno da cultura da Bahia,
Retira dela o mote pleno de uma história,
Traço simbólico da eterna fantasia...
– Um doce encanto traduzido pela glória
Faz Salvador nascer de novo em poesia!
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34.

Jorge viaja e se projeta pelo espaço,
Feliz atua qual perfeito pescador,
Sente que cresce sua fome de escritor:
Anjo que ganha, do divino, longo abraço...
Um verdadeiro capitão no mar sem cor
Traçando rotas pelas noites do fracasso,
Beijando a boca do destino tão devasso:
Homem que gesta a liberdade em seu fervor...
A velha América Latina ele visita,
Um andarilho a caminhar pelo passado:
Revolução, sua alma agora necessita,
Canto rebelde projetando o olhar sagrado...
– Na contramão do vil poder, Jorge milita:
Herói que luta pelo povo escravizado!
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35.

Fogueiras loucas queimam livros na cidade
E homens sem pátria se travestem de justiça;
O poder cego caça, enfim, a liberdade:
Jorge caminha sobre a ponte da cobiça...
A chama estúpida da trágica maldade,
História ardente do argumento sem premissa,
Causa tristeza em cada canto da cidade,
Lançando o medo na bagagem da injustiça...
Jorge recorda sua infância na fazenda
Olhando a flor do cacaueiro romper bala;
Escuta a mãe, toda vestida em bela renda,
Arrumar trapos no silêncio de uma sala...
– O enredo segue, rompe estrada e inventa a senda,
Para que Jorge arrume em paz a velha mala!
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36.

O ódio consome este País do Carnaval,
Queima o Suor que escorre leve junto ao mar,
Transmuta em cinza todo enredo do Cacau;
Faz verter lágrimas do herói Jubiabá...
Jorge se acalma, capitão do litoral,
Seguindo a rota do destino singular;
Supera a dor de um mar que morre no quintal;
Onda sem medo se elevando devagar...
Volta à prisão e nisso vai reaprender
O valor raro da mais pura liberdade,
Sabe que a vida forte pulsa no seu ser,
Louca energia iluminando outra cidade...
– Liberto, enfim, volta a Sergipe para ter
A paz de alguém predestinado à eternidade...
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37.

Tempos de luta, de completa rebeldia;
Poças de sangue, noites frias, confusão;
Negras torturas levam luto à fantasia;
Jovem político descreve a solidão...
O Brasil sangra devagar na sua mão
E, pela noite, vagam beijos sem magia;
A terra explode em guerra, luta e confusão,
Jorge mergulha no Mar Morto da agonia...
O velho mundo mostra os dentes afiados;
Canhões projetam da barbárie o rosto rude;
A besta fera dos cabelos prateados
Faz da ambição – matéria, meta e inquietude...
– Na contramão do vil desejo dos malvados,
Jorge celebra o seu poder na negritude...
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38.

Os Capitães da areia gritam pelas praias,
Seus trajes rotos e as navalhas são tiradas,
Eles são presos, são tomados por cobaias,
Ratos de esgoto perseguidos nas estradas...
Homens se ajuntam feito bichos, velhas baias,
Enquanto a dor grita seu nome nas calçadas,
Cupins se apossam de instrumentos, das alfaias,
E a morte ensina aos pobres seres as baladas...
Ano após ano a vil política domina;
Dos governantes só se tem miséria e dor;
O povo insano com o temor se contamina,
Mergulha em transe a alma infeliz desse escritor...
– Jorge caminha entre a paixão que dissemina
E o risco certo de perder todo valor...

62

A Odisseia de Jorge Amado

39.

O seu trabalho flui nas águas do primor
E ao Meio-Dia escreve cenas de novela,
Surge Brandão todo brilhante para o amor,
Mar de lirismo conservado em aquarela...
Jorge consagra o seu talento de escritor,
Compondo a trama junto a amigos de procela;
O resultado se revela promissor:
Vida pulsando no Brasil pela janela...
Castro Alves ganha uma homenagem comovente,
Novo ABC pra celebrar seu gênio eterno;
Jorge se mostra grande arauto a toda gente,
Gesto louvado pelo canto mais moderno...
– O folhetim descreve a vida num repente,
Belo presente a outro amigo bem fraterno...
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40.

Viaja agora a outro País, belo Uruguai;
Buscando mais inspiração, vai à Argentina;
Traça o roteiro de uma obra pequenina,
Pensa feliz no rosto meigo do seu pai...
O Luiz Carlos Prestes, mestre que não cai,
Senhor maior de toda luta campesina,
Ganha destaque pela vida clandestina;
História plena de quem sabe aonde vai...
Jorge conhece a ira feroz dos governantes,
Volta a ser preso, em Salvador é confinado,
Sente-se fraco, espera os beijos das amantes,
Jovem que sofre no porão abandonado...
– Em sonho gera outro romance e seus rompantes:
Vem lá das Terras do sem fim novo bordado...
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41.

Lua vermelha, sangue vivo sobre a terra,
Negro presságio se anuncia a toda gente,
Quem busca glória e quer dinheiro, medo sente:
Jagunço esperto o tiro certo jamais erra...
Vem lá das Terras do sem fim cada semente
D’ouro que mata, que maltrata e que desterra,
Na noite escura o filho chora o pai que enterra:
O coronel sabe da morte e ri contente...
Na negra mata tudo é sombra, medo e dor,
Desejo louco de abraçar toda riqueza,
Cega ambição no dedo frio do atirador,
Bala sem alma produzindo a vil tristeza...
– O velho Juca Badaró planta o terror
Entre os “grileiros” que já vivem na pobreza...
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42. 									

Na solidão do triste cárcere selvagem,
No frio deserto da prisão, Jorge delira:
“Uma mulher bela e faceira logo o inspira,
Anjos de luz ganham contornos de miragem...”
Ele caminha pela cela e escuta a lira
Tão imaginária quanto à sombra de uma imagem,
Enxerga os olhos comoventes da coragem
Tramando a queda do covarde que conspira...
Senta-se calmo olhando o nada se mover,
Letras disformes projetadas na parede,
Pensa que o vento sopra fundo e faz chover:
Morte terrível – frente ao mar, morrer de sede...
– A noite segue o seu tormento sem saber
Que a lua deita o seu lirismo numa rede...
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43. 									

A terra santa das igrejas imponentes,
Com as ladeiras de cenários gloriosos,
Chora seus filhos, condenados e inocentes:
Na noite negra brilham raios furiosos...
Jorge deseja que os relâmpagos frementes
Tracem poemas sobre os mares preciosos
De onde os marujos, com seus olhos impotentes,
Contemplam sonhos infantis, misteriosos...
Amadurece no escritor novo roteiro,
Planos políticos se apossam do seu ser,
A guerra explode, louca fúria no estrangeiro,
E o anjo da morte mata gente por prazer...
– Jorge decide e traça um plano “derradeiro”:
Fazer da luta do infeliz o seu dever...
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44.

A longa noite da censura bebe sangue,
Luto e silêncio lançam Jorge na tristeza;
O Pedro Bala se organiza em nova gangue,
Margot se mostra a própria deusa da beleza...
Gira no espaço, feito louco bumerangue,
Jubiabá reorganizando a natureza,
Enquanto a dor deixa o soldado fraco e exangue
Na triste guerra entre a palavra e a vil pobreza...
Imparcial na hora da guerra indecorosa,
Justo e valente no momento mais difícil,
Sereno, calmo, duro espinho de uma rosa,
Alma que segue mergulhada em nobre ofício...
– Jorge não cede à tirania vergonhosa,
Ao dragão velho transmutado em precipício...
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45.

Nasce São Jorge dos Ilhéus, revigorando
O tema agreste das disputas na lavoura;
A terra vibra, tomba morta a besta loura
E a liberdade no Brasil vai se apagando...
Na terra amada a luta insana agora estoura;
Exportadores, do cacau vão se apossando;
O sangue jorra enquanto o povo segue andando,
Mandando bala contra a classe traidora...
O grande Estado, negro e frio Leviatã,
Persegue o espírito da gente abandonada,
Da vil política ressurge outra vilã:
A exploração que faz do pobre, simples nada...
– O rico trata a terra enquanto cortesã
Roubando dela a sua vida iluminada...
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46.

Dentro de escombros dessa guerra pela paz
Brilha no escuro o amor sincero do escritor;
Jorge sufoca e sente o peso de uma dor,
Matilde chora o que distante não tem mais...
A sombra atroz da solidão causa terror,
Sonhos distantes já não mostram seus sinais,
Belos romances têm também tristes finais;
Chora calado, no seu quarto, o grande autor...
A vida segue seu caminho devagar,
No olhar simplório do homem pobre que labuta,
Jorge não para e segue sério rumo ao mar:
O mar que ensina ao marinheiro a dura luta...
– A escrita vence essa batalha singular
Entre a pobreza e toda insana força bruta...
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47.

O Estado Novo mostra as garras afiadas,
Animal bêbado de sangue e covardia,
Podre por dentro, suas garras são geladas,
Da boca azeda arrota a trágica agonia...
Jorge combate o grande monstro e as pancadas;
Seus atos negros, sem temor, ele anuncia;
Vence batalhas, perde lutas orquestradas,
Conquista o povo com romance e poesia...
A vida ensina ao lutador como vencer,
Faz do guerreiro tronco forte que não cai;
Belo bambu leva o menino a conhecer
A flor divina que o transforma em novo pai...
– Pelo Barão de Itararé surge o prazer,
Jorge conhece uma paixão: Zélia Gattai!
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48.

Ele se encanta, belo infante apaixonado,
Sonha em viver toda paixão que o peito inflama,
Deseja e espera do destino o seu cuidado;
O amor respira com prazer a doce chama...
Faz de São Paulo um berço lírico e sagrado;
Dessa cidade o jovem cuida, abraça e ama,
Sente seus dramas, seu mistério iluminado,
Sob a garoa em noite fria a sorte trama...
Mergulha fundo na política sangrenta,
Passa a viver sua paixão nessa cidade,
Assume o risco e faz da letra a ferramenta
Para ensinar ao povo pobre a liberdade...
– Jorge se empenha, outro sucesso experimenta:
Abrem-se as portas da feliz posteridade...
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49.

O cavaleiro da esperança ganha o mundo,
Seus olhos brilham feito estrelas cintilantes;
O Brasil sonha um sonho lírico e profundo:
A vida livre, comunista, é a sua amante...
Jorge é valente e deste enredo enxerga o fundo;
Faz da palavra um elixir, doce calmante;
Pensa em livrar deste País o lixo imundo:
A eternidade é congelada neste instante...
Pablo Neruda, prêmio Nobel em potência,
Incita o peito do escritor para a batalha,
De Carlos Prestes brota a voz da resistência:
Luta de foice, vira luta de navalha...
– O Brasil sangra, deixa à mostra a negra essência:
Quem mata o povo ganha prêmio, até medalha!
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50.

Fecha-se o ciclo contra a luta popular,
A caça às bruxas ganha corpo no Brasil;
O homem de bem é vigiado por fuzil
E o sonho vira um pesadelo singular...
Todo o País respira o gás trágico, hostil,
A dor nefasta de quem busca libertar
A gente pobre, sem malícia e sem ardil,
Sonhando apenas nessa luta se engajar...
Homem maduro, Jorge assume a liderança,
Decide então tomar partido neste Estado;
O Comunismo, devagar, no mundo avança,
Tudo estremece no Brasil, de lado a lado...
– Este escritor sobre o perigo deita e dança:
Pelo Partido Comunista é Deputado!
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51.

A terra seca do nordeste brasileiro
Serve de palco, de caminho e de matéria;
Seara aberta pelo sangue verdadeiro;
João, José, Juvêncio, filhos da miséria...
Vermelha terra que consome o aventureiro,
Lugar de luta onde o lamento é coisa séria,
Filho que morre pelas mãos de um cangaceiro:
Sangue jorrando pelo corte de uma artéria...
A agreste vida mergulhada em luta inglória
Mostra os sinais de toda louca exploração,
Brasil que sangra pelas mãos da negra escória,
Homens se matam na batalha pelo pão...
– Nesta Seara, alma infeliz perde a memória,
Simples joguete dos desejos da nação...
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52.

Pierre Verger chega à Bahia pra viver,
Beijar na face do guerreiro Jubiabá;
Uma amizade explode em brilho e faz nascer
Belo respeito do rochedo frente ao mar...
Jorge mergulha na política e não vê
O lixo imundo que precisa reciclar,
Vive o dilema mais profundo do seu ser:
“O Deputado, do escritor quer se ocupar...”
Trabalha duro e escreve emendas para o povo,
Vence batalhas contra as forças opressoras;
A vida segue consumida pelo fogo
Da insanidade das agências repressoras...
– Nossa Assembleia vira palco para um jogo
E a noite escura gera feras matadoras...
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53.

O coração bate no ritmo da esperança,
Zélia Gattai leva no ventre a bela cria,
Jorge se mostra em passo leve de uma dança,
Anjo que canta a mais perfeita melodia...
Novo equilíbrio para os pratos da balança
Que ganham peso noutra vida que inicia,
João quer Jorge, Jorge então quer ser criança:
Na noite bela tudo explode em poesia...
O amor traduz nesta família outra linguagem,
Jorge suspira junto à amada no seu leito,
No vil deserto da existência há uma miragem
E o sangue embala o bate-bate do seu peito...
– Seu filho nasce e tem nos olhos a coragem,
Obra divina sem maldade, sem defeito...
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54.

Tambores rufam nos terreiros da Bahia,
Yalorixás celebram cantos para Ogum,
Do velho mangue adentra a mata o guaiamum,
Verger se rende ao candomblé sem rebeldia...
Domina a noite (e o seu silêncio) o baticum,
Dos atabaques brotam força, fé, magia,
Vem de Oxalá todo poder, toda alegria;
Pousa no galho da tortura o negro anum...
Tambores rufam pelas ruas, nos quartéis;
Homens de farda tramam golpes contra a gente,
Heróis do povo veem casados seus papéis,
Surge da noite a voz nefasta de um tenente...
– Tambores rufam, marcham cegos, coronéis:
O Brasil tomba pobre, inválido, doente...
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55.

Jorge se rende à força lírica da vida,
Beija no rosto o filho novo e seu encanto,
Aprova emendas na Assembleia dividida
Entre a cobiça e a liberdade do seu canto...
A pátria sangra, pela escória é possuída;
O deputado perde o posto, imerso em pranto,
O seu partido, sigla mágica, atrevida,
Conhece a fúria de quem prega o desencanto...
Sofre calado o deputado federal
Deixando o assento pelo povo concedido,
Faz do silêncio arma terrível contra o mal,
Escolhe o exílio voluntário e decidido...
– Segue sozinho para a França de Chagall,
Conhece Sartre e por Picasso é recebido...
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56.

Anos difíceis de silêncio e solidão,
Frio na coluna da cultura brasileira,
Jorge se afoga sem pensar na criação,
Sente saudade de uma terra verdadeira...
Respira agora o ar sereno da emoção,
Recorda os sonhos que carrega na algibeira,
Tem nos seus braços a mulher, filho e paixão,
Alma que joga em plena praça a capoeira...
Do berimbau Jorge se lembra com saudade,
Nas cores vivas da Bahia ele mergulha,
Escreve histórias para o filho em tenra idade,
No peito aberto algo de novo então borbulha...
– Gato Malhado ganha forma e liberdade,
Doce andorinha que do céu lança fagulha...
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57.

Paris tem cheiro de mulher, bela e dengosa,
As pontes largas unem sonhos grandiosos,
Esse escritor enfrenta a fúria dos maldosos:
Espinhos negros protegendo a frágil rosa...
As luzes brilham pela noite radiosa,
Fogo que brota de mil gestos valiosos,
Picasso pinta seus painéis vitoriosos,
Sartre se entrega a uma existência primorosa...
Nesse ambiente de profundo romantismo,
De fins de tarde junto ao Sena iluminado
Entende bem a condição do socialismo;
Sente na pele o quanto sofre um exilado...
– Na velha Rússia ganha forma o comunismo,
Jorge respira o Velho Mundo destroçado!
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58.

Dias de paz, de encantamento, descoberta,
Horas felizes na presença da beleza;
Os olhos dormem, mas a mente fica alerta,
Joga com a sorte, surge o ocaso da tristeza...
O homem lamenta e deixa a porta sempre aberta,
Contempla o belo que seduz pela leveza;
Na sombra atroz a morte trama, espreita e flerta,
Com cada gesto dessa humana natureza...
Eulália deita o frágil corpo sobre a terra;
Jorge lamenta e chora a dor que o consome,
Não se despede, a própria filha não enterra;
Na rua fria a solidão chama o seu nome...
– Jorge se prostra, o peito explode em ódio e guerra,
Olhando a foto que não mata a pobre fome...
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59.

Um novo exílio bate à porta do escritor;
Da França é expulso como ingrato visitante,
Leva a família para o leste congelante,
Vive em castelo, como um servo sem valor...
Faz mil contatos pela Europa claudicante,
Deseja a paz no mundo pobre e aterrador,
Vê a liberdade em submundo malfeitor,
Beija a política na boca, feito amante...
Do subterrâneo de uma triste liberdade
Jorge retira da agonia o peso ingrato,
Vaga no mundo e prega a luta como fato
Para quem sonha com trabalho ou caridade...
– Visita a China, se associa a sindicato,
A bela vida não suporta a crueldade...
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60.

Se a gente sofre nas mãos frias do tirano
E desta vida ninguém leva o que produz,
Então que o pobre, sendo negro ou um cigano,
Conheça a paz longe das chagas de Jesus...
Se o povo chora mês a mês, ano após ano,
Nas mãos de sangue do capanga sem capuz,
É que o trabalho vale mais que o soberano
Que enxerga a lei na tosca imagem de uma cruz...
Se a terra entrega o que a cobiça rouba ou toma,
E cada Estado deve ao povo consolar,
Então ninguém pode da vida reclamar
Por que quem morre, para o vivo, também soma...
– Se a bela Praga gera a flor que o faz sonhar,
Jorge se encanta e rima a vida com Paloma...
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61.

Jardim de inverno ganha forma e consistência,
A dor do exílio toma conta do escritor,
Zélia registra o tempo triste e a violência:
Estar distante do País lhe causa dor...
O mundo é visto pela voz da resistência
De quem se mostra mais valente ou lutador;
A velha Europa se traveste de aparência,
Mulher da vida sem futuro promissor...
“Cantos modernos de canhões surgem do nada;
A terra treme, geme, sofre de agonia,
A dor do mando é sempre coisa encomendada,
Uma outra guerra ganha espaço à luz do dia...”
– “Jardim de inverno, tradução desesperada,
Texto que faz da dor sofrida, poesia...”
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62.

Jorge retorna pro Brasil revigorado,
Traz na cabeça uma lembrança, velha estória,
A mente é o giro de um pião desgovernado,
O olhar se curva para o fundo da memória;
Surge brilhante, em Salvador, velho sobrado...
Por um segundo Jorge enxerga a antiga glória,
Narrando a trama de um menino abandonado
Que fez da praia a cama doce de uma escória:
“Sou capitão na areia negra da miséria
Menino forte que suporta o sal do mar,
Para a polícia sou pior que uma bactéria
Sei das malícias de mentir e de roubar...
– Sou capitão do mar, no espaço sem matéria;
Dora me espera e no trapiche eu vou casar...”
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63.

No Rio Vermelho sua vida é celebrada;
Rio de Janeiro volta a ser casa e guarida;
A tempestade quando chega é anunciada
Pelo trovão que deixa a terra remexida...
Novo processo, nova luta, nova estrada,
Jorge se mostra alma mais leve e decidida,
Resolve o drama de uma escolha bem pensada:
Entre o político e o autor, somente a vida...
Na sua mente o mundo gira sem parar,
Uma notícia o deixa triste e comovido,
Seu velho amigo está doente e o faz chorar:
O Graciliano é pela morte acometido...
– Jorge se abate, a sua dor é singular,
Belo discurso para o amigo esvaecido...
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Doce do mar é sal, salgada é a saudade,
Quem perde amigo leva a dor de um penitente;
O rosto negro da tristeza traz maldade,
Chora calado quem da vida se ressente...
Doce do mar é sal, salgada é a cidade,
“Eu vivo a falta do que gosto e sigo em frente;”
Ai quem me dera um dia amar toda amizade
Com o carinho que somente o amigo sente!...
Doce do mar é sal, repete povo antigo,
Nas noites calmas de luar perto da praia,
Porque a saudade é como monstro de tocaia
Que abate a gente na ruela do perigo...
– Doce do mar é sal no rabo de uma arraia,
Golpe de mestre que derruba o grande amigo...
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65.

O tempo passa, louco pássaro selvagem,
Na rapidez de uma maré do fim de agosto,
Nem Jorge enxerga no deserto uma miragem
Apenas vê na solidão seu próprio rosto...
Precisa agora retomar a velha imagem,
Como escritor, volta outra vez àquele posto,
Decide então, numa atitude de coragem,
Pagar com sangue o que se cobra pelo imposto...
Volta à Bahia numa rápida visita,
Sente que a vida nessa terra é singular,
A inspiração de forma estranha logo o incita:
“Vê Gabriela sorridente lhe acenar...”
– O tempo passa, louca dor, velha desdita,
Jorge já sabe que o Partido irá deixar...
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O comandante sai de cena na política,
Deixa o Partido Comunista do Brasil,
A alma gela e quase fica paralítica,
Sente o disparo de uma bala de fuzil...
A vida sangra: magra, pálida, raquítica,
Na terra agreste tomba alguém magro e febril,
Pobre, marcado pela dor, talvez fatídica,
Da seca amarga que domina o mês de abril...
O comandante sai de cena como entrou,
Discreto ator no palco insano da cidade,
Pedra assentada sobre a terra que vingou,
Bandeira branca reluzindo uma verdade...
– Jorge retorna para o mundo que criou:
Volta a escrever e ensina ao povo a liberdade...
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67.

Jorge mergulha sem temor no Candomblé,
Conhece a força que produz cada Orixá,
Refaz seu credo, fortalece a velha fé,
Mãe Menininha, luz perene no Gantois...
Iemanjá chega no brilho da maré,
O mundo gira pela força de Oxalá,
Jorge conhece do terreiro o seu balé,
Xangô sorri por tê-lo agora como Obá...
Grande ministro, grande mérito possui,
Ao seu redor brilha serena a natureza,
Nas mãos sofridas novo drama nasce e flui,
Em sua Tenda dos Milagres tem beleza...
– A base sólida do amor não vibra ou rui
Apenas treme frente a toda malvadeza!
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Este Brasil pede justiça e liberdade,
Enquanto Jorge se concentra no passado,
Este Brasil sangra qual vil sociedade,
Enquanto Jorge canta o povo escravizado...
Este Brasil pede justiça e igualdade,
Enquanto Jorge crava os olhos no pecado,
Este Brasil sabe não haver fraternidade,
Enquanto Jorge, ao que parece, é mais Amado...
Duplo cenário, dupla falta de sentido,
Duplo conflito, dupla guerra imaginária;
Jogo de cena, simulacro repetido:
Manobra a elite sem pudor, reacionária...
– Este Brasil segue qual corpo dividido:
Jorge celebra a simples vida literária!
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69.

Jorge outra vez mergulha fundo na memória,
Retira dela um conteúdo precioso,
Encontra o mundo revestido em sangue e glória,
Abre-se a porta do universo luminoso...
O seu retorno à pátria amada marca a história,
Seu canto forte deixa o povo corajoso,
Desperta o ódio incontrolado de uma escória,
Jorge é o retrato de um guerreiro valoroso...
Homem sem medo mergulhado no que é belo,
Alma valente deslizando pelo céu,
É na memória que ele guarda seu castelo,
Simples refém de um personagem sem papel...
– “Ai quem me dera ser mais rico que um farelo”:
Jorge murmura enquanto apanha o seu chapéu!
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Um furacão varre-lhe em fúrias a cabeça;
Um terremoto abala a mente do escritor;
Surge do nada a inspiração como promessa,
Volta a escrever sobre miséria, angústia e dor...
Jorge caminha pela estrada a toda pressa,
Busca na terra o que se mostra com valor,
Retoma a saga do cacau, revendo a peça
Da própria vida mergulhada no terror...
Na sala escura escreve o nome do seu neto,
Zélia Gattai senta ao seu lado sem falar,
Jorge suspira olhando apenas para o teto,
Lá fora a chuva cai de leve sem parar...
– Neste momento a solidão se torna afeto,
E ele deseja no Mar Morto navegar!
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71.

Na solidão da bela serra fluminense
Gesta em segredo o seu romance mais famoso,
Alma que brilha no porão parisiense,
Cravo e canela, tanto cheiro saboroso...
De Gabriela nasce a trama de suspense,
Narrando a luta do poder ganancioso,
Ilhéus não sabe que a mentira sempre vence
No olhar malvado do jagunço indecoroso...
Jorge desenha no romance uma aquarela,
Traços precisos de um lugar de orgulho e glória,
As personagens ganham vida numa tela,
Jorge celebra no Brasil nova vitória...
– Conquista prêmios, ganha o mundo, a Gabriela:
Transforma em drama e poesia a própria história...
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O Coronel Ramiro Bastos não morreu,
É lenda viva na cabeça da nação;
Malvina chora pelo amor que não foi seu,
Corre Tonico ainda nu pelo sertão...
Glória se entrega a Josué no seu colchão,
Rômulo foge como um louco fariseu,
Mundinho ganha o seu poder numa eleição,
Só Gabriela o seu Nacib não perdeu...
Ilhéus agora recupera o Bataclan,
As fantasias, seus alegres cabarés;
Ilhéus não sabe que a pobreza é uma vilã,
Mão que suspira ao receber falsos anéis...
– Dona Maria Machadão, toda manhã,
Arruma a mesa para os novos Coronéis!
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73.

Jorge recebe vários prêmios no Brasil,
Seus textos ganham um destaque mundial,
A letra viva deixa frágil o mundo hostil,
Tudo conspira contra o medo natural...
Este escritor desnuda o agreste senhoril,
Deseja a paz de uma maneira sem igual,
Muda de vida, mas não muda de perfil,
Descrever sonhos se transforma em ritual...
Na bela Ilhéus funda uma nova Academia,
Deseja a vida no imortal chão da cultura,
Nada se explica sem romance ou poesia,
A vida é um sonho na melhor literatura...
– A mente fértil não descansa noite ou dia,
Toda existência se traduz como escritura!
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No transe mágico, divino e inexplicável,
Impulso louco de gerar outro romance,
Brota de um sonho o drama lírico e impecável,
Do velho Quincas Berro d’Água ao seu alcance...
Homem de bem, comendador galante e amável,
Pai sem consolo que deseja nova chance,
Alma que brilha no lugar mais miserável,
Jogador vivo imaginando o melhor lance...
No transe mágico gerado pelo acaso,
Dias de luta, de conquista e solidão,
Explode em brilho feito flor dentro de um vaso
O belo enredo de uma morte em sua mão...
– Jorge nos diz que somos pó, desejo e ocaso,
Raio de luz riscando a grande escuridão!
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Tempos de glória, de um sucesso singular,
Horas felizes entre amigos na Bahia,
Segue com Sartre e com Simone Beauvoir,
Pelos caminhos da mais linda fantasia...
Visita a terra onde nasceu, antigo lar,
Um cicerone mergulhado na alegria,
Mostra aos amigos o quanto ama este lugar,
Feito de sangue, amor, riqueza e poesia...
Tempos de glória, de sincera devoção,
Instantes mágicos na vida do escritor,
Cada momento sintetiza uma emoção,
O seu País cresce e se mostra sedutor...
– Jorge se alegra, deixa aberto o coração:
A vida é um sonho, um sonho leve e encantador!
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Em pleno inverno Jorge brilha luminoso,
Ganha destaque de uma forma natural,
Sente o valor do seu trabalho primoroso,
Frente ao destino do seu feito genial...
O orgulho brilha em seu olhar vitorioso,
Nome gravado na cultura nacional,
Prêmio maior para o menino curioso
Que desde cedo se mostrou como imortal...
O Brasil canta seu sucesso em toda parte,
Todos desejam celebrar seu santo nome,
Sua leveza o povo pobre é quem reparte,
Jorge quer verbo acompanhado de pronome...
– As personagens trocam vida, pela a arte,
E o sague triste, no papel, a terra come!
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77.

“Eu vejo Os velhos marinheiros navegando
Nas águas calmas da Bahia iluminada,
Seus olhos tristes no horizonte se apagando,
Almas sem brilho se lançando sobre o nada...
Eu vejo Os velhos marinheiros celebrando
A paz que faz da embarcação casa sagrada,
Vasco Moscoso de Aragão interpretando,
Um capitão-de-longo-curso de fachada!
Eu vejo Os velhos marinheiros da Bahia,
Olhando o mar com seus segredos infinitos,
Navegam nele mergulhando nos seus mitos,
Eles conhecem seus encantos, e magia...
– Eu vejo Os velhos marinheiros” e seus ritos
Vencendo o mar feito de sonho e poesia!
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A negra noite vela em sombras seus pastores:
Massu, Felício, Curió, Martim, Tibéria
E Marialva com seus peitos sedutores;
Filho de Ogum respeita o pai, não faz pilhéria...
A noite negra esconde em si seus dissabores,
Tramas secretas de quem vive na miséria,
Corpos queimando sobre olhares vingadores,
De Benedita não se espera coisa séria...
Jovens pastores da tristeza, do tormento,
Filhos do acaso, da miséria como fato,
Almas que penam no mais duro sofrimento,
Na ocupação feroz do morro Mata Gato...
– A negra noite deixa à mostra dor, lamento,
A morte certa com seu trágico ultimato...
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Jorge lamenta a morte agora do seu pai,
Decide então para a Bahia retornar,
No Rio Vermelho ele se instala e não mais sai
Da velha casa, seu refúgio junto ao mar...
De sua terra longe, a vida não atrai,
Sabe que a bela Dona Flor deseja amar
Seus dois maridos com gemidos de ai! ai! ai!
Mesmo que a morte queira, enfim atrapalhar...
Vadinho dorme em cada cama da Bahia,
No inconsciente dessa velha Salvador,
No Pelourinho ele conserva uma magia,
Belo modelo de um baiano sedutor...
– Do Prêmio Nobel não quer mais que fantasia
E apenas segue seu destino de escritor...
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Da lenda ao mito, da tortura à liberdade,
A história viva escreve em sangue a própria sorte,
O tempo ensina a quem mantém a lealdade
Aos próprios sonhos que lhes servem de suporte...
Jorge caminha com Polanski na cidade,
Descreve o instante em que perdeu seu próprio norte,
Olhando o cais, síntese plena da verdade,
Dos homens fortes que no mar lutam com a morte...
Jorge caminha, para em frente a um mercado,
Toca nos peixes: Cangoá, Corvina, Bagre,
Olho-de-boi, Galo, Vermelho e até Linguado;
Compra dendê, leite de coco e bom vinagre...
– Vê Pedro Arcanjo debruçado no sobrado,
Nasce com brilho a bela Tenda dos Milagres!
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81.

“Tem capoeira, carnaval, tem candomblé,
Mulher da vida apelidada de piranha,
Simples bedel apaixonado por Dedé,
Putas que moram na Ladeira da Montanha...
Tem Dorotéia, Risoleta, pontapé,
Rábula esperto que em debate sempre ganha,
Kirsil branquinha pra dançar no cabaré
E o Pedro Arcanjo mergulhado em vida e manha...
O Sociólogo combate o preconceito,
Defende o povo mais humilde na agonia,
Conquista amantes, deixa aberto o largo peito,
Corteja Rosa de Oxalá com galhardia...
– Na mestiçagem Nilo Argolo vê defeito,
Enquanto Pedro enxerga a força da Bahia!”
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“Longos debates ganham corpo no romance,
Jogos de angola traiçoeiros, perigosos,
Homens que buscam deixar perto, ao pé de alcance,
Seus oponentes para os golpes vigorosos...
Na grande roda o mestre nunca perde a chance
De maltratar com sutileza os vaidosos,
Usa a malícia, olha o inimigo de relance,
Dá os golpes certos, decisivos, furiosos...
Na capoeira a roda é o templo mais sagrado,
Círculo mágico que rege um ritual,
Toca o pandeiro o aluno esperto e bem formado,
Na mão do mestre ganha força o berimbau...
– De Pedro Arcanjo surge o golpe improvisado,
Tomba no solo o Nilo Argolo sem moral!”
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83.

“Das mãos sofridas do trabalho criador,
Nasce Tereza já cansada de uma guerra,
O seu olhar triste desde cedo vê a dor,
Escrava suja maltratada pela terra...
Órfã vendida para um sádico senhor,
Mata o covarde e na prisão ela se encerra,
Quem a liberta é Emiliano, um bom doutor;
A vida ensina a quem, sem medo, também erra!
Emiliano morre e a deixa sem ninguém,
Tereza luta contra a trágica pobreza,
Vende seu corpo, “moça frágil” que não tem
Medo de amar para apagar toda tristeza...
– Tereza sabe que jamais vai ser alguém:
Morre cansada, a prostituta da beleza!”
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O homem maduro perde a mãe velha e cansada,
Chora em silêncio feito alguém desamparado,
A Dona Eulália vira estrela iluminada
No céu de paz de outro romance imaginado...
A vida segue longa curva de uma estrada,
Doce milagre para o avô recém formado,
Maria João sorri feliz e abençoada:
Jorge se encanta, velho pai realizado...
Tieta vibra em sua mente a todo instante,
Agreste dama corajosa e vencedora,
Ela deseja a poesia como amante,
Bela presença sempre forte e acolhedora...
– Tieta surge bem vestida, apaixonante,
Conquista espaço a nova musa sonhadora!
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Farda fardão com camisola de dormir,
Belo Menino grapiúna ganha vida,
Tocaia Grande do cacau deve surgir,
A velha casa em que viveu é protegida...
Jorge se alegra e nesse instante volta a rir,
Ama Itabuna, terra preta e prometida,
Sabe que um dia a este lugar volta a se unir,
Berço sagrado onde curou cada ferida...
Recebe um título formal, vira doutor,
Rabisca a trama de Tocaia com carinho,
Recebe prêmios, se consagra o escritor,
Brinda o sucesso degustando um velho vinho...
– Narra o Sumiço de uma Santa com primor,
De Vargas Llosa chega o abraço de carinho!

129

Piligra

86.

Septuagenário, doa o nome a uma rua
De um bairro antigo da vibrante Salvador,
Cenário exato para amar, olhando a lua,
Lugar sereno que cativa este escritor...
De Itapuã nasce a paixão, na forma crua,
Seu povo sabe das tormentas e do amor,
O pescador puxando a rede canta e sua:
Do Abaeté nasce o seu jeito sedutor...
Bela homenagem vem do Dengo da Bahia,
Jorge é lembrado no melhor do carnaval,
Ganha comenda, seu destino se amplia,
No Pompidou discute a obra genial...
– Septuagenário, Jorge é sonho e poesia,
Lenda que anima o próprio orgulho nacional!
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87.

Septuagenário, volta à Cuba de Fidel,
Outra homenagem ganha, então, do presidente;
Tem consciência que cumpriu belo papel
No drama triste escrito pela pobre gente...
“O sangue amarga na garganta feito fel,
A língua trava e o sal da morte a gente sente”,
Comenta baixo enquanto volta para o hotel
Olhando as cores de uma Havana comovente...
No seu retorno para casa outra emoção,
José Sarney cria decreto sem barulho,
Jorge agradece mergulhado em belo orgulho,
Seu nome brilha iluminando esta Nação...
– No Pelourinho a festa anima o Dois de Julho
E Jorge Amado, ali, ganha Fundação!
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Septuagenário, ganha a bênção de Oxalá,
“O mundo inteiro” reconhece o seu talento;
Pensa no belo funeral do Yalorixá,
Grande escritor que fez da vida monumento...
Jorge prossegue produzindo sem parar,
Jamais descansa e mantém vivo o pensamento,
No Rio Vermelho leva rosa a Iemanjá,
Os Orixás fizeram dele seu instrumento...
Septuagenário, vira enredo numa escola,
Bebe do samba e quase tem uma overdose,
Surge no Império uma alegria que o consola,
O povo aprende a dor mais dura por osmose...
– Rio de Janeiro, casa eterna de Cartola,
“Ei-lo aplaudido com fervor na Apoteose!”

132

A Odisseia de Jorge Amado

89.

Ele envelhece lentamente como o mar
Que a tudo abarca sem jamais se absorver,
Estrela viva cintilando sem parar,
Vida suprema conservada em todo o ser...
Deseja o tempo que se arrasta devagar
Nos fins de tarde, para apenas escrever;
Na mente esperta o mundo é um texto singular,
Palco perene de onde rouba o seu prazer...
Delira e sonha feito alguém muito cansado,
Olha ao redor, tudo é beleza e paisagem,
Enxerga além de todo drama imaginado,
Entra em deserto procurando uma miragem...
– Grande escritor que colhe o belo abandonado,
Pois para Jorge cada humano é um personagem...
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Ao completar oitenta anos de existência,
Sessenta deles em profunda criação,
Jorge publica um texto rico em referência,
A vida exposta no convés da embarcação...
Navegação de Cabotagem narra a essência
Do que passou, do que viveu no coração;
No mar da vida ele exercita a paciência,
No barco eterno da escritura é o capitão...
Mostra que os turcos descobriram nossa América;
Deixa Tieta ganhar fama no cinema
E se tornar no carnaval gostoso tema;
Seu neto diz: “essa Odisseia é mais que homérica...”
– Jorge ama a vida como o verso de um poema,
Ama a beleza, mesmo trágica, colérica!
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Rua Alagoinhas, trinta e três, no Rio Vermelho,
Local sagrado para o povo da Bahia,
Foi nesta casa que vi Jorge dar conselho
A quem deseja ter na vida uma alegria...
Olhando a imagem de um distinto preto-velho
Uma menina delicada ali sorria,
Ela lembrava a bela Dora frente ao espelho,
Anjo de luz riscando o céu da poesia...
Neste lugar Jorge escreveu, sorriu, criou,
Deu vida plena aos personagens da cidade,
Sem medo algum bebeu, cantou, dormiu e amou;
Exercitou como ninguém a liberdade...
– Foi Jorge Amado quem pra mim mesmo narrou
O doce enredo de uma vida sem maldade...
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Este gigante foi de leve se rendendo
Ao tempo ingrato que em silêncio nos domina,
Frente à velhice natural o carcomendo,
Jorge sentou beijando a mão de uma menina...
A mente rica se mostrou perfeita mina,
Terreno fértil, pouco a pouco envelhecendo,
Casa sem móvel, pobre rua sem esquina,
Folha sem brilho numa estante apodrecendo...
Chorou sozinho, mergulhou na depressão,
As mãos divinas já não podem escrever,
Seus olhos vivos já não mais conseguem ler,
Bate em compasso, de tristeza, o coração...
– Viveu recluso mergulhado no sofrer
Dona esperança brota viva na nação...
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Jorge lutou como ninguém contra a excrescência,
Guerreiro louco na batalha pela vida,
No Rio Vermelho o mar cantava a triste ausência,
Do belo grande que se encontra de partida...
Seu coração detesta a ideia de falência,
No Pelourinho o povo fala em despedida,
Tudo ao redor perde a razão, vira aparência,
A lenda tomba e beija a terra mais querida...
Jorge lutou como ninguém para viver,
Homem de fé buscando força na beleza,
Desde criança conviveu com a natureza,
Bebeu das águas mais profundas do seu ser...
– Jorge mostrou a cara bela da tristeza
Até no instante que escolheu para morrer...
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“Jorge fechou seus olhos vivos sem chorar,
Beijando os filhos com ternura e gratidão,
Segurou Zélia com carinho singular,
Suspirou fundo e desligou seu coração...
Longo silêncio tomou conta do lugar,
Jorge parece mergulhado em oração,
O choro explode, turbilhão que sai do mar,
Luto profundo toma conta da Nação...
Jorge dormia nesse instante para o mundo,
Na eternidade ele seria recebido,
A vida é sonho, pelo gênio concebido,
Só quem mergulha no mistério vai ao fundo...
– Ele abre os olhos, chama Zélia ao seu ouvido:
“Queime meu corpo”, falou baixo o moribundo!”
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Durante a noite algo divino aconteceu,
Jorge acordou como quem volta de viagem,
Olhou seu corpo sobre a cama em que morreu,
E falou rindo: “Ele é o deserto, eu a miragem...”
A multidão, morta também, não percebeu,
Que Jorge ria enquanto olhava a própria imagem,
Ele dizia: “O homem Jorge é que morreu”,
A lenda vive como belo personagem...”
O seu velório no Palácio do Governo
Foi mais discreto do que passo de ladrão;
“Para escritor do meu calibre e posição
Teria que haver um carnaval por todo inverno”
– Falou baixinho o próprio Jorge no caixão,
Dizendo mais: “Deus me defenda deste inferno!”
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“Saltou ligeiro do caixão todo avexado”,
De um lado, a lenda, do outro, um corpo arrefecido;
Brigou comigo e disse: “vamos ao Sobrado,
O Pelourinho é que é o lugar meu preferido...”
“Quero encontrar com Dona Flor e com Vadinho,
Beber cachaça junto a Quincas Berro d’Água,
Sou do calibre de Juvêncio e de Mundinho,
No cabaré lavo com cana a minha mágoa...”
“Chame Tieta, Benedita e Gabriela,
A minha morte eu quero agora celebrar,
Diga a Mussu para trazer Jubiabá,
Traga a Tereza, pois eu gosto muito dela...”
– “Anda menino, capitão de terra e mar,
Que a vida é sonho, belo enredo de novela!”
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97.

Jorge nos leva no passado, ao Pelourinho,
Como no tempo em que viveu quando menino,
Da velha igreja do Rosário escuta o sino,
Quem o recebe é Dona Flor junto a Vadinho...
Felício chega e chama Jorge de padrinho,
Jubiabá desce a ladeira em linho fino,
O Pedro Arcanjo veste um belo figurino,
Na mão direita uma garrafa, um caderninho...
“A vida é sonho”, fala Jorge sorridente,
“Belo romance”, grita forte Dona Flor,
“Hoje estou morto e vivo aqui todo contente,”
Fala Vadinho sem mostrar qualquer rancor...
– O homem morre, como morre a pobre gente,
Vingou serena a lenda viva do escritor!
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98.

Jorge dançou por várias noites nos bordéis,
“Sentiu na pele” a solidão de um personagem,
Viu novamente o olhar cruel dos coronéis,
Beijou Sem-Pernas, capitão de mais coragem...
Amou sem medo gente má, e até cruéis,
Cada momento congelado na linguagem;
A eternidade existe apenas nos papéis,
A vida humana é ilusão, simples miragem...
Por um segundo Jorge viu seu corpo morto,
Todo envolvido pelas chamas da saudade,
Viu um carro velho circulando na cidade,
Viu o velho Quincas Berro d’Água semimorto...
– Viu Gabriela o receber na eternidade,
Viu sua imagem refletida lá no porto!
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99.

O seu reflexo caminhou por sobre o mar,
Doce mistério reservado ao sonhador,
Ele me disse: “Vem menino, navegar
Neste oceano de tristeza, amor e dor,
Não tenhas medo de sorrir ou de sonhar,
O homem morreu, mas ganhou vida o escritor,
Vem, capitão, para também te eternizar,
Filho da areia a quem chamei de Professor...”
Segui com ele pelo mar belo e infinito,
Pescando sonhos, reinventando a fantasia,
Na eternidade todo instante é meio-dia,
Somente o humano vive preso no finito...
– Jorge me disse: “Faz da lenda um belo mito,
Descreve a vida do escritor com poesia!”
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100.

Do criador nasce também a criatura,
Um personagem traz à vida um personagem,
Singelo espelho, jogo aberto da linguagem,
Traço distinto da razão de uma escritura...
Só existe lenda, quando existe uma cultura,
Mesmo que seja para o povo uma miragem,
Quem se aventura nesse mar pede coragem
E ela se chama, com razão: literatura...
“Sou o fruto exato de um talento consagrado
Que se arriscou a se vestir na própria dor;
Eu tenho nome, João José, sou o Professor,
Capitão pobre pela vida abandonado...”
– Narrei sem medo e entrego agora ao bom leitor,
Esta Odisseia do gigante Jorge Amado!
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É lenda viva na cabeça da nação;
Malvina chora pelo amor que não foi seu,
Corre Tonico ainda nu pelo sertão...
Glória se entrega a Josué no seu colchão,
Rômulo foge como um louco fariseu,
Mundinho ganha o seu poder numa eleição,
Só Gabriela o seu Nacib não perdeu...
Ilhéus agora recupera o Bataclan,
As fantasias, seus alegres cabarés;
Ilhéus não sabe que a pobreza é uma vilã,
Mão que suspira ao receber falsos anéis...
– Dona Maria Machadão, toda manhã,
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Piligra (Lourival Pereira Júnior) nasceu
em Itabuna, BA. É professor na
Universidade Estadual de Santa Cruz e
possui Mestrado em filosofia pela UFPB
(Universidade Federal das Paraíba).
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A Odisseia de Jorge Amado

O Coronel Ramiro Bastos não morreu,

ste é um livro de poemas que fala
da prosa, metalinguístico, pois.
É um livro aparentemente
simples: 100 sonetos que contam a
trajetória literária do escritor Jorge
Amado. Mas que, através de uma
análise mais aprofundada, se revela
complexo. O autor empreende um
vigoroso exercício de criação, tentando
atingir as fronteiras dos gêneros (Os
sonetos trazem a dicção do cordel ou
seria o cordel mais rebuscado, sob a
forma estruturada do soneto?).
A Odisseia de Jorge Amado é a
viagem criativa de Piligra através dos
romances e biografia de Jorge Amado.
Traça o longo e fértil percurso do autor
de Tocaia Grande, desde seus primeiros
passos no processo da escritura
literária até o domínio completo da arte
da narrativa.
Nesta odisseia, o leitor terá a
oportunidade de percorrer a pé, a nado
ou batendo asas, o universo social,
poético e encantado do grande escritor
itabunense.
George Pellegrini
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Arruma a mesa para os novos Coronéis!
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