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Este ebook reproduz integralmente as crônicas da edição
impressa do livro PALMARES E O CORAÇÃO, de Hermilo
Borba Filho (Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba
Filho / Prefeitura dos Palmares, PE, 1997), organizado por
Juareiz Correya, publicado em homenagem ao 80º
Aniversário de nascimento do escritor palmarense
Hermilo Borba Filho.

“Ficou o convite, que me lavou o peito porque, afinal de contas,
neste meu coração despedaçado estão os restos das noitadas no
Alto do Lenhador, das fritadas de Doroteu, das cachaças de Guará,
dos amores de Quiterinha, das fomes periódicas, das humilhações,
das líricas namoradas, dos sonhos, das leituras até alta
madrugada à luz de candeeiro, das mortes, do que escrevi, do que
menti, do que amei, do que roubei, do que me roubaram, do que me
mentiram, que tudo foi Palmares e que Palmares é, na minha obra,
mito e realidade.”
HERMILO BORBA FILHO
(Fragmento da crônica “Palmares e o coração”,
Diário de Pernambuco, 5/12/1974)
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O Coração de Hermilo

Juareiz Correya
Dramaturgo, ficcionista, atuante jornalista desde os anos 50,
no Recife e em São Paulo, o escritor Hermilo Borba Filho revelou-se
também um cronista que soube, em Pernambuco – como um
Renato Carneiro Campos, por exemplo –, dar ao gênero
perenidade literária. Para além do registro no dia-a-dia do jornal,
a crônica escrita por Hermilo Borba Filho permanece, com o
sangue de suas palavras, criação artística autêntica que é,
despertando e iluminando os nossos espíritos, a qualquer tempo.
Hermilo Borba Filho dedicou-se à crônica, de forma mais
comprometida, com rigor, diga-se, profissional, a partir dos anos
70, quando passou a publicar as suas crônicas, semanalmente, no
Diário de Pernambuco. Já era um nome consagrado no teatro
brasileiro e romancista de projeção nacional e internacional.
O cronista escreveu sobre tudo o que lhe interessava, do
futebol à literatura, dos problemas cotidianos do Recife às alegrias
do bom comer e do bom beber, das amizades verdadeiras às
dolorosas traições humanas, da grandeza do povo brasileiro à
mesquinhez dos homens públicos, do teatro à televisão, da arte
popular do Nordeste à degradação social, da vida de Nova Iorque,
Londres e Paris a Palmares...
As crônicas reunidas neste livro são do inteiro universo de
Palmares – o universo de toda a sua criação ficcional. Ao publicar
os seus romances – Palmares inteira, do princípio ao nunca mais
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ter um fim – Hermilo chegou até a ser injustiçado, sobretudo pelo
romance MARGEM DAS LEMBRANÇAS, “onde muita gente de
Palmares se viu e me escreveu cartas e me ameaçou e cortou
relações comigo, principalmente os da família, e eu continuei a ser,
assim, o mesmo cara maldito de sempre”, como revela na crônicatítulo.
Neste livro, o mesmo Hermilo, vivendo no Recife e sem
conseguir se distanciar de Palmares um só minuto, é o seu
jornalista, o seu paladino, o seu amante, o seu herói
protagonizando conquistas, o seu filho prodigalizando esperanças.
São textos publicados – de 1972 a 1975 – em momentos distintos de
sua vida e da vida de Palmares, mas tão harmonizados nas
palavras emocionadas do seu coração que parecem escritos num só
tempo, com o determinado objetivo de serem vistos e lidos em
conjunto, como ocorre agora.
Estas crônicas de Hermilo são Palmares, as histórias e os
personagens que povoaram a ficção de Hermilo e eternizam a
cidade. Palmares é o seu coração emocionado em cada revelação
sobre os amigos, parentes, tipos populares, amores, sonhos,
frustrações, os mortos e os vivos misturados, tudo vivo e vivendo
para além dele, porque nos seus livros Hermilo prolonga “o tempo
do esquecimento”, como ele confessa em uma destas crônicas.
Este livro apresenta também um texto jamais publicado por
Hermilo: um discurso para estudantes palmarenses, na formatura
em que era o paraninfo da turma. Impedido de comparecer à
solenidade, por motivo de saúde, Hermilo enviou o discurso para
ser lido por seu amigo José Brasileiro Vilanova. Um discurso que é
a extensão da sua crônica publicada sobre esse acontecimento, uma
espécie de “Palmares e o coração II”. Encerra o volume o último
depoimento do escritor, publicado em jornal de São Paulo e
republicado no Recife no mês em que se encantou.

10

Este livro de crônicas, organizado especialmente para
publicação em homenagem ao 80º aniversário de nascimento de
Hermilo Borba Filho, neste ano de 1997, título novo de um gênero
inédito na bibliografia de Hermilo, reativa o projeto editorial da
Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho, inaugurando a
Coleção Palmares, que apresentará outros títulos inéditos de
Hermilo além de livros de cronistas, historiadores, poetas e
ficcionistas palmarenses de todas as gerações.

_______________________________________________
Apresentação da primeira edição, póstuma, do livro PALMARES E O
CORAÇÃO, publicado pela Fundação Casa da Cultura Hermilo
Borba Filho / Prefeitura dos Palmares (Palmares, PE, 1997)
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Um irmão de sangue
Esta última safra de mortos levou também Clóvis: era o filho
maior do Capitão Hermilo, mais velho do que eu dezessete anos,
contador de letras e números, seu ganha-pão. O que ele era, na
verdade: um rico contador de estórias, um bom bebedor de uísque,
um bom garfo nos quitutes finos e nas comidas pesadas. Isto nos
anos que lá se foram.
A primeira lembrança que tenho dele, a do irmão que vivia
afastado do clã familiar, ganhando a vida em outros lugares, já
casado, é a da sua chegada a Palmares nos meses que antecederam a
revolução de 30: era esbelto, ocupava um cargo muito importante
numa firma de peso, ria fácil, vestia-se bem. Sua coragem, como
partidário da Aliança Liberal, traduzia-se pelo filete de tinta
vermelha que derramara no seu chapéu de palhinha, o risco partindo
da copa e terminando na beira da asa. Quando o movimento foi
vitoroso, no entanto, e para Palmares mandaram um prefeito
estranho ao meio, Clóvis logo se encrespou, descobriu do homem os
mandos e desmandos, atacou-0 em A Notícia em prosa e verso.
Prosa e verso ele já publicava em O Correio de Catende sempre
como ataques, manejando a ironia, o gosto pela picardia, a ferroada.
Não me lembro de um soneto seu sequer que falasse de amor e de
flores do campo, mas me ocorrem fragmentos de vários em que ele
levava ao ridículo os ridículos e não perdoava os que não eram sérios
no trato das coisas públicas.
Com ele eu jogava bilhar, era derrotado, mas não me cansava
de vê-lo carambolar com o braço esquerdo, que canhoto era, as
mangas da camisa de seda presas por elegantes elásticos. Eu o
imitava em tudo: no seu modo de fumar Sans Atout, nas suas
blagues, no seu riso de meio lábio, tentei até mesmo transformar-me
em canhoto, sem resultado. Eu o imitava porque o amava e porque
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ele tivera a sabedoria de fingir que éramos iguais, levando-me para
cervejadas nos fundos do café de Casimiro Monteiro (outro grande
boêmio de Palmares que aliava à sua qualidade de senhor de
engenho a tarefa agradável de botequineiro, dizia-se que para ter
sempre à mão a sua cerveja natural, que não a suportava gelada),
comigo a tiracolo para tudo quanto fosse festa popular naquelas
redondezas, pagando minhas mensalidades no Clube Literário –
lugar de tertúlias e bailes – onde era o presidente, ensinando-me a
comer e a beber bem, pondo em minhas mãos a primeira máquina
de escrever onde comecei, catando milho, a escrever uma novela
policial que tive de parar nas primeiras páginas porque inventara um
crime tão complicado que eu mesmo não tinha solução para ele.
Foi dele, através das suas notas em A Notícia, que recebi as
primeiras críticas sobre a minha qualidade de então ator da
Sociedade de Cultura de Palmares. Ainda me lembro de uma frase
sua da primeira crítica: “Com este papel, Hermilo ganhou as divisas
de sargento do grupo”. E me lembro mais que comemoramos o
acontecimento bebendo meia garrafa de Kummel e que levamos a
bebida russa com não sei quantas garrafas de cerveja e que ficamos
bêbados, os dois, de alegria. Era ele que me botava nas mãos,
semanalmente, uma nota de dez mil réis, realmente um bom
dinheiro para a época – estava correndo o ano de 1936 – e com esse
dinheiro eu fumava, jogava víspora no café de Nenê Milhaço, assistia
a dois filmes e ainda me sobravam dois mil réis para obter o amor de
Quiterinha na heroica zona do Alto do Lenhador.
Eram dele os livros que eu lia: Eça, Machado, Lima Barreto,
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Poe, Anatole France e, todos os
meses, a alegria de receber das suas mãos, com a recomendação:
“Tente descobrir o criminoso”, um livro da coleção Amarela da
Globo, de preferência os de Edgard Wallace, ou então as aventuras
de Rafael Sabatini, e até mesmo as estripulias de Tarzan. Enfim,
dele, do meu irmão mais velho, as alegrias do bem beber, do bem
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amar, do bem farrear e, sobretudo, essa coisa de se manter a
dignidade nos momentos em que a gente se sente esmagado pelo
resto do mundo. Isto foi herança do Capitão Hermilo, claro, mas não
importa, Clóvis tinha esta virtude: a de lutar a vida inteira por um
gesto, uma frase, uma convicção. Não fui ao enterro: eu não queria o
seu corpo morto, antes quero tê-lo com aquela tranquilidade boêmia
e aquela certa candura viril que marcaram a sua pessoa em todos os
atos da sua vida que, em muitas coisas, influenciou a minha, a do
pobre caçula que, de repente se vê sem a gargalhada do irmão mais
velho, do meu irmão de sangue.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(04.05.1972)
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Onde está o time ?
Éramos doze, porque além dos onze jogadores ainda tínhamos
o nosso juiz, meu sobrinho Elifas Levi, e só jogávamos em partida
apitada por ele. Era uma garantia. Durante as férias, no chamado
campo do camelo porque, no centro, fazia uma corcova, um pouco
menor do que aquela tão gozada por Chico Anísio, em Palmares,
treinávamos todos os admiráveis dias da semana, ataque contra
defesa, preparando-nos para o que desse e viesse. Eu, às vezes,
debaixo do arco, ficava ensimesmado e me abstraía a ponto de cercar
um frango, porque contemplava o crepúsculo para os lados do
Engenho Trombetas e me deliciava com aquele vento que me trazia o
cheiro do mel e da bosta de boi. Havia, na folhagem – canavial,
mangueiras, cajueiros, goiabeiras – umas tonalidades deste verdeamarelado do nordeste que me deixavam cismando. E à noite, no
Clube Literário ou nos assustados, no Alto do Lenhador ou no café
de Nenê Milhaço comentávamos entre gargalhadas e cervejas, as
peripécias do treino se fosse dia de semana ou do jogo se fosse dia de
domingo. Descuidados, entre namoradas e mulheres, sambas de
Assis Valente e Noel Rosa, valsas de Capiba, foxes e rancheiras,
jamais pensávamos no tempo que corria. E não era mesmo para
pensar. Hora de pensar no tempo é agora. Onde está o time?
Elifas Levi, o juiz de apelido familiar Vivi, eu o vejo
esporadicamente, durante alguns minutos, se tanto, nestes últimos
anos. Está acomodado na vida, instalado, daqui em diante é para
engordar. Eu, o goleiro, estou vivo, bolindo, tentando jogos mais
difíceis na arte e na saúde, jogos mais amenos no amor. E não quero
mais nada. A parelha de beques: Zeca Agrelli, extrovertido, gritador,
a ultima vez em que o vi foi numa platéia de teatro em São Paulo,
oficial do exército, a sua grande paixão, de uma das cadeiras me
avistando, alvoroçando todo mundo, já de braços abertos, e foi um
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nunca acabar de recordações; Arlindo, que havia sido seminarista,
depois advogado, presidente do IAPTEC, sempre grave e sisudo,
dançando valsas num passo aberto, encantou-se este ano e por isto,
agora, só irei vê-lo no Festim dos Eleitos.
Jogávamos na formação clássica do WM e como tal a linha de
halfes se compunha de: Zezé (irmão de Arlindo), magro, seco como
um graveto, que se formou em Odontologia em cima de quem jamais
voltei a por os olhos; Antero (meu sobrinho, irmão de Vivi), que saiu
de Palmares definitivamente para ser aviador e que também já se
encantou; Toinho (irmão de Arlindo e irmão de Zezé), metido a
dançarino, outro encantado, eu o perdi muitos anos antes do seu
encantamento de que só vim a saber há pouco.
A linha atacante: Aluízio (meu sobrinho) formou-se também
em Odontologia, nunca mais saiu de Palmares, a cidade é seu habitat
natural, puxou ao pai, chamando todo mundo de qualquer idade de
meu filho e de minha filha, deu-se a mania da caça, vem ao Recife
todas as vezes em que o Sport joga e carrega nas costas a
adversidade de dez anos deste clube; Airton (irmão de Arlindo, de
Zezé e de Toinho), mais conhecido como Apudi, acho que pode ser
encontrado no Engenho Beleza, acho, não tenho certeza, porque
também nunca mais o vi; Rômulo, alourado, o primeiro sujeito que
vi fumar cigarro americano – Luck Strike – e que se juntava comigo
e Hermínio para escandalizarmos os bem comportados, tomando
cachaça, sem usar meias, sem pentear cabelo, gravata sem camisa,
invadindo um picadeiro de circo, numa noite de maior bebedeira,
para contracenarmos com o palhaço – não tenho notícia dele, não
sei ao menos se se encantou; Ayron é deputado federal, chegou a
jogar pelo Santa Cruz, aqui no Recife todos os domingos jogávamos
voleibol em casa de Carlos Rios, seu pai, e lá em Palmares,
atacávamos os timinhos que apareciam; e finalmente o Djalma –
Djalma de Zeza – um excelente ponta-esquerda metido a janota com
seu paletó saco de ombreiras, também nunca mais o vi.
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Impossível fazer, nessa altura, como fazem os componentes de
uma turma que se forma no ano tal, não somente pelos que já se
encantaram como porque tomamos, os vivos, caminhos tão
diferentes que é bem melhor pensar neles como figuras heróicas e
não como simples viventes cada um com a sua mazela e com seus
problemas cotidianos. Na impossível volta ao tempo, sinto uma
imensa falta do time, mas não quero passar, jamais, pela experiência
de voltar a vê-los em grupo.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(15.11.1972)
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Jayme, o poeta

Jayme, o poeta, Griz por parte de pai e Carvalho por parte de
mãe, está sofrendo. Ainda não fui visitá-lo por covardia. Depois de
minha luta com a Caetana fiquei sem poder ver sofrimento daqueles
a quem amo ou admiro ou a quem estou ligado. E várias coisas me
ligam a Jayme. Além de ter sido um herói de minha infância, quando
se empenhava em lutas-romanas com o meu irmão Luís, é meu
parente e contraparente. De uma luta de Jayme ficou a história: a
que ele travou com Aurélio Fotógrafo, no Cine Apolo, uma luta
rápida de desfecho grotesco. Deu-se que logo no primeiro assalto,
primeiro movimento do primeiro assalto, para ser mais preciso,
Jayme, com força descomunal, agarrou o fotógrafo pela cintura com
aperto de esmagar e o fotógrafo deixou escapar um traque que ecoou
até em Água Preta. A gargalhada não permitiu que o fotógrafo
recuperasse a sua dignidade.
Griz por parte de pai foi sobrinho do meu cunhado Alfredo, o
dentista, tido e havido por cidadão exemplar: neto do italiano
Miguel, o da padaria, ateu ferrenho, que nas últimas, com frio,
respondeu a alguém que o interpelara: “Que é isso?” – “É a sacana
da morte.” E se foi. Bisneto de Mé, a dona Rosa, italiana que havia
inventado uma linguagem somente para ela e que todas as semanas
saía recolhendo as frutas dos quintais dos seus inquilinos. Sobrinho,
além do meu cunhado, do também poeta, Artur Griz, único
sobrevivente, do químico Rodolfo, da figura extraordinária que foi
Armando, isto para citar somente os homens, não esquecendo Cabo
Griz, o desbocado. Dos seus irmãos, todos excelentes – Lauro, Vavá,
Iara, Norma, Evandro – Estela foi a mulher de Ascenso Ferreira que
são todos daquelas nossas bandas de Palmares.
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Por parte de mãe liga-se, o nosso Jayme, ao clã dos Carvalhos.
Seu tio, Carvalhinho, do Engenho Santo Antônio, pai de Eládio do
Náutico, a nós estava ligado, sendo meu avô Miguel Jerônimo de
Carvalho, daí o parentesco, de quem herdei nome, coragem, honra e
picardia, qualidades que também vejo no poeta, agora sofrendo e
precisando, não somente de parentesco, que tudo isto foi para
melhor situá-lo nas coordenadas de uma região e de uma
fraternidade, mas de ajuda. De ajuda, isto mesmo. Já se sabe que
todo poeta é liso mesmo (“Não deu pra nada”), com exceção do já
falecido Augusto Frederico Schmidt, gordo, fascista, comerciante e
rico, que todo poeta vive de cara pra lua, que todo poeta canta e não
amealha. Por que Jayme haveria de fugir à regra, ele a quem só
interessavam os sapos, as assombrações, o Una, os folguedos de
Palmares, Palmares? E quando se canta, neste mundo - “Mais que
nunca é preciso cantar” – espera-se, de cuia na mão, que as moedas
caiam. A Academia Pernambucana de Letras, à qual Jayme pertence,
não tem obrigação, como entidade cultural, de socorrer os
acadêmicos, mas seus membros são, inegavelmente, pessoas de
muita influência nas diversas áreas da comunidade. Chegou a hora
de simplesmente sair do beletrismo para a eficaz ajuda.
Quanto ao governo do estado, através de suas instituições
culturais, isto nem se fala. Não sei o que fez até agora (Pode ter
feito, às escondidas, o que não acredito, porque quando o governo
faz alguma coisa grita logo aos quatro ventos que a fez) pelo poeta
Jayme Griz, mas deve fazê-lo com toda a urgência. Chorar não
adianta. O que importa é que o poeta volte a nos dar alegria, porque
do jeito que ele está somente daria para escrever canções
melancólicas e doridas, não muito próprias da sua qualidade e estilo.
Na Academia Pernambucana de Letras tem muita gente
sensível. Nas instituições culturais ligadas ao governo do estado,
também. Estou certo, então, de que o poeta Jayme Griz breve estará
saltando com seus sapos e suas assombrações palmarenses, no
mundo da realidade-imaginada, que é a verdadeira realidade.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(10.05.1973)
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Poetas de Palmares
Fui pegado de supetão. Juarez Correia me escrevera
reclamando porque eu não acusara o recebimento do livro que ele e
Elói Pedro da Silva realizaram. Eu não havia recebido o livro.
Recebo-o agora: Poetas de Palmares, e fico estatelado. No primeiro
instante parece-me que sou fulminado por um raio: revejo-me todo
ali, no prefácio de Juarez. E eu, que realizei ou pensei em realizar
uma enorme catarse em “Um Cavalheiro da Segunda Decadência”,
esgotando Palmares, verifico, ao mesmo tempo com uma grande
alegria e com uma grande dor, que Palmares é a minha marca para
toda a vida.
Começo da estação, de onde avisto o Una, desço a ladeira, vejo
o hotel de Boca-de-Rã, continuo andando, passo pela casa que foi do
Capitão Hermilo e a que foi do meu tio Estevam, e vou em busca de
outras casas, as que são habitadas por fantasmas e as que ainda
hospedam parentes – irmãos, cunhadas, sobrinhos, primos – mas
tão mudados e tão distantes de mim. Vejo a cidade metida a besta
com os seus clubes de serviço, sua Faculdade, sua sociedade, seus
cinemas e vejo que a perdi. Perdi-a e por isto, tento reconstruí-la
nos meus escritos. A cidade dos tipos populares e dos mendigos, dos
políticos e dos senhores de engenho, dos pescadores da Rua da
Lama, das prostitutas do Alto do Lenhador, dos jogadores do café de
Nenê Milhaço, das sessões do Cine Apolo, dos bailes do Clube
Literário e do Recreio Familiar, das jovens namoradas e das amantes
furtivas, do interminável folclore culinário: buchadas domésticas,
ensopados de pitus do Una, piabas torradas com cerveja, cozidos de
camorim de água-doce, o doce chouriço, as pamonhas na folha da
bananeira, e mais tanta comida, tanta, tanta.
E acima de tudo, a possibilidade do sonho: a possibilidade de
estar sonhando com o futuro, que dependia do livro que eu estava
lendo, o futuro que chegou e foi, e Palmares é uma grande cicatriz,
sempre dolorida, procuro desamá-la e não consigo, dela fujo
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fisicamente mas a ela estou ligado no mais profundo de mim
mesmo, há anos que lá não vou e visito-a todos os dias, pensei que
com a minha tetralogia me houvesse livrado dela, engano, entrego à
Editora Globo Um General está Pintando e tudo no livro é Palmares
com a sua gente recriada, eu mesmo recriado, estou confundindo os
mortos com os vivos, não importa, tudo é vivo enquanto eu viver, e
até mesmo depois que eu não mais viver, nos meus livros, prolongo
o tempo do esquecimento.
Juarez Correia, com a sua carta e o seu livro (que eu fingia
desconhecer, não tomar conhecimento, não me interessar, que me
importa lá Palmares?), causando-me alegria e dor, me fez
definitivamente aceitar Palmares, e releio, na sua coletânea:
Fernando Griz, irmão do meu cunhado Alfredo, que conheci com o
seu “formidável nariz e cegonhesco gogó”; Eurípedes Afonso
Ferreira, Pinho para os íntimos, meu primeiro professor primário;
Raimundo Alves de Souza, o meu querido Raimundo, uma das
maiores figuras da minha vida, que fez teatro comigo, que se dignava
dar-me importância do alto de sua lenda; Artur, meu velho amigo e
contraparente; João Costa, companheiro de danças e reuniões;
Jayme Griz, também da família, meu amigo, meu contraparente;
Ascenso, do mesmo clã, do mesmo mundo de Palmares; e Fenelon
Barreto, que escrevia uns “dramas” terríveis: segundo meu irmão
Clóvis, nas peças de Fenelon só não morria o ponto porque saía
correndo por debaixo.
Por falar em Clóvis – Clóvis Borba Carvalho – lamento que a
coletânea não tenha trazido nada dele, que colaborou tanto tempo
n’A Notícia; e que tenham escapado também Stella, a viúva de
Ascenso, e Luiz Bezerra, de quem eu passei anos de juventude
recitando um longo poema, cujo refrão, “Oxente, não há terra tão
boa como a terra da gente”, era dito de peito inchado. Em
compensação, porém, não foram esquecidos no livro os poetas que
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não escrevem versos mas que são poesia viva: os novos Goguéias,
Boles-sem-Tempo, Mucuranas, Zumbas-sem-Dente, Veados-Podres,
Fanhins. Esses, saibam todos, quando Pirangi, o vigia que já se
encantou, volta e badala o sino do Mercado para nos lembrar as
fugazes horas da vida, reúnem-se na praça e conversam longamente,
até o dia nascer, sobre as aventuras e desventuras de todos aqueles
que tiveram a sorte de pertencer a Palmares.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(06.09.1973)
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Louvação de abril

Falo de um irmão de sangue, louvo as suas qualidades
poéticas, que poeta ele é sem saber, canto a sua vida livre dentro da
pobreza, ao ar livre, debaixo do céu, contador de estrelas. Louvo o
meu irmão de sangue Miguel Jerônimo de Carvalho Neto, que
tomou o nome do avô e sempre andou nos pagos de Palmares, rio
abaixo e rio acima, na convivência dos peixes e dos pitus, lançando a
sua tarrafa e dialogando com as sombras das madrugadas cinzentas
do inverno ou às claras madrugadas do verão.
Louvo-o não somente por ser meu irmão de sangue mas por
ser - também e talvez por isto até – um dos homens mais livres que
conheço. Todos os atos da sua vida foram cometidos por livre e
espontânea vontade, contra os preconceitos - ou apesar dos
preconceitos - e as formalidades; ausente de fórmulas e normas;
totalmente indiferente ao estabelecido. Miguel Pescador, como eu o
chamo no meu romance Margem das lembranças, poderia ser um
vagabundo (no melhor sentido da palavra, o lírico, o sentido daquele
que abstraiu as injunções imediatas da vida) se não fosse um poeta,
sobretudo um poeta do rio. Quando eu o transfigurei no meu livro,
metade ele e metade criação, dele na realidade tudo o que me
ensinara quando eu menino (ele mais velho do que eu bem uns
catorze anos), sua camaradagem, sua vida largada de jogador e
pescador, sua convivência com as mulheres alegres; e da
transfiguração que ele poderia ter sido no campo do heroísmo
(embora seja e continue sendo um herói à sua maneira), a família
ficou incomodada, sem compreender que eu fundira no meu querido
Miguel vivo e bolindo, aquilo que ele é e aquilo para o qual o seu
caráter o movia. Nunca nos arranhamos por causa disto, os poetas
vêem mais longe que os simples mortais.
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Sempre com o gosto da leitura, Miguel Pescador lê todos os
meus livros, aplaudindo-os; discute os assuntos mais incríveis que se
possa imaginar; tem toda uma sabedoria de vida, uma sabedoria
própria adquirida tanto em contato com a natureza quanto com os
homens. Há poucos dias, a seu convite, acenando-me com um cozido
de camorim de água-doce, fui a Palmares, aonde não ia há sete anos,
menos para comer o camorim que para afugentar os meus
fantasmas. Não havia camorim, mas a comida pouco importou, a
comida em casa de minha sobrinha, sua filha, que Miguel se divide
entre as casas dos filhos, a comida era gostosa, mas o que contou foi
a convivência com os seus filhos, o seu genro e o seus netos, gente
para a qual ele tem a mesma ternura que sempre teve para comigo. E
quando, numa reunião após o almoço, jovens escritores de Palmares
me procuraram, no bem acomodado do terraço, Miguel Pescador
afastou-se, sentou-se no muro e ficou contemplando menos as
pessoas que passavam do que as árvores e o céu.
É o exercício da contemplação nas noites e madrugadas do rio
Una, nas pescarias de tarrafa, na colheita de peixes, no perigo das
cobras, na possibilidade das assombrações. Mergulhador ele foi, mas
os ouvidos aos poucos se estragaram; a pesca de anzol, embora a
tenha praticado, nunca o encantou muito; condena a matança de
peixes pelas bombas; mas sabe tudo sobre tarrafa: seu peso exato, a
técnica do lançamento, como mergulhar para desembaraçá-la, a
velocidade na apanha dos peixes; e sabe tudo sobre as águas: as
turvas que peixes dão, as claras o que darão, as de chuva o que
podem dar; e tudo sobre as caldas, a lua, o sol, as estrelas, o
chuvisco, as enchentes, as locas, os remansos, as correntezas; e não
acredita muito na esquistossomose. Miguel Pescador só acredita
mesmo na vida que bole ao seu redor, nos seus gostos imediatos,
bastando-se com muito pouco: o essencial para mover os seus
setenta e um anos de rijos músculos, de um humor constante, de
uma disposição para os atos simples do comer e do beber, para o seu
ato poético maior da pescaria, nas lembranças e nos comentários,
rindo, que rir ele sabe com os seus olhos claros, os seus cabelos
brancos e a sua boca limpa.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(04.04.1974)
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O Apolo
Avisou-me Jessiva Sabino, a inteligente e eficiente
bibliotecária do Clube Literário de Palmares, que o Cine Teatro
Apolo completa sessenta anos de atividades ininterruptas agora em
dezembro próximo, fato que me parece único pelo menos aqui em
Pernambuco. Faço um apelo ao pessoal proprietário do Apolo para
que comemore, como merece, esta data, que o Apolo foi muito
importante para várias gerações de palmarenses.
Para mim, particularmente, o Apolo agiu como elemento
cultural e poético. Quando Violeta, minha irmã mais velha, ia ao
Apolo assistir aos filmes de amor (assim chamados em oposição aos
de mocinho e vilão), falava no acontecimento desde a manhã até a
hora da sessão. Eu passava em frente ao Apolo e via os cartazes em
grandes letras azuis, com fotos brilhantes, mostrando homens de
casaca e mulheres de ricos colos nus descendo de fiacres parados
diante do palácio. Durante a semana, minha irmã falava de Pina
Menichelli, Theda Bara, Sessue Hayakava, enquanto eu seguia
Fanhim, um deixa-que-eu-chuto, que levava os cartazes a vários
pontos da cidade para admirar as fotos, em sépia, do filme em série.
Vi muitos: “A Moeda Quebrada”, “A Mancha Rubra”, “O Cavaleiro
das Sombras”, “O Punhal Maravilhoso”, “Os Quatro Agentes do
Serviço Secreto”, sei lá, imitando Jack Perrin, Wiliam Desmond,
Eddie Polo, Elmo Lincoln e até já me vesti um dia de Pearl White. Eu
ainda não completara seis anos e já ganhava minha pratinha de
quinhentos réis para ver a fita, sempre acompanhado pelo meu
querido Olho-de-Sete-Topadas que, sendo mais velho, já sabia ler e
lia para mim os letreiros dos filmes mudos, comentados
musicalmente por Dona Ester no piano, Possidônio na clarineta e
Luís Germano no rabecão.
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Era um mundo fantástico que nós copiávamos em bandos: no
rio, nos montes do outro lado, nos sítios, nas brigas de bodoque, nas
casas abandonadas, cada um de nós era bandido, era mocinho, cada
menina era a mocinha, era a falsa, foi quando, já depois, lendo
atravessado graças ao Professor Pinho, quis representar, seguindo
direitinho o enredo, “O Homem que Ri”, de Victor Hugo, tarefa
impossível porém precursora de tudo o que eu viria a fazer em
teatro.
E teatro veio, também no Cine Apolo. Miguel Jasselli (sem
dúvida a grande e primeira influência cultural que recebi em minha
então puberdade) fundou a Sociedade de Cultura de Palmares,
formou um elenco de amadores e passou a representar peças sobre
peças no Apolo, em dias em que não havia filmes. Isto começou em
1932, eu tinha 15 anos, tudo continuava a ser um encantamento, a
ligação ao grupo me parecia uma aventura extraordinária – e era – e
como sabia ler muito bem fui designado para “ponto” dos
espetáculos. Depois, quando subi à condição de galã, em certas
peças, que era suplantado quase sempre pelos meus primos
Tancredo e José Accioly Lins, quem me substituiu foi Enoch de
Barros Freire, enquanto eu, empático, chorava no palco, tremia a
voz, representava com um naturalismo digno de Antoine, causando
arrepios e lágrimas. E eram os amigos mais velhos, sobretudo Lelé
Correia e Raimundo Alves de Souza, e eram os primos e as primas,
sobretudo Celina e Zezé, e eram as namoradas, e era o mundo belo
de uma arte menor mas de qualquer modo de uma arte, e era o
repertório: as comédias de costumes cariocas e pernambucanas, as
burletas, as comédias musicadas, os atos variados. E era, com
Miguel Jasselli (diretor, autor, ator), a preparação do cenário e o
arranjo dos pertences de cena, durante as tardes, no antegozo da
noite de estréia, a platéia cheia, os aplausos, a ante-sala da alegria e
da tristeza que se misturaram durante toda a minha vida através do
teatro, uma desgraça como outra qualquer, uma marca, a marca do
Cine Teatro Apolo na década de trinta, ida sem volta, jornada já
agora dos mortos.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(21.11.1974)
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Palmares e o coração
Lá pelos idos de trinta, em Palmares, eu era considerado um
cara completamente errado com quem moça de família não
mantinha nem cumprimento. Isto para a dita sociedade, porque às
escondidas bem que eu tinha os meus encantos e muitas delas se
davam muito bem com as minhas bacafuzadas. Na verdade, eu era
um tremendo jogador de bilhar e víspora no Bar de Nenê Milhaço,
um razoável jogador de futebol nos campos Camelinho e Usina 13 de
Maio, um bebedor contumaz de bebida barata que dinheiro não
havia para gim e conhaque (o uísque não estava de moda), amante
de Quiterinha que por qualquer prata de dois mil réis me oferecia
momentos fantásticos; além de irreverente, dado aos livros, amigo
de gente considerada pouco respeitosa, conseguindo comparecer aos
bailes grã-finos do Clube Literário só porque o meu irmão Clóvis,
sujeito dos mais conceituados, era o seu presidente.
Assim, meio vagabundo, meio desordeiro, raparigueiro e
jogador, de língua suja metido a intelectual, conseguia me manter às
custas de mil ginásticas, algumas vergonhosas, porque o Capitão
Hermilo, herói da primeira decadência, estava tentando levantar a
cabeça depois do desastre de 30, e seu dinheiro era escasso. Cheguei
até a ser, por um mês, escrivão da polícia local – imaginem! – cargo
que só aguentei até presenciar a primeira surra no primeiro
delinquente de quem tomei o depoimento legal e o Cabo Luís o
depoimento da virola. Por isso tudo, eu dizia com os meus botões
(vejam como esta frase feita é mágica) que um dia ainda haveria de
sair daquela vida e quando, burguês para o resto dos meus dias (não
consegui esse status mas bem que o desejei), voltasse um dia a
Palmares, seria para mim a maior glória se realizasse estas três
coisas: jogar pôquer na roda do Clube Literário, numa das mesas
com Costinha da Usina Pumaty, Lelé Correia, Santos Barriguinha e
Clóvis Borba; jogar gamão com o Padre Abílio para me impor às
beatas que me haviam torcido o nariz; e ser noticiada a minha
chegada no jornalzinho local A Notícia.
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Nada disso aconteceu: a roda do pôquer se desfez, o Padre
Abílio deixou o gamão, A Notícia acabou-se. Eu, por meu lado, não
me transformei num burguês, mas escrevi um romance que se
chamou Margem das Lembranças, no qual muita gente de Palmares
se viu e me escreveu cartas e me ameaçou e cortou relações comigo,
principalmente os da família, e eu continuei a ser, assim, o mesmo
cara maldito de sempre.
Há poucos dias atrás, no entanto, recebi um convite que me
lavaria o peito para o resto de vida que tenho: os concluintes do
Colégio Comercial e Normal dos Palmares, técnicos de
contabilidade, em comissão e com o seu diretor Douglas Miranda
Marques, vieram à minha casa e convidaram-me para seu paraninfo.
Era a glória. Quando os rapazes e as moças saíram, num instante, na
cabeça, compus o discurso em que falaria de mil coisas, menos em
números, que somas só de amigos, divisões só de riquezas,
multiplicações só de filhos e subtrações só de fascismos. Assanhado
estava, assanhado fiquei. E assim, todo lampeiro, fui à revisão
periódica com meu cardiologista (tenho vários cardiologistas, um
por semana, se quiser, mas sou mais aturado por Gilvan Thompson e
Rostand Paraíso), precisamente o Paraíso e o Paraíso arrasou-me:
nada de homenagens, nada de discurso, nada de emoção violenta.
Então eu não sabia que deveria evitar, para todo o sempre, não
somente as violentas tristezas como as violentas alegrias? Então eu
não sabia que se quisesse viver mais alguns anos teria que ser frio,
frio, como uma pessoa analisada? Que me conformasse, que não me
metesse a cavalo-do-cão. Saí de lá de crista baixa. Perdera a minha
chance de glória palmarense. Vejam todos: eu, para quem nenhuma
ameaça, fosse ela do incrível Dr. Nô, de Goldfinger, das feiticeiras de
Macbeth, me impediria de ir a Palmares, tive que obedecer às ordens
do cardiologista, que ainda tenho um bocado de coisas a construir
neste resto de vida.
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Ficou o convite, que me lavou o peito porque, afinal de contas,
neste meu coração despedaçado estão os restos das noitadas no Alto
do Lenhador, das fritadas de Doroteu, das cachaças de Guará, dos
amores de Quiterinha, das fomes periódicas, das humilhações
constantes, das revoltas sufocadas, das noites de lua, das líricas
namoradas, dos sonhos, das leituras até alta madrugada à luz do
candeeiro, das mortes, do que escrevi, do que menti, do que amei, do
que roubei, do que me roubaram, do que me mentiram, que tudo foi
Palmares e que Palmares é, na minha obra, mito e realidade.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(05.12.1974)
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Um poeta municipal
Num sábado desses, na mesa de um boteco lá em Palmares, eu
e Miguel Pescador, ele bebendo vinho e eu cerveja, ele começou a
falar no poeta Artur Griz, que se encantou este ano através de uma
queda da escada, já com seus bem oitenta e tantos anos. Foi-se o
último dos Griz, que eu os conheci a todos, filhos do velho Miguel,
ateu impiedoso, e da bondosa dona Estela, moradores de um lindo
sobrado no Pátio do Mercado, um sobrado que constantemente
aparece em meus romances e em minhas novelas; Arthur, neto da
velha Dona Rosa, Mé de apelido, italiana que inventara uma
linguagem própria e que, alugando as suas casas, recolhia as frutas
dos quintais dos inquilinos, não permitindo que eles as colhessem;
Arthur, irmão de Rodolfo, que foi químico da Usina Cachoeira Lisa
ao tempo de Luís Rodolfo de Araújo; irmão de Armando, umas das
figuras mais importantes que conheci em minha vida, foi químico
também da Usina Florestal, quando o Capitão Hermilo lá estava;
irmão do Cabo Griz, figura alucinante e tempestuosa, desbocada e
meio poética; irmão de Fernando Griz (pai do poeta Jayme), poeta e
prosador das rodas recifenses e palmarenses; irmão de Alfredo, meu
cunhado, dentista de profissão, também com veleidades literárias,
que todos as tinham.
É, foi-se Artur, com o seu parnasianismo, os seus calepinos, a
sua Enciclopédia (exemplo único, trabalho de anos e anos,
sinônimos inacreditáveis), Artur que eu me acostumei a ver desde
menino nas ruas de Palmares e a quem eu gostava de ver comendo
(grande devorador de ovos e bananas), porque como resultado de
uma aventura galante tinha uma bala encravada no maxilar, o que o
impossibilitava quase de abrir a boca. Artur, secretário da prefeitura,
ferino, dono de uma graça sisuda, colaborador constante de A
Notícia, com cadernos e mais cadernos cheios de poemas, sempre
com projetos e planos, jamais alcançando aquilo que desejava e
merecia; Arthur, talvez a última figura importante que a cidade tinha
do século dezenove.
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Miguel Pescador me fala dele, eu lembro coisas, bebericamos,
falamos também da cidade que mudou em suas gentes e em suas
casas, em suas praças, em seus recantos, no seu rio e na sua
paisagem. Daqui a pouco é outra cidade, a começar pela Usina 13 de
Maio que, comprada por um desses chamados executivos, não é
mais usina, é uma fábrica, entenderam? Claro, verdade: Artur Griz
não cabia mais dentro desta cidade que mudou, sem vida calma, com
cronista social. Encantou-se, o velho Artur Griz, tendo dado à cidade
o seu espírito e a sua poesia. E quem dá essas coisas morre pobre.
Foi o que aconteceu com Artur: morreu e nada deixou para a família,
a não ser uma miserabilíssima quantia resultante de uma
aposentadoria pela Prefeitura. Não sei, não entendo dessas coisas
legais, sou apenas, como todo bom brasileiro, bacharel em Direito,
mas há de haver um meio de se homenagear Artur Griz sem ser com
nome em rua ou com busto em praça pública: homenagem digna a
Artur Griz tem que ser com amparo financeiro à sua família que,
melhor do que nada, perpetuará o seu nome, o nome de um poeta
municipal.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(03.01.1975)
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Morte em Palmares
Syleno Ribeiro interrompeu o uísque, foi buscar o jornal e me
disse: “Leia isto”. É assim todos os anos: eles estão morrendo aos
milhares sem que haja esperança de uma solução. É, estão
morrendo, nas águas antigamente poéticas do Una, os camorins, os
caritos, as traíras, as piranhas, os acaris, as aratanhas, os nobres
pitus. Estão sendo assassinados pelas caldas que as usinas da região
despejam no Una. Certos peixes,
segundo me disse Miguel
Pescador, procuram as profundezas e lá conseguem sobreviver;
outros nadam corrente acima dos pequenos riachos e também
sobrevivem; mas são muito poucos, a maioria morrendo asfixiada,
vindo à tona boiando, batendo. Os nobres pitus desertaram de
Palmares para além de Cachoeira d’Anta em terras de Água Preta,
onde são muito menos atingidos. Do icticídio (?!) só escapam os
aruás, resistentes “escargots” de pobre, que bem manejados são
material de primeira para uma excelente fritada.
Há morte em Palmares, uma terrível devastação no rio Una,
fonte de alimentação de toda uma população ribeirinha que se vê
privada de uma das suas raras riquezas. A cidade fede: o mau cheiro
invade tudo, penetrando nas Igrejas, nas casas comerciais, nos
bares, nas residências e todos são impotentes contra as fezes das
usinas. Quando menino, uma vez perdida eu acordava com o brado
do Capitão Hermilo “O rio está com calda”! Para mim era uma festa.
Armava-me às escondidas de um bom fanhim, e saía pela margem
esquerda do Una decepando cabeça de peixe tonto, pegando-os às
vezes com as mãos mas achando melhor dar-lhes espadeiradas
porque assim eu me assemelhava aos piratas dos filmes em série do
Apolo. Enchia balaios com os peixes mas não os levava pra casa.
Família que se prezasse não comia peixe de calda. No que fazia
muito bem, pois agora vejo, na nota que Syleno Ribeiro me indica, o
mal que pode fazer um peixe de calda, mal que pode ir da simples
diarreia a quadros mais graves de intoxicação pelo mercúrio e até
mesmo pelo arsênico.
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Onde o respeito das usinas às portarias baixadas pela
Comissão Estadual de Controle da Poluição das Águas e Capitania
dos Portos, pelo Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis? Numa certa época tomei conhecimento da luta que o
Professor Bezerra Coutinho travava contra as caldas, na sua voz
lenta e grave, eu rememorando minhas andanças infantis e
compreendendo por fim a barbaridade que era a calda. O mal só
tende a agravar-se, é de dificílima solução, eu sei, mas os usineiros,
parece-me, vão na lei do menor esforço. Acho que foi Gilberto
Freyre quem disse uma vez: “No Brasil é proibido dizer-se que é
proibido”. Muita coisa continua proibida mesmo e a proibição vai ao
infinito, mas outras parece que espicaçam a vontade de fazê-las. Não
quero saber de argumentos sapientes, só sei que os peixes estão
morrendo gratuitamente. Que morram num bom cozido, numa
fritada, fritos ou moqueados, alimentando gente que necessita de
todo o alimento de que pode lançar mão para por sua vez, não
morrer de fome, mas que morram envenenados, sem proveito? É
demais.
No meio do Una envenenado, em cima de uma pedra, envolto
pela fedentina, um cágado resiste, ao sol e à chuva, paciente,
esperando que o rio fique limpo e que voltem as primeiras piabas, os
primeiros muçus, as cundungas; um cágado sem esperança de
revide, um cágado que sabe ser impossível – uma possibilidade num
trilhão – um jacaré abocanhar um naco de nádegas da filha de uma
usineiro ou um cardume de piranhas banquetear-se com a perna de
um filho, pois eles do rio não precisam sequer para banhar-se, que o
Una é latrina de usina e em latrina só se banham cavalos e negros.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(09.01.1975)
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Um prefeito para Palmares

Leio no DIÁRIO que Aluízio Borba Griz poderá aceitar o seu
nome para concorrer às eleições municipais de Palmares. Conheço
este cidadão: é filho de minha irmã mais velha, Violeta, com Alfredo,
o dentista; neto, pelo lado paterno, do velho Miguel e da linda dona
Estela, moradores do sobrado cor-de-rosa no Pátio do Mercado; e
pelo lado materno do valente Capitão Hermilo e da denodada Mãe
Néa, todos encantados e em regiões amenas. Conheço este cidadão
desde que ele nasceu, tivemos uma infância bem chegada, que Mãe
Néa me pariu tarde e Violeta começou a parir cedo; debaixo do
mesmo teto a maior parte das vezes, nos jogos de rua, nos banhos do
Una, andamos juntos.
Conheço este cidadão, com quem passei toda a minha
adolescência e parte da juventude em pensões que não existem mais
na Rua da Aurora, em namoros com primas e irmãs, em farras
inconsequentes, em jogos de futebol no campo do Camelinho, lá na
década de trinta em Palmares, ele dum lado, Ayron Rios do outro, eu
no meio. Conheço este cidadão que, formado em Odontologia,
podendo abrir consultório na Rua Nova ou na da Imperatriz, como
era de bom uso e costume na época, preferiu não sair da sua cidade e
continuar a tradição do seu pai, em competência, bondade e
sabedoria.
Conheço este cidadão, que sempre afastado de política e
politiqueiros (milagre numa cidade do interior para um sujeito da
sua projeção), jamais conseguiu um inimigo. Conheço este cidadão
que atende com a mesma delicadeza um pobre da Rua da Lama
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como um distinto executivo do Rotary. Conheço este cidadão que,
com um entranhado amor a Palmares, lá casou, teve os seus filhos, lá
trabalha e jamais quis mais que o necessário para o seu digno
sustento. Conheço este cidadão: caçador de perdizes, jogador de
peladas e biribas domésticas, um cidadão que conhece muito bem o
rio Una, comedor de pitus e traíras, de pacas e tatus, um cidadão que
não bebe nem fuma mas que se embriaga facilmente com as doces
tardes estivais do vale de Palmares, as poucas matas ainda
existentes, certas vielas do passado, os cajueiros e as mangueiras.
Quando este cidadão for eleito Prefeito de Palmares tenho a
certeza de que Miguel Pescador, meu irmão e seu tio, voltará à
tarrafa, dará um largo e fantástico lance no Porto do Xenxém e
conseguirá, dessa vez, arrastar os gordos peixes dourados que lá
existem para o banquete da posse. Estarei presente com a minha
goela para beber e minha boca para comer porque por mais que a
vida nos jogue para um lado e para o outro, no decorrer dos anos,
este cidadão é o meu irmão Aluízio Borba Griz, ponta direita do
nosso time, forte nos arremates, jogador de jogo limpo.
DIARIO DE PERNAMBUCO
(13.11.1975)
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Um discurso

(para estudantes palmarenses)
Fui anti-herói, nesta cidade de Palmares, nos idos da década
de trinta, descendente de uma já então decadente casta açucareira,
dos tempos da opulência ouvindo apenas as estórias contadas, às
vezes com alegria, às vezes comicamente, outras com tristeza,
sempre melancólicas, pelos que faziam a minha família: o velho
Capitão Hermilo, de tão faladas artimanhas açucareiras em Alegria
do Una, de tão acostumadas façanhas em leitos e mesas, de tão
funda alegria com netos e tão profunda tristeza nos fatos adversos; a
minha velha Mãe Néa, de tão propalados dotes domésticos,
parideira, anedoteira, quituteira, devoradora de folhetins e grossos
livros melodramáticos, com quem eu aprenderia o hábito das letras;
minha irmã Diva, do Engenho Cana Brava, com a sua voz
rouquenha, os seus filhos, o seu marido, a sua jovem morte; a minha
irmã Violeta, com o seu marido Alfredo Griz, casal de exemplos e
incontáveis virtudes, em cuja casa passei infância, puberdade, uma
parte da juventude, em cuja casa aprendi bondade e caridade,
aprendizado nem sempre posto em prática; os meus irmãos: José, na
dura labuta da Great Western, na pobreza e na alegria de um violão
mal tocado, com Amélia, aquela que muitos anos depois ajudaria
tantos de vocês a verem a luz do dia e que um dia viu, na sua
felicidade, entrar de casa adentro aquele que era o seu amado,
morto; o meu irmão Clóvis, chapéu de palhinha com uma listra
vermelha para gritar no meio da rua que pertencia ao partido da
Revolução, a melancólica Revolução de 30, o meu irmão Clóvis que
jogava bilhar, bebia do bom e comia do melhor, o meu velho irmão
Clóvis que versejava e compunha letras na velha A Noticia de
Letácio Montenegro e que agora dorme lá num cemitério do Recife;
o meu irmão Ruy, galista e canarista, dado à alegria, dionisíaco, que
se foi, que se encantou; o meu irmão Miguel, este, aí, vivo e bolindo,
pescador de nascença, conhecedor profundo de todos os peixes, de
todas as locas, de todas assombrações do Rio Una; o meu irmão
Luís, este lá pelo Cabo, e eu o vejo ainda nas marombas, na barra, na
travessia do Una enraivecido nas enchentes, atleta e risonho.
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Anti-herói fui, nesta cidade, com um tamborete e uma Carta
de ABC, uma Tabuada e um pão-doce, em demanda da Escola do
Professor Pinho, na Estrada Nova, bem defronte do velho cemitério
onde estão enterrados alguns dos meus mortos, em cova rasa,
sumiram-se; escola onde, aprendendo as primeiras letras e os
primeiros números, aprendi a me defender contra a dureza da vida
representada então pelas bofetadas, pelos cascudos, pela maldade,
pela palmatória, mas onde aprendi, melhor, descobri, as
inenarráveis alegrias do sexo, todas elas concentradas, numa menina
cangula, de franja loura, que morava numa casa de meia-água e de
quem me aproximava, como um animal atraído pelo cheiro, ao cair
das tardes, as mãos inchadas de bolos; e anti-herói fui nas noites de
domingo, no Cine Apolo, Olho-de-Sete-Topadas ao meu lado lendo
os letreiros dos filmes em série eu todo me transferindo para Eddie
Polo, Elmo Lincoln, Jack Perrin, Ken Maynard, Buck Jones, Tom
Mix, William Desmond, William Farnum, amando nas minhas
noites, com as minhas mãos, Pearl White, Geraldine Farrar, Gloria
Swanson, Teda Bara, Pina Menicheli; anti-herói dos sapatos tênis
pintados de alvaiade que não havia dinheiro para sapatos de couro,
dos intermináveis dias almoçando charque com feijão e toicinho, das
humilhações de não ter uma bola de futebol, um pirulito, um
alfenim; e anti-herói também dos choros de Mãe Néa, das
humilhações do Capitão Hermilo, da terrível pobreza dos anos de
vinte que antecedeu um breve período de fausto e bem-estar na
Usina Florestal, para depois cairmos outra vez no ostracismo com a
Revolução de 30 e então fui o anti-herói nos serenos dos bailes do
Recreio Familiar, nos regabofes de que ouvia falar no Engenho
Japaranduba, no desejo de amar as mulheres belas que passavam a
pé, de cabriolé, de carro, a cavalo em selim, nos banheiros de palha
para os banhos de antes do almoço; e fui anti-herói na
impossibilidade de dar o que tinha e houve uma época em que o
ideal máximo de minha vida era ser o primeiro caixeiro de A
Portuguesa, a loja de tecidos do boníssimo português seu Barbosa.
Mas logo depois, emplumando-me, fui herói nos braços de
Maria-dos-Cachorros, nas noites quentes do Alto do Lenhador
quando Calabreu, do Engenho Gravatá, e Mestre Rosendo, poeta
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maior do samba de matuto, cantavam: “Eu sou a moça quando olha
pra seu namorado, eu sou um cravo encarnado quando se desfolha” ;
ou: “Eu tava no meu jardim quando um anjo chegou ele na campa
tocou fez dilim-dilim-dilim”; e fui herói porque com Calabreu e
Rosendo aprendi os primeiros cantares do povo e armazenei poesia
para transfigurar a cidade em que sofri e penei, fui alegre e
chocarreiro, feliz e humilhado, transfigurá-la nos meus romances e
nas minhas novelas; e também fui herói quando Miguel Jasselli – a
primeira grande influência intelectual de minha vida - me levou para
ser ator no palco do Cine Apolo, e eu descobri que teatro era uma
desgraça como outra qualquer e que essa desgraça eu a teria de
carregar para o resto da minha vida; e também herói quando
descobri a biblioteca do Clube Literário, hoje ruínas daquilo que foi,
ainda de pé porque à sua frente se encontra a valorosa Jessiva
Sabino de Oliveira, na luta e no gosto, na crença e no trabalho: na
biblioteca, ainda, todos os livros que seriam fundamentais para a
minha carreira de escritor; os de Zola, Hugo, Dumas, Stendhal,
Chateaubriand, Musset, Flaubert, Balzac, Maupassant – toda uma
imensa influência francesa – de cambulhada com A História Secreta
dos Papas, A História da Prostituição, História Universal de Cesar
Cantu, o Marquês de Sade, o hoje tão ingênuo e na época tão
pornográfico Paul de Koch; e herói também como jogador de futebol
no time dos estudantes, que passávamos as férias aqui, no campo do
Camelinho e no da Usina 13 de Maio, ao lado de Aluízio Borba Griz –
meu sobrinho – dos irmãos Maciel (Arlindo, Zezé, Toinho, Airton),
de Ayron Rios, de José Agrelli, de Antero Carvalho (outro sobrinho),
de Djalma Esteves, de vários outros, firmes na memória, joviais,
sorridentes, brincalhões, que não quero vê-los, como dizia o poeta
Garcia Lorca sobre o toureiro Ignacio Sanchez Mejias, morto na
arena, e repito: que não quero vê-los; pois estarão, como eu, afora os
que já morreram, de cabelos brancos, com mais carnes do que
deviam, rugas e mazelas, na bebida moderada e na comidinha de
dieta, à frente dum aparelho de televisão, no destino de todos os
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velhos: pijama de alamares e chinelos cara-de-gato; e herói ainda
nos bailes do Clube Literário outra vez inaugurado, nas cervejadas,
nas ceias, nos amores permitidos e nos amores proibidos; herói nas
matas e no rio, na chuva e no luar, nos amigos e nas feiras, nas
comidas e nas gargalhadas, nesta minha cidade que é mito e
realidade.
Dói-me, agora; Palmares me dói, como a Espanha doía em
Unamuno. Dói-me fundo, selvagemente, com o passar dos anos,
irremediavelmente perdida; dói-me com dor de corno, com dores de
parto, com as dores do mundo. Arrebentou-me o coração de tanto
doer e por isto tive de pedir a um amigo muito querido que lesse
para vocês este discurso. Eu não o suportaria. É, Palmares me dói;
me dói primeiro naqueles que foram tão entranhadamente meus
amigos e que já se encantaram, no dizer de mestre Guimarães Rosa;
e me dói naqueles a quem me acostumei a incorporar a esta
paisagem e que também se encantaram: José Dionísio, o sapateiro,
com a sua sabedoria popular, a mais alta sabedoria; Lelé Correia,
com a sua verve, o seu histrionismo; Artur Griz com o seu dicionário
e os seus charutos; Armando Griz com o seu culto pelas mulheres e
pela boa vida; e tantos outros, que estão nos meus romances ora
divididos em vários, ora os vários sintetizados num só; e Palmares
me dói depois na sua paisagem modificada: o rio estreitou,
desapareceram os cajueiros, os coqueiros, as ingazeiras e a mata no
horizonte do outro lado do Una, foram-se os sobrados, acabou-se o
sítio em que moramos na Rua Pedro Ivo, outros sítios lá para os fins
da Rua Nova chegando à Rua da Ponte, o Matadouro povoou-se,
desapareceu o campo de futebol naquela avenida detrás da igreja,
onde Ruy Gouveia e Luís Lessa assumiam aos meus olhos púberes
ares de deuses alados, ninguém mais se lembra do Recreio Familiar
nem das retretas da Praça do Maurity, das fantásticas noites de
Natal, das procissões, é outra cidade, com certeza mais rica, porém
com toda a certeza menos poética para mim, que para um Juarez
Correia, por exemplo, poeta do exercício e do sofrimento, ela há de
ter os seus encantos, como tem as suas maldades; dói-me Palmares,
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ainda, na ausência de seus pilares: meu primo Luís Portela de
Carvalho que foi, aqui, dínamo e centelha, arauto e realizador;
Jessiva Sabino que pena suas angústias para conseguir manter de pé
aquela que foi a maior biblioteca de toda a região nos idos que lá se
foram; ainda Juarez Correia que, com seus companheiros, poreja
sangue querendo dar a Palmares uma literatura, uma poesia, uma
música, e neles eu me vejo nos antanhos levado ao ridículo,
debochado, as caras torcidas. Dói-me, Palmares me dói.
Alegra-me, Palmares me alegra; alegra-me em vocês, que se
formam hoje para as utilidades da vida. Os números tem utilidade?
Para mim, nesta altura da vida, têm uma inutilidade a de me ver
distanciando, cada vez mais, da infância esmaecida, da puberdade
gasta, da juventude desaparecida. Para vocês, os números significam
coisas muito diferentes e é formidável que assim seja. Para vocês os
números são mocidade e profissão. Se lhes posso dar um conselho,
se me permitem, menos por meu valor intelectual que pela minha
experiência de vida, ouçam: revolucionem os números, lidem com os
números em sentidos humanos, dêem aos números um significado
social, reparem, prestem atenção. Não sei quem foi que já disse que
a soma é uma operação dificílima. Também acho. E aí vai o primeiro
conselho: lidando com os números e os números, em última análise,
no caso de vocês, contabilistas, significam muito mais riqueza que
pobreza – pelo menos a análise da riqueza – vejam se ao lado do
dinheiro que os números representam, conseguem somar amigos.
Isto é importante, eu sei nesta altura da vida. Amigos significam
porto seguro, calor humano, amparo nas dores e companheirismo
nas alegrias. Muitos de vocês continuarão a viver aqui e é
extremamente importante que numa comunidade relativamente
pequena todos se unam para defender e preservar os interesses
comuns; multipliquem muito menos dinheiro que favores,
compreensão, tolerância, coisas absolutamente necessárias neste
mundo atual onde o homem atravessa crises de todo tipo: crise
econômica, crise moral, crise religiosa, crise sexual, crise social, crise
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política; dividam, enquanto puderem, as riquezas, estamos
necessitados de uma melhor distribuição da riqueza, precisamos
nivelar as necessidades e acabar de uma vez com o fantasma da
fome, nesta terrível região, a mais trágica e a mais poética do Brasil,
onde o homem se vê aviltado, acintosamente marginalizado, e eu
vejo que continua sem modificação a frase do ex-Presidente
Garrastazu Médici quando disse que o país vai bem e o povo vai mal,
e isto é terrível e é preciso que tenhamos o dinheiro necessário e que
não lancemos mão do supérfluo em sacrifício dos necessitados; e
finalmente subtraiam todo e qualquer tipo de intolerância, de
opressão, de asfixia. O homem é, por natureza, um ser livre, mas o
homem é, também por sua própria natureza, um ser opressor.
Coloquem-se, meus queridos paraninfados, ao lado dos que sofrem e
têm sede de justiça, com os seus números e as suas letras, a sua
inteligência e a sua sabedoria, que nos elevemos, afinal de contas,
para estender a mão àqueles que ainda podem erguer-se do chão.
Nesta cidade, centro de toda uma área camponesa e operária
no trato com a cana de açúcar, vocês recebem o diploma de técnicos
de contabilidade: lidem com os números mas contem as vidas;
manejem as cifras mas não se esqueçam das dores; manipulem as
quantias mas não ignorem os desfavorecidos. Nós, os que nascemos
nesta região, temos uma obrigação imediata com o nosso
semelhante pobre. Espero que todos vocês sejam ricos de dinheiro
mas que possam, alegremente, sem paternalismo, socialmente,
empregar melhor o que possuírem; espero que todos vocês sejam
ricos de compreensão humana porque há gente batendo em nossa
porta; espero que todos vocês se comportem como cristãos ativos
porque Deus não está morrendo.

41

Meu caro Douglas Miranda Marques, meus queridos
paraninfados, muito obrigado pela honra que me proporcionaram.
Creiam que haver sido paraninfo de vocês, nesta minha cidade, foi
mais importante que conquistar um prêmio literário, mais
importante que qualquer honraria oficial, mais importante até do
que ter meus livros, por exemplo, liberados para leitura na
Biblioteca Nacional. Vão e trabalhem; vão e lutem; vão e
permaneçam fiéis à fraternidade. Não façam conchavos, cabalas,
concessões. Sejam absolutamente íntegros como homens porque
esta cidade guarda para sempre a memória daqueles que a servem
como repudia aqueles que traem o seu nunca apagado espírito de
liberdade.

_______________________________________________
Discurso de Hermilo Borba Filho, paraninfo da turma de
contabilistas do Colégio Comercial e Normal dos Palmares, lido por
seu amigo, professor José Brasileiro Vilanova, em solenidade
realizada em dezembro de 1974. Com problemas de saúde, Hermilo
foi aconselhado por seu cardiologista a evitar esse encontro
emocional com Palmares.
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Último depoimento de Hermilo

Tive todas as oportunidades para ser bicha: doze anos mais
moço que meu irmão mais moço, mamando até os quatro anos de
idade, longos cabelos louros, roupinhas de marinheiro, dormindo na
cama dos meus pais, era um campo aberto. Só que, entre outros, eu
tinha dois irmãos machos pra burro: Luís e Ruy. O primeiro, atleta,
levantando oitenta quilos com um braço, cento e vinte em ponte,
jogou-me no mundo da força bruta mal eu completara os sete anos e
me cortaram os cabelos e me proibiram de dormir na cama da mãe.
Eu levantava marombas, fazia exercícios na barra, atravessava o Una
a nado, entregava-me a luta romana, ouvia dele todos os dias: “Se
brigar na rua e apanhar, chegando aqui apanha de novo”. Quando
completei os sete anos, idade de ir para a escola (as crianças, agora,
segundo os modernos métodos educacionais que, nem por isso
fornece mais gênios que antigamente, desde os dois ou três anos são
logo atormentados pela brutalidade do mundo). Ruy me chamou à
parte e me disse: “Olhe, se quiserem pegar na tua bunda mete o
braço”. E lá fui eu, de tamborete, lápis, caderno, uma Carta de ABC e
o conselho do irmão. No intervalo das aulas lasquei a cabeça dum
cara que me alisou as pernas. Foi a minha vacina. Acho que se não
fossem estas circunstâncias eu teria sido violentado mesmo e, quem
sabe?, teria perdido o maravilhoso mundo da mulher, que aprendi a
conhecer bem cedo, apalpando minhas companheiras de jogos, e
logo aos treze era desvirginado por Maria dos Cachorros, uma
excelente prostituta do Alto do Lenhador, lá em Palmares, que
recebia os homens pela porta da frente e os garotos pela de trás. Fiz
tudo para apanhar uma blenorragia – sinal de masculinidade – mas
não consegui.
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Bom, depois, pela vida afora, o sexo se foi esclarecendo para
mim, através das mulheres que amei, da luta contra o falso
moralismo, do falso conceito de encontrar sempre pornografia no
sexo. Hoje sou um monógamo, não por comodismo, mas por amor,
sou daqueles que acham (será o peso da idade?) que sexo e amor se
completam, mas durante bastante tempo vi que se podia praticar
sexo sem amor. E bom sexo. Fiz o meu aprendizado, fiz a minha
provação de sexo, fiz a minha sublimação. Só não suporto aqueles
que vêm teorizar sobre o sexo sem nunca terem passado pelas suas
dores e suas alegrias, seus encantos e suas degradações, suas
anormalidades (coisas que, a rigor, não existem). Por favor, que uma
virgem não teorize sobre o sexo e que um misógino não se atreva a
tanto. Bocas caladas, que o sexo é um mistério mesmo para aqueles
que nele penetram fundo.
Valeu a pena comer tanta comida salgada e gordurosa
armazenando colesterol que só veio entupir minhas coronárias
depois de 50 anos. Mas enquanto isso, empanturrei-me de tudo que
foi comida gostosa, despertando muito cedo para os gostos picantes
e meio ardidos. Comia-se bacalhau assado na brasa, às escondidas,
porque bacalhau era comida de gente pobre e gente de bem não
comia, mas nós o comíamos, de várias maneiras, boiando no rico e
generoso azeite português, regado ao vinho português, em pirão
escaldado com bastante pimenta malagueta; devorávamos charque
de todas as maneiras: torradinho, com verduras, picadinho mexido
com ovos, em bifes, em fatias grossas metade maciça metade gorda,
acompanhado de feijão com toicinho e talhadas de melancia; das
feiras trazíamos os bagres, as sardinhas de barrica, os peixes secos
com telas de coqueiro, os fígados-de-alemão; o rio nos dava os
caritos, as traíras, os camorins, as piranhas que, cortadas de uma
certa maneira por minha mãe, ninguém diria que tinham espinhas;
pelas festas, os aferventados de peru, os queijos Haustings, as
manteigas francesas; comer de homem eram comidas pesadas:
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buchadas, paneladas, mãos-de-vaca, chambaris, sarapatéis, cozidos,
pés-de-porco, muito tutano, muita galinha-de-capoeira boiando na
gordura, tudo feito na banha de porco, na banha sobrando os
torreiros que eram devorados com farinha e cachaça. Ninguém
comia verdura que ninguém era lagarta, mas todos se regalavam nos
bolos e doces, enormes quantidades. Comi de tudo: caças (bichos e
aves), culhões de boi, miolos, passarinho, tripas torradas, tanajuras,
borrachos de pombo, jacaré. Depois, metido a besta, os queijos
franceses, os enlatados nórdicos, os caviares, os salmões, os
presuntos crus e defumados. Hoje, mais nada. É, natural: preparei
meu caminho. Mas, minha memória proustiana me acode nos
momentos em que apenas tomo chá ou belisco magros bifes de
grelha. Como dizia meu velho e avarento Tio Zuza: “Comidinha que
não faz cocô”.
JORNAL DO COMMERCIO
(Recife, Junho/1976)

45

Síntese biobibliográfica
HERMILO BORBA FILHO nasceu no Engenho Verde,
município dos Palmares, zona da Mata Sul de Pernambuco, no dia 8
de julho de 1917.
De funcionário de cartório, em Palmares, até Secretário Geral
da Prefeitura do Recife, Hermilo fez de tudo. Assim como não seguiu
a carreira dos números, também não seria um médico. Conseguiu
formar-se em 1950, pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Pernambuco. Sua carreira, contudo, foi notadamente
fugaz: nada mais de 15 minutos, o tempo que permaneceu num
escritório montado com um amigo. Hermilo, na verdade, se sentia
atraído pelo Teatro. E foi no campo do Teatro que participou,
ativamente, das mais importantes iniciativas do Nordeste.
Ainda como estudante de Direito, fundou com seu
companheiro e grande amigo Ariano Suassuna, o Teatro do
Estudante de Pernambuco (TEP), em 1946. O TEP viveu até 1953,
quando Hermilo se mudou para São Paulo, onde dirigiu a
Companhia Nydia Lícia – Sérgio Cardoso, Companhia Cacilda
Becker, Grupo Studio Teatral e Teatro Paulistano de Comédia.
Nessa época, foi também um dos diretores da revista Visão e
trabalhou como jornalista nos jornais Última Hora e Correio
Paulistano. Anos depois, Hermilo fez parte do Conselho Editorial
do jornal paulista Movimento. Ainda em São Paulo, integrou a
Comissão Estadual de Teatro.
De volta de São Paulo, em 1958, fundou, com Ariano Suassuna
e outros amigos, o Teatro Popular do Nordeste (TPN). Em 1960,
junto com Alfredo de Oliveira, fundou e dirigiu por algum tempo o
Teatro de Arena do Recife.

Dirigiu espetáculos para a Sociedade de Cultura de Palmares,
(1935), para o Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP), para o
Teatro Universitário de Pernambuco (TUP), Teatro Operário do
Recife, Teatro do SESI, Centro de Comunicações do Nordeste
(CECOSNE), além do TEP e do TPN. No Teatro, além de “ponto”,
ator, autor, diretor, Hermilo foi também adaptador e tradutor de
textos teatrais. Teve peças encenadas em todo o Brasil e no Exterior
(Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Suíça, Holanda, Alemanha,
Noruega e Finlândia).
Hermilo Borba Filho escreveu e publicou os seguintes livros:
Romances: OS CAMINHOS DA SOLIDÃO (1957/reeditado pela
Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho/Prefeitura dos
Palmares em 1987), SOL DAS ALMAS (1964), a tetralogia Um
Cavalheiro da Segunda Decadência – MARGEM DAS
LEMBRANÇAS (1966), A PORTEIRA DO MUNDO (1967), O
CAVALO DA NOITE (1968), DEUS NO PASTO (1972). AGÁ
(1974) foi o seu último romance publicado.
Contos: O GENERAL ESTÁ PINTANDO (1973), SETE DIAS A
CAVALO (1975), e AS MENINAS DO SOBRADO (1976, edição
póstuma).
Novelas: HISTÓRIA DE UM TATUETÊ (1958),
AMBULANTES DE DEUS (1976, edição póstuma).
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Pesquisas e Didáticos: TEATRO, ARTE DO POVO E
REFLEXÕES SOBRE A MISE-EN-SCÈNE (1947), HISTÓRIA
DO TEATRO (1950), É DE TORORÓ (1951), TEORIA E
PRÁTICA DO TEATRO (1960), DIÁLOGO DO ENCENADOR
(1964), ESPETÁCULOS POPULARES DO NORDESTE (1966),
FISIONOMIA E ESPÍRITO DO MAMULENGO (1966),
APRESENTAÇÃO
DO
BUMBA-MEU-BOI
(1967/1983),
HISTÓRIA DO ESPETÁCULO (1968), CARTILHA DO
TEATRO (1968), CERÂMICA POPULAR DO NORDESTE
(1969).

Peças Teatrais: ELECTRA NO CIRCO, JOÃO SEM TERRA, E A
BARCA DE OURO (1944), O AUTO DA MULA DO PADRE
(1948), UM PAROQUIANO INEVITÁVEL (1965), A DONZELA
JOANA (1966), SOBRADOS E MOCAMBOS (1972).
Biografia: HENRY MILLER – VIDA E OBRA (1968).

Hermilo Borba Filho faleceu, no dia 2 de junho de 1976, no Recife
(PE).

Casa-Grande do Engenho Verde (Palmares, PE)
onde nasceu Hermilo Borba Filho

Hermilo Borba Filho no Teatro Cinema Apolo
(Entrevista publicada na Revista ELE ELA,
São Paulo, SP, 1974)

Teatro Cinema Apolo, sede da Fundação Casa da Cultura
Hermilo Borba Filho (Centro, Palmares, PE)

Estação Cultural dos Palmares
(Antiga Estação Ferroviária),
unidade administrativa da Fundação Casa da Cultura
Hermilo Borba Filho

Teatro Hermilo Borba Filho (Centro Apolo-Hermilo),
Recife Antigo, Recife, PE.

Teatro Apolo (Centro Apolo-Hermilo),
Recife Antigo, Recife, PE.

Apoio Cultural
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