
LIVROS O idario 25-9-1982 

Poesia; canto sabre o trabalho 
A CAMINHO 
DE EMAtJS 
Grande surpresa para 

este escriba, habituado a 
conversar com o confrade 
Vicente Teodoro de Sou-
sa, mestre e jornalista, 
defrontar-se com a sua 
inspirada poesia no livri-
nho de apenas 46 páginas 
(Editora SOMA), "A Ca-
minho de Emaús". 

Logo nas primeiras es-
trofes se descobre o Poe-
ta: 

Nestas noites, Senhor, 
de agonia infinda, 
onde estão as vossas 
lívidas estrelas, 
Sinto que os céus 
estão vazios. 
Nesta noite imensa, 
sinto o abandono, 
o esquecimento de 
vós, Senhor! 

E há muito mais nos 
versos de belo ritmo, des-
prendidos e livres, mes-
clando-se otimismo e pes-
simismo, o amor e a mor-
te, conforme a realidade 
da existência do Homem. 

E ainda a fé soberana em 
Deus, que movimenta o 
mundo... 

Prefácio de Geraldo Ro-
drigues, de Orlândia, que 
soube captar: "Há passa-
gens impregnadas de um 
clima de sombra e de cre-
púsculo, por onde passa 
um sopro de eternidade e 
de infirçito, espaço exis-
tencial das vozes que 
emergem da noite essen-
cial do homem. 

Na capa, o privilégio do 
talento artístico de nossa 
conceituada Odila Mestri-
ner, cuja fama corre o 
mundo. 

DEZ CONTOS 
SOBRE O TRABALHO 
Grupo de "cobras" jul-

gou e selecionou os textos 
no "Concurso de Contos 
Trabalho e Profissões", 
promovido pelo SENAC e 
pela Editora e Livraria 
ESCRITA. Refiro-me aos 
escritores Ricardo Ramos. 
Ignácio dé Loyola Bran-
dão, Sílvio Fiorani, Már-
cio Jabur Yunes e Wladyr 
Nader. Do exame resultou 
um volume de 63 páginas 

reunindo os laureados na 
"Coleção Panorama", sob 
o título por si indicativo: 
DEZ CONTOS SOBRE O 
TRABALHO. Os Autores: 
João Justiniano da Fonse-
ca ("Grilagem"), Nilza 
Amaral ("Os Terrígenos"), 
Paulo Rodrigues Mota 
("Argônio"), Marcos de 
Guide ("Olho de Vidro ), 
Marli Ortega de Figueire-
do ("Algodão Doce"), 
Mauro Ferreira ("Piresto-
ne é mais pneu"), Fábio 
José Brites Figueiredo 
("Trenodia sem Sime-
tria"), Luís Galdino ("Ta-
tu-peba"), Carlos Pucci 
Neto ("Semana que 
vem") e Péricles Macedo 
Polegatto ( ' 'Relógios"). 

Todas as peças se en-
quadram no tema impos-
to pelo Concurso, claro. 
Daí o giro dos enredos, 
rápidos como requerem as 
histórias curtas, em torno 
das atividades laboriosas 
do homem. Seria uma in-
justiça realçar este ou 
aquele porque se observa 
absoluto domínio da arte 
do conto em cada um des-

tes escritores. Entretanto, 
não ficará mal dizer ao 
leitor que gostei muito de 
"Grilagem", o que abre a 
série na brochura, de João 
Justiniano da Fonseca, 
muito seguro e veríssimo; 
o "Olho de Vidro", de 
Marcos de Guide, que pe-
gou bem o drama do ope-
rário vítima de acidente do 
trabalho (vi caso igual no 
Hospital das Clínicas), o 
de Péricles Macedo Pole-
gatto ("Relógios"), muito 
sensível e humano no cap-
tar emoções psicológicas 
e, finalmente, o de Mauro 
Ferreira ("Pirestone é 
mais pneu"), em que tam-
bém fixa alguns aspectos 
da velha Franca do Impe-
rador, moldura de seu 
conto. 

O estilo de alguns tem 
de ser aprimorado e mes-
mo carecem de revisão 
gramatical uns dois ou 
três, sem que isso lhes 
pertube a inspiração... 

Ao termo, os informes 
sobre os Autores comple-
tam o valioso conjunto. 
De fato, uma preciosidade 
editorial. 

Vicente Teoaoro oe aruza e Marcos de Guide: dois novos autores 


