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Na melhor idade, posso usufruir algo delicioso, saboroso. Devorar um 
livro por inteiro sem ser molestada, sem ouvir tinir de pratos, talheres, assobio 

da chaleira anunciando um chamamento. 

Sentada na varanda, preparo o dever de casa para ser lido na roda de 

leitura do curso de Criação Literária. É gratificante ler e falar sobre a vida e a 
obra daqueles escritores que afinam com sua alma. 

O escolhido é o poeta Mário Quintana. 

Nasceu no dia 30 de julho de 1906 em Alegrete, RS e faleceu no dia 1° 
de maio de 1994. Foram 87 anos bem vividos, parte deles residindo no hotel 

Majestic, no centro de Porto Alegre. O prédio do Hotel Majestic em 1982 
foi mmbado como patrimônio histórico do estado e mrna-se Casa de Cultura 

Mario Quintana. 

Viveu só, morou em varias pensões e 4 hotéis, sempre no centro 

da cidade. 
Comento com amigos gaúchos sobre o carisma, a doçura do poeta e 

disseram-me: "O Mário é jóia das mais raras que remos lá no Rio Grande". 
Concordo com eles, poetas não morrem, são transferidos para outras 

Galáxias, encantam-se e viram estrelas. 
Segundo Walmir Ayala, "ler Quintana é uma das coisas mais saborosas 

que qualquer alfabetizado pode desfrutar" 
Professora Gilda Neves escreve o prefácio do livro "canções" reedição 

comemorativa ao centenário do poeta e nos diz: 

"O Poeta envolve-se totalmente no prazer de juntar as palavras para a 
obtenção dos mais es tranhos efeitos, tornando-se, desta forma, um verdadeiro 
mago, agente dos mais singulares prodígios, capazes de admirar e surpreender 
o seu desprevenido leitor". 

Termino a leitura dos livros, completamente embriagada. Um porre 

de poesia! 
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hcou retida a palavra "sapatos", então tentarei dizer algo. 

Os saparos do Mário 
respiram, sonham, 

se lransformam, 



se transportam, 
são novos, são velhos. 
São almas , são espíritOs. 
Continuam caminhando, 

nos becos c ruas 

de PortO Alegre. 

Vejamos os versos dos poemas onde os sapatos estão presentes: 

"pus meus sapatOs na janela alra 

sobre o rebordo ... 
céu é que lhe falta, 
para suportar a existência rude. 
E eles sonham, imóveis, deslumbrados, 
que são dois velhos barcos, encalhados 

sobre a margem tranqüila de um açude. 

rua em rua, acenderam-se os telhados 

num claro riso as tabuletas riam 
c até no canto onde deixei guardados 

os velhos sapatOs refloriram 

os anjinhos estão vestidos 
no uniforme da banda 
com os sovacos bem suados 

c os sapatos apertados 

como no tempo cm que acreditávamos 

no Menino Jesus 
que vinha deixar presente de natal 
cm nossos sapatos empoeirados de meninos 

os dragões, com a boca enorme 
estão comendo os sapatos 
dos meninos que não dormem 

quando os sapatos rangem 
- quem diria? 
São os teus pés que estão cantando 

123 



124 

E, enquanto a voz do padre zumbia como um besouro, 
eu pensava era nos meus primeiros sapatos 
que continuavam andando, 

que continuam andando , até hoje , 
pelos caminhos deste mundo. 

só conheci meus sapatos 
me esperando, amigos fiéis 

pela janela atiro meus sapatos, meu ouro, 
minha alma ao meio da rua. 

c o homem que no dia do ordenado, 

está jogando os sapatos dos filhos, 

o vestido da mulher e a conta do vendeiro 

o sonho vai devorando os sapatos 

os pés da cama 

o tempo. 

uma velhinha sozinha numa gare 
um sapato preto, perdido do seu par; 
Símbolo: 
da mais absoluta viuvez. 

Com a sua trança comprida, 

os seus sonhos de menina, 
os seus sapatos antigos. 

Rechiam meus sapatos rua a tora. 
Tao leve esrou que já nem sombra tenho. 

Nosso senhor, cm comemoração de abril, instituirá hoje valiosos 

prêmios 
para o riso mais despreocupado, para o sapato mais rinchador, 
para a pandorga mais alta sobre o morro. 

A voz das velhas damas, os primeiros sapatos, 
certas tabuletas, certas ruazinhas laterais: - cor do tempo .. 
O Poeta está deitado de sapatos sobre a colcha de rendas de bilros 

- relíquia de vovozinha 



Pobre diabo marginal entre dois mundos. 

Não usa sapatos 

Havia, não me lembro agora se no país das maravilhas de Alice, 

ou se na cidade de OZ, 
uma velha que morava num sapato ... E nós que moramos cm 

caixas de sapatos! 

O hipopótamo é um bruto sapato afogado. 

Os lugares comuns são cómodos como sapatos velhos. 
Facilitam a vida, estreitam relações, evitam desconfianças e de

sentendimentos 

Um pé depois do outro. 
Será do tempo? Será do que? 

Os meus sapatos rincham. 

Os meus sapatos cantam de alegria, 
c vou andando e guardando cá de cima que o seu oculto motivo 

chega afinal até meu coração, 

Sentado no banco, olho, por entre meus sapatos a sombra nos 

quedando de luz: 
essas mocdinhas de sol, que nunca se depreciam ... 

Vi uma guriazinha vindo pela calçada, de pé no chão, c arrastan
do preso a uns cordões, seu par de sapatos. Eles a seguiam que 
nem dois cachorrinhos; 
uma verdadeira hippic- mas ainda cm estado de puro lirismo. 

Os sapatos de preferência velhos e informes, com irregulares pla

cas de barro 
ou foscos, são mais belos que os sapatos lusrrados, brilhantes 
A morte é libertação 
A morte é total: quando a gente pode afinal 

Estar dei ta do de sapatos. 

O meu nome, diz ele é João. 
E daí' É como dissesse o meu nariz, os meus óculos, o meu par 
de sapatos. 
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E as ruas de poeira c sol onde bailam sozinhos 
Os meus saparos de colegial. 

Tac! Tac! A marselhesa dos sapaws! 

Quando elas se acordam 
Do sono, se espantam 
Das gotas de orvalho 

Na orla das saias, 
Dos fios de relva 

Nos negros sapatos. 

F até no canto onde os deixei guardados 
Os meus saparos velhos refloriram. 

Como cu estivesse agarrado à ponta da estrela, 

Acabou me dando uma dormência, mas afinal consegui sacudir o 
pé c desprendeu-se um saparo. 

Com o que ficou tudo resolvido: 
- cu era precisamente o cadáver que não tinha saparo" ... 

Li, reli crônicas, versos c prosa, desse homem solitário, risonho, 

crítico c bem humorado , onde singeleza c simplicidade são va

lorizadas. 
Guardem a beleza, o lirismo, a lição de humildade contida nos 

livros cscriros por nosso anjo gaúcho, que continua nos levando 
a deslizar: 

"num tapete mágico, 
num raio de lua , 
num trenó , 
num sonho ... " 

Ele fala da morte no poema (A noite grande), do livro Nariz de vidro 
literatura infantil- editora veredas. 
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"Morrer é simplesmente e 

esquecer as palavras. 
c conhecermos Deus, talvez, 
sem o terror da palavra DEUS!" 



Mário Quintana encantou-se no ano de 1991, um mês antes do lança

mento dos últimos textos. 

O livro intitula-se ÁGUA, foi escrito em três idiomas: em português, 
inglês e espanhol. 

São 12 poemas. Vejamos a singeleza dos versos*: 

"Deixa-me ser o que sou, 

O que sempre fui, 
Um rio que vai fluindo. 
E o meu destino é seguir. .. seguir para o mar. 

O mar onde tudo recomeça ... 
Onde tudo se refaz ... " 

* Do poema "O HOMEM E A ÁGUA". Edição Artes c Ofícios- Ano de 2002. 
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