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0 INVERNO DE UM POETA 
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0 poeta Linhares Filho, em carta datada de 31/07/2010, analisa 

os sonetos de 0 Sonho e Nossa Chama, publicados recentemente por 

editora desta Capital. Ele me informa que o seu artigo sobre o mencio

nado livro deve ser publicado na revista Urupema, da ALANE, notfcia 

que me deixa bastante feliz . 

Obrigado pela leitura de meus sonetos e pelos elogios que dedicou 

aqueles que mais I he chama ram a atenc;ao. Os elogios que me faz, com 

a generosidade que lhe e peculiar, me deixaram bastante comovido, 

pois partiram de quem entende de poesia e lhe conhece os segredos 

mais rec6nditos. Todos os elogios que me dedicou, eu os agradec;o de 

corac;ao. Principalmente os que foram citados entre os que melhores 

I he parecem. A afirmac;ao de que "tudo no livro e de primeira plana", 

isso me conforta . Acredito que, "pel a carga metaffsica e simb61ica que 

se encontra nesses poemas". Que poderia desejar mais? Os destaques 

para alguns sonetos de "0 Fazedor de Gaiolas" ("Veio o Pastor das 

bandas da Judeia", "Sonetos a Cam6es" e "Eiegia da Casa Velha"), 

todos eles trazem a tona sua grande sensibilidade para os textos poeti

cos. Seus elogios aos dez ultimos sonetos do livro, todos eles ineditos, 

tambem me tocaram profundamente, haja vista que o amigo colocou, 
em alto plano, a linguagem metaffsica e simb61ica dos aludidos poemas. 

Quanto ao seu novo livro de poemas (No Limiar do lnverno), alu

sao aos seus setenta anos de existencia, e um exemplo acabado de 
maturidade intelectual. A belfssima capa de Valdianio Macedo e de 
encher os olhos do leitor. Aqueles que elogiam seus profundos co

nhecimentos da arte poetica nao I he fazem nenhum favor. Apenas lhe 
destacam as qualidades literarias que o apontam como um dos mais 

distintos poetas do Brasil. 
De modo geral, minhas admirac;6es se voltam para a maioria dos 

sonetos que enriquecem o livro. Todos eles primam pela forma e pelo 

37 



conteudo. Como tambem pela poeticidade das imagens e metaforas 

que os colocam em relevo . Dificilmente poder-de-ia afirmar qual o me

lhor dos sonetos ou dos poemas em verso livre. lsso nos revela o alto 

nivel a que Linhares Filho chegou na elaborac;ao dos textos poeticos. 

A altitude literaria e demonstrac;ao de qualidade do livro inteiro. 

Ate mesmo os poemas dedicados as pessoas da familia nao fogem a 

natureza consubstancial do lirismo, que e a atmosfera da poesia . Nos 

sonetos, como na poesia de verso livre, LF mantem a mesma lingua

gem valorizada pela atmosfera poetica, que impregna todo o livro. 

Linguagem, diga-se de passagem, que o autor adota na maioria dos 

textos. 0 mesmo rigor, a mesma oficina verbal, o mesmo cuidado com 

que delineia os versos de cada poema, independentemente da forma 

que lhes foi atribuida pelo poeta. Tem-se a impressao de que o livro foi 

escrito sob a mesma atmosfera onirica. De tal forma que a qualidade 

dos textos e suficiente para demonstrar-lhes a densidade literaria. 

Alias, a mesma seguranc;a do prosador, que se abstem de colocar 

as palavras com sentido dubio, permanece na estrutura do poema. 

Esse empenho e fato consumado na obra de Linhares Filho, seja na 

prosa ou no verso. Sua maturidade intelectual e professoral, inclusive 

os longos anos de magisterio superior, nao admite palavras obscenas 

nos escritos do poeta. Ele prefere os textos que se abrem a varias in

terpretac;6es. Este, o seu modo peculiar de escrever para o leitor, que 

de modo geral aplaude os racionalistas. Os poetas hermeticos nao 

contam com a simpatia de muitos leitores, justa mente pelo cuidado de 
fechar a porta da casa da poesia . 

Seja-me permitido fazer algumas considerac;6es a latere. A po

esia, como todos sabem, nao precisa falsear a realidade para atingir 
a plenitude. Todo poeta familiarizado com os grandes autores sabe 
disso. Vou citar alguns versos de Vicente Huidobro, admiravel poeta 

chileno, traduzidos por Carlos Nejar: "0 poeta e um pequeno Deus./ 
Certas palavras tern sombra de arvores./ Es mais formosa que a ando
rinha atravessada pelo vento". E este verso impressionante do poeta 

chileno: "0 mare um telhado de garrafas" . Nenhum deles vai de en-
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contra a compreensao de ninguem. Por acaso, alguem tem duvida de 
que "0 mare um telhado de garrafas"? 

Nao vou citar os poemas que mais me impressionam porque to
dos eles me parecem a altura das virtudes literarias do poeta Linhares 
Filho. Os livros que publicou ate agora demonstram cabalmente o alto 
nivel do seu desempenho como escritor. E precise louvar a coerencia 
artesanal da literatura desse poeta, que amadureceu a custa de longos 
estudos cientificos acerca do universe poetico. Goste-se ou nao goste 
de sua poesia, esta merece o respeito e a admirac;ao dos que se entre
gam a seduc;ao da literatura. 

Linhares Filho chega aos seus setenta com fama de escritor ma
duro, que nao faz concess6es a qualquer prec;o. Este seu ultimo livro, 
como de resto os que publicou ao Iongo da vida (poesia e prosa), sao 
documentos categ6ricos de um intelectual que abrac;ou o oficio de 
escritor com doac;ao completa. Ao elogiar seu ultimo livro, fac;o-o com 
a consciencia de que lhe devo admirac;ao pela coragem com que se 
manifesta na interpretac;ao de textos obscuros. Sinto-me como se de
vesse abrir os olhos para um autor com plena capacidade de apontar 
caminhos e veredas. 
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