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A leitura de No Limiar do lnverno, de Linhares Filho, nos leva a 

uma seria reflexao sobre a natureza e o valor da Poesia. 

Acode-nos, de logo, a assertiva de Heidegger comentando Hol

derlin : A Poesia e a fundac;ao do ser pela palavra. 0 escritor tem 

que evocar, no leitor, imagens e sentimentos e a poesia se centra na 

associa<;ao de sons, imagens e ideias. 

Se todos os homens nao sao poetas, tem, pelo menos, atitudes 

poeticas de expectativas ante poemas lidos ou ouvidos e, na vida di

aria, criam associa<;6es mais ou menos evidentes, ou a base de sons 

repetidos ou de alguma cadencia ritmica . Outras vezes relacionam 

imagens mais virtuosas ou mais perversas. Em todos os casos traba

lham a linguagem, materia prima da literatura em geral e da poesia 

em particular. 

Cada verso que o poeta escreve agu<;a a imagina<;ao emotiva e 

o leva a novas descobertas que, por sua vez, a outras conduz. Sao as 

palavras mesmas do poema que, operando sobre o autor, originam a 

cadeia expressiva. 

Como afirma Carlos Bousono, "Poesia e percep<;ao de emo<;6es, 

evoca<;ao serena de impress6es e sensa<;6es, isto e, uma contempla<;ao 

capaz de produzir sentimentos esteticos de prazer e a leg ria" . E insiste: 
" ha uma infinita distancia entre contemplar e viver, entre poesia e 

realidade, entre linguagem e realidade". E mais: "0 que se comunica 
nao e um conteudo animico real, mas imaginario ". 

Exatamente isso. Os poetas se apoiam numa linguagem mais pre

cisa do que a fala, uma linguagem literaria que vem a ser o estilo 

como visao do mundo. Ai surgem imagens, cores, ritmos, vis6es que 
se concretizam em poemas. 

64 Apresenta<;ao desse livro em noite de aut6grafos, no Ideal Clube. 
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0 poeta e um mago e a poesia e urn tato espiritual para as coisas 
transcendentes, presente nas coisas triviais que todo mundo ve, mas 
s6 em sua trivialidade. lsso porque habituados a se moverem em regi-
6es misteriosas, obscuras, submarinas e subterraneas, os poetas guar
dam o passo leve, o gesto fino, o discernimento delicado, que lhes 
proporcionam evitar deslizes e quedas que politicos, pensadores e ate 
fil6sofos nao conseguem evitar. Em muitas coisas os poetas..., os legi
timos ..., veem mais fundo que os reformadores sociais e os psic61ogos 
construtores de sistemas. Entre elas, o amor, a angustia, o desespero, 
a saudade, as lagrimas .. . 

As figuras da Ret6rica tradicional: de supressao, de repetic;ao, de 
concordancia e colocac;ao, as pr6prias figuras de pensamento, como 
prosopopeia, hiperbole, antitese e comparac;ao, ocasionalmente en
contradas nestes poemas, nao sao suficientes para uma analise mais 
minuciosa e percuciente da sua constru<_;ao. 

Para ler e sentir alguns poemas oferecidos por Linhares Filho, te
mos que recorrer a figuras daquilo que Carlos Bousono chama " lr
racionalidade da Poesia Contemporanea": sinestesia, imagens visio
narias, visao, simbolo, superposi<;ao(temporal, espacial, situacional, 
significacional), para sentirmos toda a eficacia de sua mensagem. 

A grande for<;a poetica e proveniente de sua linguagem, materia 
prima, e claro, de toda arte verbal, mas, quando trabalhada a exaustao 
pelo artista, tem a magia da transforma<_;ao, da sugerencia e da atra<;ao. 

Linhares Filho estruturou o seu livro No Limiar do lnverno em tres 
partes, denunciadas ja no Sumario. Na primeira parte: "Homenagem 
ao poeta ", com poe mas muito bem elaborados por Horacio Didimo, 
Carlos Augusto Viana, Pedro Henrique Saraiva Leao, Vicente Junior e 
Sinval Farias. 

A segunda, contendo os poemas que constituem o amago de seu 
livro e a terceira apresentando o Autor e sua Mem6ria lconografica. 

Mais do que um album, e uma festa para os olhos, ouvidos, racio
dnio e sensibilidade do leitor, que passa a viver a obra e se transforma, 
pela reflexao e vivencia, em co-autor. 
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Durante todo o percurso da leitura, que obrigatoriamente se tor

na lenta e meditativa, vai usufruir do prazer estetico, integrado na 

comunhao universal, determinado pelo autor. 

Abre o con junto de seus poemas "Legenda ", on de se julga dei

xando o outono de seu amadurecimento e adentrando o inverno do 

transcurso de sua existencia. 

Em "Defini~ao da Poesia", trabalhando notaveis intertextos com 

os autores brasileiros, tra<;a um paralelo entre Poesia e Vida, Essencia e 
Existencia e confessa que sua vida se identifica com a Poesia. 

De grande sublima~ao e o poema "Prece pela Poesia", on de confessa: 

A Poesia nao e Deus, mas Deus e Poesia, 

porque e a suprema Beleza, 

a suprema Eleva<;ao, 

o Libertador de toda como<;ao 

eo Criador de toda a Natureza. 

E mais adiante, de inspira~ao bfblica: 

V6s que sois a Harmonia do universo, 

o Verba que falou, as Unguas que abrasaram, 

que inspirastes Salmista e Anjos que cantaram, 

sede for~a do agir e, antes, so pro do verso! 

0 poeta vive numa perspectiva mfstica, teocentrica, dominada 

pela ideia e presen<;a de Deus e do Amor. 
Seus poemas sao dominados por uma religiosidade densa. E per

manente e profunda a necessidade de se elevar acima do terrestre . E 
assim realiza em toda a sua obra o tipo religioso, o tipo etico eo tipo es
tetico. 0 nfvel estetico em que o homem esta s6. 0 plano etico em que 

se poe o problema do outro, ou da comunhao humana. Finalmente o 
horizonte religioso em que o homem se integra na comunhao universal. 

Continua o poeta, em estado mfstico, cantando Amor e Poesia, 

Humildade e Perdao, a gra<;a de Deus e a Ora~ao . Cultua o Espfrito 
Paraclito, o Cristo Crucificado e chega ao Cora~ao de Cristo, confes-
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sando arrependimento, purgac;ao, em atitude de ascese pelo exercfcio 

da meditac;ao e da mortificac;ao. 

Viaja para Funchal, para o Rio de Janeiro, on de passeia pela Cine

landia, Copacabana, visita o Maracana, o Cristo Redentor, o Bruxo do 

Cosme Velho com Bentinho, passeando por Matacavalos e a Gloria. 

Na Argentina visita Buenos Aires, com Carlos Garde! e Jorge 

Luis Borges . 

Nao se pode deixar de lado Sao Paulo, a Pauliceia Desvairada, 

com todas as suas atrac;6es e riqueza material e intelectual. 

Brasilia esta presente com o sonho de Dom Bosco, Juscelino, 

Niemeyer e Lucio Costa . 
"Diagn6stico" e um soneto de reflexao profunda sobre o enigma do 

homem, reflexao que remonta aos gregos do "Conhece-te a ti mesmo". 

Continua a reflexao nos poe mas "A Face Ma da Morte" e "A 

Face Benigna da Morte". Neste ultimo, um intertexto de Sao Joao da 

Cruz, mfstico espanhol : 

Ao pedido de socorro 

do morro porque nao morro, 

visa a senha com seu visto 

para entregar-nos a Cristo. 

Eis que uma Luz nos invade 

e por ela se comprova 

a Beleza da Verdade 

sempre antiga e sempre nova. 

Seus poemas em louvor a Ledegario de Azevedo Filho, Dimas Ma

cedo, Ledo lvo, Dias da Silva e Filgueiras Lima sao vazados em riqufs
simo vocabulario, o que demonstra a riqueza do conhecimento do 
autor no domfnio da lingua portuguesa e da poetica. 

Nao se pode deixar de registrar o homem-familia que e Linhares 

Filho. Em varios poemas transborda sua sensibilidade, sua delicadeza 

e sua ternura por esposa, filhas e netos. Sempre dominado pelo Amor 
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que dedica a Deus, na sua religiosidade, aos parentes, aos amigos, as 

lnstitui<;6es em que trabalhou e a que pertenceu ou pertence: Univer

sidade Federal do Ceara, Seminario Diocesano do Crato, Academia 
Cearense de Letras. 

Conclui-se: par onde andou semeou o bem. 

Quando pressente o envelhecimento - e Cicero na antiguidade 

latina ja dizia Senectus ipsa est morbus -, que fatalmente levara a 
morte, Linhares Filho evoca a infancia eo amor: 

to fim do outono em mim. Chega-me o inverno. 

Sem inapetencia ter, nao me consterno 

e a minha cara infancia ainda sorrio. 

Mas, como antes do inverno, que se instala, 

nada farei sem te escutar a fala, 

querida, ou sem o bem do teu conforto. 

E continua, no soneto seguinte e de encerramento do livro: 
Saber maduro alerta-me profunda 
sabre a velocidade da descida. 

Se e inegavel que a dar nos acompanha, 

quero em meu fim vence-la pelo empenho 

de amar alguem, que me suaviza a trilha. 
Par esse amor enfrento toda sanha 
e, porque em tal afa nao me contenho, 
a ultima gloria desde ja rebrilha. 
In fine veritas et victoria 

No Limiar do lnverno, de Linhares Filho, e um livro profunda. Sao 
paginas de amor aos homens, de confian<;a na vida . Solidez racio
nal, justeza verbal, agudeza e limpidez de pensamento. 0 poeta e um 
grande intuitive e um grande descobridor. 
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