
                             INICIAÇÃO POÉTICA 

  Voltava da casa da namorada, por volta de dez 

horas da noite daquele domingo calorento, quando ouvi que 

alguém me chamava do interior do Bar do Bissolli. Era colega 

de escola que, ao lado de outros amigos  em torno de  mesa 

repleta de cervejas e salgadinhos, participava de agradável 

serão poético, todos encantados com os versos de Paulo 

Bonfim, tirados do primeiro livro do grande poeta paulista, 

ganhador do Jabuti daquele ano, “Antônio Triste”. Esqueci-

me de que tinha que me levantar bem cedo na manhã seguinte 

e passei não somente a participar da roda, como também 

consegui que o livro me fosse ao final emprestado. Ocorreu no 

entanto que, no momento em que era maior o encantamento 

de todos, apareceu junto da mesa um tipo popular muito 

conhecido na cidade, o magérrimo “Maçarico”, um tanto 

quanto atrapalhado dos miolos, que foi logo interrompendo o 

serão para contar a mesma manjada história de sempre, a fim 

de conseguir alguns trocados. Aquele meu colega de classe, no 

entanto, já um tanto tocado pelo álcool e irritado por haver 

sido interrompido bem no auge da declamação, levantou-se e 

fê-lo correr sob ameaça de alguns sopapos. Pobre do infeliz 

“Maçarico”, que jamais poderia entender o que se passava, 

mas que logrou escafeder-se mercê de suas compridas pernas. 

  Do livro que me foi emprestado sei de memória, 

ainda hoje, magnífico soneto (“Venho de longe, trago o 

pensamento / banhado em velhos sais e maresias...”), que 

certa ocasião declamei a saudoso colega do Ministério 

Público, que eu bem sabia ser amigo do Paulo Bonfim, então 

funcionário  administrativo do Tribunal de Justiça do Estado. 

Era de ver a alegria dele ao me ouvir declamar aquele poema 

do grande vate, hoje nonagenário mas ainda ativo. É bem 

provável que ele até mesmo haja relatado o episódio ao poeta, 

com quem se encontrava periodicamente. 

  Minha iniciação poética, contudo, deu-se muito 

antes, quando aluno do segundo ano do grupo escolar. Era 

uma festa de comemoração cívica  e a professora escolheu-me 

para recitar um poema muito engraçado, de Bastos Tigre (“A 



vovó também é velha / franzidinha como que”),  que descreve  

uma vovozinha procurando os óculos em todos os cantos da 

casa, mas que estavam em sua própria testa. A partir daí não 

parei mais, Olavo Bilac (“Olha estas velhas árvores, mais 

belas do que as novas, mais amigas...”), o carioca Araújo 

Jorge  (“Vês, aquele passarinho que pelo espaço imenso 

incerto adeja...”),  o Juca Mulato de Menotti Del Picchia 

(“Pigarço, a dor me aquebranta...”), e tantos outros, até o 

moderno Drummond, de quem possuo, em obra recentemente 

editada,  toda a produção poética.  Há muitos anos, em visita 

ao Mosteiro dos Jerônimos, na velha Lisboa, não me furtei a 

parar alguns minutos diante do túmulo de Camões, o maior 

poeta épico de língua portuguesa, ocasião em que procurei 

homenageá-lo declamando, bem baixinho, os primeiros versos 

de Os Lusíadas (“As armas e os barões assinalados, / que da 

ocidental praia lusitana, / por mares nunca dantes 

navegados...”). 

  Os leitores hão de estar perguntando se também já 

escrevi versos, e a resposta é positiva. Tenho alguns poemas 

manuscritos em velho caderno que recentemente encontrei no 

meio de empoeirados papeis, todos já amarelecidos pelo 

tempo. Relendo-os, até que não os achei tão ruins assim.  Mas, 

um ponto precisa ficar bem claro, só os revelarei a quem me 

disponibilizar, à guisa de adiantamento de direitos autorais, 

uma viagem para assistir à Copa na Rússia, com tudo pago. 

Alguém se habilita? 
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