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 - tentativa de resenha de GLACIAL, de Jorge Elias Neto,  

 

W. J. Solha 

 

Curioso: o artista plástico paraibano Sérgio Lucena me pediu que o entrevistasse -  

“porque queria  MUITO conversar com alguém do ramo” –,  e o título da matéria, 

publicada na revista Correio das Artes (agosto 2014) , da Paraíba, foi IN MY 

BEGINNING IS MY END, IN MY END IS MY BEGINNING, versos do muy 

católico poeta T. S. Eliot ( ampliando a fala final da católica Rainha Mary, da 

Escócia, antes da execução, que foi  IN MY END IS MY BEGINNING  ). Isso 

porque acabamos concluindo, Sérgio Lucena e eu, que o resultado o levaria a uma 

busca da volta a seus princípios – a figuração - , no exato instante em que ele vinha 

a João Pessoa com uma grande mostra, depois de muitos anos de ausência e...  

abstração.  Bem, Jorge Elias,   

 

https://bomfinha.wordpress.com/tag/tetelestai/
http://sergioarevalo.net/it-is-finished/
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/espirito_santo/img/jorge_elias_neto4.jpg
https://bomfinha.wordpress.com/tag/tetelestai/
http://sergioarevalo.net/it-is-finished/
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/espirito_santo/img/jorge_elias_neto4.jpg
https://bomfinha.wordpress.com/tag/tetelestai/
http://sergioarevalo.net/it-is-finished/
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/espirito_santo/img/jorge_elias_neto4.jpg
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médico, pesquisador e poeta. Capixaba, reside em Vitória. 

... me passou e-mail pedindo-me, igualmente, que fizesse uma resenha, já que 

GLACIAL estava saindo agora pela Patuá,  e desconfio que foi, também,  pra ver o 

que dizia a respeito dele  “alguém do ramo”  - porque, sim, fui artista plástico... e 

hoje tenho três poemas longos publicados. Pois bem: como Augusto dos Anjos - o 

imenso poeta de que Jorge gosta tanto -, que começava todos os seus famosos 

sonetos pelo final, mesma técnica utilizada pelo também sombrio e afim Edgar 

Allan Poe em  O Corvo, ponho como título deste texto o que está aí em cima: 

TETELESTAI, expressão grega mais conhecida na forma latina Consummatum 

Est. Lá está, na última página, do GLACIAL, pra quem quiser ver:  

Tetelestai * 

João, 19:30, 

*Está consumado! 

Pareceu-me coisa de quem terminou um trabalho que lhe causou muito sofrimento 

ou... torvo estorvo. E descobri, ali, pareceu-me também, o fio da meada.  Como já 

sabemos que  in my end is my beginning, vamos ao beginning, claro, pois o  mesmo 

evangelho de João, evocado, começa dizendo: 

- No Princípio era o Verbo... – en arkhê ên o Logos -  εν αρχη ην ο λογος 

 

e vamos anotando: Verbo, Logos, Cristo - figura sempre ostensiva ou 

dissimuladamente presente, em GLACIAL..., como na mente de quase todo 

cidadão pensante da civilização ocidental. Daí, talvez, a requerida resenha  que 

aqui está. Daí que, quando eu disse “alguém do ramo”, quis me referir, também ao 

fato de ter no currículo os romances A Verdadeira Estória de Jesus ( Ática,1979) , 

em que nego a existência de Cristo, e Relato de Prócula (A Girafa, 2010), em que 

reafirmo sua historicidade, mas numa situação pior: como agente de Roma, 

conclusão a que cheguei estudando muito o papel de Pilatos que fiz por três anos 

numa grandiosa peça de semana santa, ao ar livre, em João Pessoa, o O AUTO DE 

DEUS, de Everaldo Vasconcelos, na qual, como representante máximo, local, do 

invasor, sempre me intriguei com meu empenho em salvar o dito messias, 

enquanto todos os judeus, principalmente os do Sinédrio,  o condenavam. Mas... 

quem destruiria os vitrais das catedrais? Como eu vejo uma beleza extraordinária 

em tudo aquilo, escrevi, também, os versos de um oratório – Via-Sacra, para a 

musicista Ilza Nogueira, exibido na semana santa de 2005. Jorge Elias, portanto, 

viu em mim, suponho, talvez inconscientemente ou não, um dos Seis Graus de 

Separação  até a fonte maior de sua angústia, o Filho de Deus, aqui vivido pelo 

“global” Vladimir Brichta: 
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Veja este trecho de um de seus poemas: 

 

Paisagem          

 
                                                                    Cada tiempo de dudas 

                                                                                   Necesita un paisaje  

                                                                                     Luís Garcia Montero 

 

 
O céu se fecha. 
Nuvens se entrelaçam 
― íntimas . 
Onde encontrar 
um caminho sem cruzes? 

 

 

Vê?  

“Cada tempo de dúvidas”, diz o poeta espanhol. Jorge Elias, portanto, se sente 

num deles. Consequência?: “O céu se fecha”, como se lê na poesia do vate 

capixaba, que, poeticamente,   mais sugere do que diz. Seu contorno é sempre 

muito leonardesco -   non finito e/ou sfumato -  e, com isso, nessa imprecisão,  fala 

mais.  

 

“Onde encontrar/ um caminho sem cruzes?”  

 

Veja estes versos – meus -, feitos em cima d´A Triste Partida, do Patativa do Assaré, 

em que o coral canta ( depois que Jesus é condenado, põe o madeiro nos ombros e 

se vai ) : 

 

Identificamo-nos todos co´a cena 

De um homem que arrasta a cruz para o além. 

Na mente os espinhos, no espírito as rosas, 
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As luzes e trevas que a vida contém. 

 

Intrometo-me? Apenas mostro como Jorge Elias se irmana comigo, com todos.  

 
Onde encontrar 
um caminho sem cruzes? 

 

O trágico é que ele sabe, todos sabemos que isso não existe.  

 

    

                                   
       

Passei minha infância – querendo ou não - ouvindo Orlando Silva cantar: 

 

 - Sou um covarde e bem sei que o direito é levar a cruz até 
o fim, 
Mas não posso, é pesada demais para mim. 

 

Há um poema de GLACIAL, em que o poeta ( nada, nele, é explícito ) assume o 

papel da vítima.  

 

 

http://blogdobanu.blogspot.com/2011/01/aracuai-recebeu-pagador-de-promessa.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/10/homem-carrega-cruz-por-120-km-em-busca-de-ajuda-para-filha-no-rs.html
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http://www.implicante.org/blog/orlando-silva-da-tapioca-ao-escandalo-de-milhoes/
http://byegy-fe-sanya.blogspot.com/2011/05/agnus-dei.html
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Rês 
 
   
Eis o meteoro 
da impaciência 

 
que destrincha a carne, 
que fratura 
o tempo e 
me descobre 
tenro, 
palatável, 
em meio 
aos estilhaços 
da urgência. 

 

OK.  “Tenro”, “palatável”, porque vai  virar hóstia, na Ceia. Veja-o assim:  
 
Nutrido 
em úbere 
divino, 

http://byegy-fe-sanya.blogspot.com/2011/05/agnus-dei.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG80140-8076-197,00-A+ESTRELA+DE+BELEM.html
http://byegy-fe-sanya.blogspot.com/2011/05/agnus-dei.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG80140-8076-197,00-A+ESTRELA+DE+BELEM.html
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Mas como Jorge Elias, à revelia, talvez, se vê?  
 
resfriado nas 
evidências da razão  
       – que não basta. 

 

A razão não basta. E ele diz em “Reinício” – entre mensagens cifradas: 

 
persigo sua imagem, 

Deus dos homens. 

 

Estamos com um poeta... relutantemente... místico, uma espécie de Eliot,  William 

Blake, um San Juan de la Cruz ...  “fora de época”, deslocado entre nós...  e eles.  

 

Veja, no poema O que gela:  

 
  
O que gela  
na madrugada   
a mão que contorna, 
na névoa densa, 
o círculo do Mundo? 
 
 

Impossível não evocar esta imagem do poeta – e também grande artista plástico – 

William Blake: 
 

 
 

O que gela / na madrugada / a mão que contorna,  / na névoa densa, / o círculo do 

Mundo?  
  
Assustada,  

http://peroratio.blogspot.com/2012/08/2012593-mae-seu-filho-qual-mae-qual.html
http://blackmetalholiday.blogspot.com/
http://peroratio.blogspot.com/2012/08/2012593-mae-seu-filho-qual-mae-qual.html
http://blackmetalholiday.blogspot.com/
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a fala   
perde-se, 
alçada aos equívocos 
do Céu. 
  

Claro que o bíblico Jó se rebela,  como Jo... rge Elias no poema  “Cansaço”, 

quando diz, lá pelas tantas: 

 

Não me cabe 
o sedentarismo da crença, 
o fervor  
no púlpito. 

 

Jó – Capítulo 38,: 
 

1 Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: 

2 Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? 

3 Prepare-se como simples homem; vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. 

4 Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. 

5 Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba! E quem estendeu sobre ela a 

linha de medir? 

 

Jorge Elias se isola. E lê muito. Muito. Atrás da resposta. 

Veja isto: 

 

“Caminhais em direção da solidão. Eu, não, eu tenho os livros.”  
―Marguerite Duras 

 

Jorge diz, neste poema: 
 
                                       
Os livros são meu celeiro  
de devaneios. 
Onde adormeço 
na dobradura do tempo 
             ― pênsil ― , 
no desfiladeiro de um cotidiano 
que nos semeia  
no nada. 
 

A imagem  é muito forte: 

http://biblia.com.br/novaversaointernacional/jo/jo-capitulo-38/
http://kdfrases.com/frase/107041
http://kdfrases.com/autor/marguerite-duras
http://kdfrases.com/autor/marguerite-duras
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Li e reli Dom Quixote, inclusive quando fui pintar este quadro que registra o 

momento em que Alonso Quijano, lendo um livro de cavalaria – Amadis de Gaula 

– endoida de vez, transformando-se em Quijote: 
 

 
 
Os livros 
abraçam 
minha loucura 
atordoada 
pelo semblante 
de homens dignos, 
sóbrios e austeros, 
óbvios 
e dissonantes. 
 

“Óbvios. E dissonantes.” Como são complexos, os seres humanos!  

O poema „Cronópio” começa com esta estrofe: 

Sou o fiel 
depositário 
de um 
torrão de açúcar. 

 

http://www.tecnocino.it/2008/11/articolo/cina-razzi-per-costruire-il-ponte-dei-record/12244/
http://joseliocarneiro.blogspot.com/2011/10/tributo-wj-solha.html
http://www.tecnocino.it/2008/11/articolo/cina-razzi-per-costruire-il-ponte-dei-record/12244/
http://joseliocarneiro.blogspot.com/2011/10/tributo-wj-solha.html
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Conforme , há os cronópios, que  são os que não atribuem 

importância exagerada às coisas; os famas, que são o contrário; e esperanças, que 

são os preguiçosos, desanimados e sedentários.  

Pois bem. Vê-se que o nosso poeta – e todo poeta é sempre um fingidor que finge tão 

completamente  / Que chega a sentir que é dor / A dor que deveras sente - se 

classificaria entre os primeiros, daí que, com pequenos e belos versos, se diz, fiel 

depositário de um torrão de açúcar, e, enquanto o vulcão / hiberna/  em estado de flor, 

 
polvilho as relíquias, 
pois ignoro 
a espessura 
das trevas. 
 

A espessura das trevas. Entramos no tema central do livro: 

 
O inverno é longo, 
      o bastante  
para que a neve 
reaja a esses 
rudimentos de liberdade 
extinta. 
 

Que inverno? O de nosso descontentamento.  

     the winter of our discontent 

 

     Richard The Third Act 1, scene 1, 1–4 
 

Bem, daí que o poeta, que ironicamente começou dizendo-se “depositário de um 

torrão de açúcar”, com o que contraria o evangelho,   

 - Vos estis sal terræ,  

 

encerra,  

http://www.enotes.com/richard-3-text/act-scene-1
http://sp.quebarato.com.br/sao-paulo/historias-de-cronopios-e-de-famas-julio-cortazar__2DE7B9.html
http://k3chan.wordpress.com/tag/jesus/
http://sp.quebarato.com.br/sao-paulo/historias-de-cronopios-e-de-famas-julio-cortazar__2DE7B9.html
http://k3chan.wordpress.com/tag/jesus/
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gozador, sombrio, sentindo-se... pecador: 
 
Caronte aguarda 
o sal da terra 

 

 

  
 

E? Estes são versos de Simetria do Caos. 
 
Desandada 
         tristeza 
dizer: ― sim ― 
me desespero. 

 

Mas, “Assim & Assado” revida:  

 
Antes assim que assado; 
e assado é sentença, 
condenação de loucura. 
 

Doutoralmente concluo: nosso Doutor Jorge Elias Neto viu sofrer, sofreu muito e 

talvez tenha feito sofrer... 
 
(...)  
 
Havia uma alternativa 
em alguma gaveta 
queimada para não morrer 
de frio. 
 
Uma aspirina  
entre duas torturas. 
 

O vidente cego, Tirésias, em Édipo Rei, vai fundo: 

 

http://deedellaterra.blogspot.com/2011/03/michelangelo-e-terribilita.html
http://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWLRB
http://deedellaterra.blogspot.com/2011/03/michelangelo-e-terribilita.html
http://pt.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-8EWLRB
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- Como é terrível saber, quando o saber de nada serve a quem o possui. 
 

OK, o doutor viu e sentiu muita angústia. Mas ele sabe tudo, afinal? 

 

 
 
Matilha 
 
Nomeados 
os lobos, 
desembainhei os caninos 
          – incógnitos – 
e ensaiei a dança 
solitária 
do uivo  

na imensidão austral. 
 
imensidão austral. O inverno do descontentamento se 
agrava. Aí está o terrível GLACIAL a que se refere o livro. 
Bem, mas  

http://kyrieeleison-jcm.blogspot.com/2012/02/tiresias-cegueira-do-presente.html
http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/wanderley-filho/corrupcao/lobo-em-pele-de-cordeiro/
http://kyrieeleison-jcm.blogspot.com/2012/02/tiresias-cegueira-do-presente.html
http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/wanderley-filho/corrupcao/lobo-em-pele-de-cordeiro/
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e a vida, já dizia Voltaire - igualmente maniqueísta - 
quando não é complicação é  
 
Tédio 

 

 

(...) 

 
O nada  

é um cansaço 

que dá sono.  

 

Eis aí, além do branco eterno, outra forma do Glacial: o nada.  

 
O contorno das montanhas 
desfez o sentido  
das encruzilhadas 

 

( Clandestino ) 

 

Aí surge o poema Fração do indizível. Nele se fala no branco do gelo, pressente-se a 

solidão – felizmente a mesma que nos leva à Poesia - e que (isto é duro): 
 
Entre o amor 
e outras alucinações, 
o inefável me acena  
caridoso. 
 

( ... )  
 
... biografia  
         de renúncias  

http://www.flogao.com.br/sekishike/96856944
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e equívocos. 
 
Minha distância 
não é exercício de retórica, 
apontamento  
de  um ególatra. 
 

Onde encontrar 
um caminho sem cruzes? 
 
Voltemos aos versos iniciais do poema O que gela,  pois são reveladores.  
 
O que gela  
na madrugada   
a mão que contorna, 
na névoa densa, 
o círculo do Mundo? 
 

Ele se refere à Sabedoria, que diz, segundo o livro dos Provérbios 8: 22 a 28  

 
- O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos.  
Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. (...) Quando ele 
preparava os céus, aí estava eu; quando traçava um círculo sobre a face do abismo. 
 
  
 

 
 

MAS  

 

O que gela 

Na madrugada 

A mão que contorna, 

Na névoa densa, 

O círculo do Mundo?  

 

 
a derradeira gota de suor 
da morte interrompida. 
  

http://blackmetalholiday.blogspot.com/
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Há no estilo de Jorge Elias, uma certa combinação  de palavras à Lorca: Árbol de 

Sangre, la tristeza sin ojos, médula del alma, Verde viento, silencios de goma 

oscura,  rosa de la circuncisión, etc.  

 

Wikipédia: 

 
O Surrealismo, um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, 

reúne artistas anteriormente ligados ao Dadaísmo, fortemente influenciado pelas teorias 

de Sigmund Freud , enfatizando o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos 
seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída 
pelo racionalismo 

 

Veja isto: 
 

Não me cabe 
o sedentarismo da crença, 
o fervor  
no púlpito. 
 
Não me envaidece, 
não me encoraja 
(...) escovar os pelos 
que agasalharam 
                    erros. 

 

Tudo isso é cheio de estranheza, mas... verdade.  
 

  

 

: 

 

Muitos de nós tivemos uma infância ouvindo ou dizendo orações como a Salve, 

Rainha: 

 
 “A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, 

gemendo e chorando neste vale de lágrimas”  
 

Vale de lágrimas. Veja isto: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/wanderley-filho/corrupcao/lobo-em-pele-de-cordeiro/
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Amanhecer 

  
É setembro. 
escorrem  
as primeiras lágrimas  
das montanhas dos Andes, 
 
(...) 
 

Eia, pois, advogada nossa,  
 
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei,  
 
e depois deste desterro mostrai-nos Jesus,  
 
bendito fruto de vosso ventre,  
 

Desterro. O poeta se sente desterrado... desde que chegou à idade da razão, de que, 

com a poesia, busca se livrar.  
 
Esqueci-me  
de quase tudo, 
e um silêncio limpo 
me embriaga. 
 

Veja este poema - Sobre anjos e blasfêmias -  que é o Gênesis numa versão  conto de 

fadas,  

a começar pela Terra, agora “convexidade da grande esfera”: 
 
 
(...)  
 
Reluzem desejos na convexidade 
da grande esfera. 
Por isso videntes 
não a deixam tocar. 
E a iluminam com a castidade 
de seus olhos puros e atentos. 
Deixam cair sobre ela 
o que há de imaterial  
nos anjos e estrelas. 
(A ausência de peso 
         não trinca 
— não lasca —,  
não faz perecer a perfeição  
    do que se enseja.)  
Só que um toque atrevido, 
por delicado que seja, 

faz desabar o enigma 

(Chamam a isso: pecado.) 
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Enigma = pecado. Vamos à velha estória:  

 
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás 
livremente, 
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; 
 
Gênesis 2:16-17 
     

Bem, em meu  faço uma tentativa 

de interpretação do livro Brevidades,  de Pedro Du Bois,  e uma palavra, agora, de 

Jorge Elias, me faz voltar a ele: “sanidade”: 

“... ele divide seu Brevidades, sendo as duas primeiras partes, Breve 

apanhado sobre a (minha) lucidez, e Breve anotação sobre a (minha) 

sanidade. Em seguida diz,  no poema 21: Nas religiões encontro 

santas pessoas \ e sobre elas debruço em busca\ da sanidade. Curiosa essa 

vinculação sanidade\ santidade”.  
 

Há uma culpa – máxima culpa - qualquer em jogo. 

 

Jorge Elias diz, em Portal dos anjos: 
 
Anjos ... 
Dou-lhes de presente  
minha sanidade. 
Sei o que me custará 
rolar a cabeça no acaso ... 
Anjos de poeta não implodem, 
esvaem-se da cabeceira  
da cama do menino. 
Retornam para a dimensão do sonho 
que se teve 
e se dispersou com a razão.  
Anjos ... 
Retribuo com o poema a vigília 
e peço que devolvam a Paulo 
o patibulum e a culpa. 
 
 

Falo novamente de mim, para falar do poeta e não apenas dele. Havia uma 

reprodução deste quadro sobre minha cabeceira, quando menino: 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/16-17
http://literaturasemfronteiras.blogspot.com/2012/11/livros-que-w-j-solha-gostaria-de-ter.html
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Quanta gente rezou como eu, antes de dormir: “Santo anjo do Senhor, meu zeloso 

guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, ilumina, 

amém.” 

 
Deixe-me repetir Jorge Elias: 
 
Anjos de poeta não implodem, 

esvaem-se da cabeceira  
da cama do menino. 
Retornam para a dimensão do sonho 
que se teve 
e se dispersou com a razão.  
 

Claro que a razão custou o sonho ao poeta. E não sem custo. Vivi uma geração que 

se lamentou quando percebeu – toda ela - que The dream is over.  

Retribuo com o poema a vigília 
e peço que devolvam a Paulo 
o patibulum e a culpa. 

Mais enigmas. O que tem o apóstolo da epístola com isso?  

“Deus está morto, - diz Ivan Karamazov - agora tudo é permitido”, e o velho Fiódor: “Deus está morto, 
nada mais é permitido”.  

Lacan, em 1960, em seu Seminário sobre A ética da psicanálise, interroga a função do pai na vida do 
sujeito moderno, retomando textos antigos, como a Epístola aos Romanos, de São Paulo, “tu, que te 
glorias na lei, desonras a Deus, transgredindo a lei”  (...) “porque pelas obras da lei não será justificado 
nenhum homem diante dele. Porque, pela lei, vem o conhecimento do pecado”. 

O sonho se dispersou com a razão, portanto, mas o poeta pede que não se diga que 

agora tudo – ou que nada - seja permitido. Para não se sentir perdido no gelo 
intransponível. 
Daí esse tatear – essa procura. 

 

http://ideeanunciai.wordpress.com/2011/10/02/santos-anjos-da-guarda-02-de-outubro/
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Não é fácil,  a perda da fé. A que tive, religiosa, foi tão gradativa, que não a senti. 

Pior foi ver esta mão e mente que me pareciam tão seguras, no que me mostravam 

um caminho sem cruzes, mostrando todas e nenhuma direção, suspensa num 

museu, com o fim da União Soviética.  

   

O que tem a ver uma fé com a outra? A confiança da infância. 

 

Adam Smith disse,   em A Riqueza das Nações, 1776: 

...não é da benevolência do padeiro, açougueiro ou cervejeiro que se pode esperar o  jantar, 

e sim do empenho deles pelo que irão... lucrar.  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_XP9OJVXHVg0/SY7-78ZYINI/AAAAAAAAAVQ/nMwiU9ImuxI/s1600-h/Copia+de+884-Edit-2.jpg&imgrefurl=http://vagabundosdeestrellas.blogspot.com/2009/02/pico-lenin-kirguizistan.html&h=532&w=800&tbnid=KqNjlLSNt1dL7M:&zoom=1&docid=emGgl6i0CPF7sM&ei=FOBAVL2uCcbGggTAoYKYBA&tbm=isch&ved=0CHIQMyhOME4
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1511935-5602,00-BOMBA+DANIFICA+ESTATUA+DE+LENIN+NA+CIDADE+RUSSA+DE+SAO+PETERSBURGO.html
http://imgur.com/gallery/Vw0spFz
https://www.algosobre.com.br/biografias/adam-smith.html
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_XP9OJVXHVg0/SY7-78ZYINI/AAAAAAAAAVQ/nMwiU9ImuxI/s1600-h/Copia+de+884-Edit-2.jpg&imgrefurl=http://vagabundosdeestrellas.blogspot.com/2009/02/pico-lenin-kirguizistan.html&h=532&w=800&tbnid=KqNjlLSNt1dL7M:&zoom=1&docid=emGgl6i0CPF7sM&ei=FOBAVL2uCcbGggTAoYKYBA&tbm=isch&ved=0CHIQMyhOME4
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1511935-5602,00-BOMBA+DANIFICA+ESTATUA+DE+LENIN+NA+CIDADE+RUSSA+DE+SAO+PETERSBURGO.html
http://imgur.com/gallery/Vw0spFz
https://www.algosobre.com.br/biografias/adam-smith.html
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_XP9OJVXHVg0/SY7-78ZYINI/AAAAAAAAAVQ/nMwiU9ImuxI/s1600-h/Copia+de+884-Edit-2.jpg&imgrefurl=http://vagabundosdeestrellas.blogspot.com/2009/02/pico-lenin-kirguizistan.html&h=532&w=800&tbnid=KqNjlLSNt1dL7M:&zoom=1&docid=emGgl6i0CPF7sM&ei=FOBAVL2uCcbGggTAoYKYBA&tbm=isch&ved=0CHIQMyhOME4
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1511935-5602,00-BOMBA+DANIFICA+ESTATUA+DE+LENIN+NA+CIDADE+RUSSA+DE+SAO+PETERSBURGO.html
http://imgur.com/gallery/Vw0spFz
https://www.algosobre.com.br/biografias/adam-smith.html
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_XP9OJVXHVg0/SY7-78ZYINI/AAAAAAAAAVQ/nMwiU9ImuxI/s1600-h/Copia+de+884-Edit-2.jpg&imgrefurl=http://vagabundosdeestrellas.blogspot.com/2009/02/pico-lenin-kirguizistan.html&h=532&w=800&tbnid=KqNjlLSNt1dL7M:&zoom=1&docid=emGgl6i0CPF7sM&ei=FOBAVL2uCcbGggTAoYKYBA&tbm=isch&ved=0CHIQMyhOME4
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1511935-5602,00-BOMBA+DANIFICA+ESTATUA+DE+LENIN+NA+CIDADE+RUSSA+DE+SAO+PETERSBURGO.html
http://imgur.com/gallery/Vw0spFz
https://www.algosobre.com.br/biografias/adam-smith.html
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Luis Büchner,  em O Homem Segundo a Ciência, 1869, sobre o comunismo: 

- Todas as tentativas do gênero têm falhado vergonhosamente  e afirma-se que, por causa 

da fraqueza, da insuficiência da natureza humana, falharão sempre. 

Insuficiência. Em GLACIAL, de Jorge Elias Neto, há um poema chamado 

Insignificância, em que ele fala em “tons de desespero”, quando “os segundos 

corrompem nossos sonhos”, “a eternidade consome toda inocência”, etc, e termina 

dizendo: 

O céu conspira  
dentro de mim, 
ponto  
sujo no útero 
da neve. 
 

Insignificância, é o título do poema. Insuficiência, diz o também médico 

Büchner. E veja isto, em  

 

 
 
- A necessidade de expiar, como a não menos imperiosa da redenção, brotam de uma falta; 
não no sentido moral da palavra, mas em sua acepção literal: somos pouco ou nada diante do 

ser que é tudo. Nossa falta não é moral: é insuficiência original. O pecado é ser 

pouco. 
 

Temos aí, portanto, uma bela correção ao Gênesis. Veja este cartaz: 

 

http://www.filosofia.org/ave/001/a229.htm
https://armonte.wordpress.com/tag/o-arco-e-a-lira/
http://www.filosofia.org/ave/001/a229.htm
https://armonte.wordpress.com/tag/o-arco-e-a-lira/
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Observe: o azul (constante em GLACIAL) no feto humano... e um dos antropoides 

que aparecem na abertura do filme, cujo título é THE DAWN OF MAN. 

   
Teia dos homens 

O principio da manhã  
            distende  
o azul e se apodera 
de toda soberba. 
     Olhares ... 
São só olhares 
para um infinito solitário. 
     E a verdade  
já foi grunhida 
pelo primeiro homem. 
 

Volto a interferir na resenha. Este, abaixo, é um quadro meu, pintado logo após o 

nascimento de meu neto Israel – hoje com 18 anos. Todos os querubins em cena 

foram feitos a partir de fotos dele, nu como nasceu: 

 

http://galleryhip.com/2001-a-space-odyssey-baby.html
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Pois bem: a primeira palavra que ele me disse – sorrindo, como sempre -  foi 

“ankh”. Jamais me esqueci disso porque 

 
Ankh: é  conhecida como a cruz ansada, símbolo, na escrita hieroglífica egípcia, da vida. 

Conhecido também como símbolo da vida eterna. Os egípcios usavam-na para indicar a 

vida após a morte.  
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%B3glifos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://en.wikiquote.org/wiki/File:Ankh-Symbol.svg
http://world-pyramids.com/en/world-pyramids/s/secret-egyptian-ankh-cross.html
http://en.wikiquote.org/wiki/File:Ankh-Symbol.svg
http://world-pyramids.com/en/world-pyramids/s/secret-egyptian-ankh-cross.html
http://en.wikiquote.org/wiki/File:Ankh-Symbol.svg
http://world-pyramids.com/en/world-pyramids/s/secret-egyptian-ankh-cross.html
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E eis aí a cruz. De Novo. Significando “Vida”. Até depois da morte. 

 

Mas “in my end is my beginning, and in my beginning is my end”, e volto ao título 

do livro – GLACIAL – e à sua epígrafe, que é o…  final... do soberbo e tristíssimo 

conto “Os Mortos”,  de James Joyce, onde “esqueletos são tirados do armário” 

numa noite de... natal: 

 
 Sua alma desmaiava lentamente, enquanto ele ouvia a neve cair suave através do 
universo, cair brandamente, como se lhes descesse a hora final, sobre todos os vivos e 
todos os mortos. 

His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and 
faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead. 

Veja a sinopse original do belo filme “The Dead”,  de John Huston, baseado nesse 

conto: 

 
Gabriel Conroy and wife Greta attend a Christmas dinner with friends at the home 

of his spinster aunts, an evening which results in an epiphany for both of them. 
 
Gabriel Conroy e a esposa Greta participam de um jantar de Natal com amigos na casa de suas tias 
solteironas, numa noite que resulta em uma epifania para ambos. 
 

Leia o primeiro poema  de GLACIAL: 

 
Compondo o sitio arqueológico 
 
 
A vastidão  
é uma pedra 
redonda e fria.  
Grande esfera 
onde deslizam 
e desabam as criaturas. 
O horizonte ‒ gelo 
intransponível. 
Daí esse tatear – essa procura. 
A obscura arqueologia de esconder-se. 
 
E, no silêncio, 
no cu 
desse branco profundo, 
aguarda, 
e se expande, 
e fulgura, 
o jardim das epifanias. 
 
Wikipédia: 
 
Epifania é uma súbita sensação de realização ou compreensão da essência de algo. 
Também pode ser um termo usado para a realização de um sonho com difícil realização. 
O termo é usado nos sentidos filosófico e literal para indicar que alguém "encontrou 
finalmente a última peça do quebra-cabeças e agora consegue ver a imagem completa". O 
termo é aplicado quando um pensamento inspirado e iluminante acontece, que parece ser 
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divino em natureza (este é o uso em língua inglesa, principalmente, como na expressão I 
just had an epiphany, o que indica que ocorreu um pensamento, naquele instante, que foi 
considerado único e inspirador, de uma natureza quase sobrenatural). 
 

Releia: 
 
E, no silêncio, 
no cu 
desse branco profundo, 
aguarda, 
e se expande, 
e fulgura, 

o jardim das epifanias. 

 

Jorge Elias cria, de cara, um choque estético, digno de Bosch neste detalhe do... 

“Jardim das Delícias”:  

 

 
  

Compare os versos acima com estes, de Insignificância:  
 
O céu conspira  
dentro de mim, 
ponto  
sujo no útero 
da neve. 
 

O que faz o Inconsciente! Substitui no cu  / desse branco profundo, pelo Self do poeta:  

 
ponto / sujo no útero  / da neve. 
 

A autoestima  - estigma, ainda da fé – está “lá embaixo”. Volto a Octávio Paz: 

 
A necessidade de expiar, como a não menos imperiosa da redenção, brotam de uma falta; não 
no sentido  
moral da palavra, mas em sua acepção literal: somos pouco ou nada diante do ser que é tudo. 
Nossa falta não é moral:  
é insuficiência original. O pecado é ser pouco 
 

No poema O Primeiro Movimento, Jorge Elias, metaforicamente, afirma que, em 

meio ao nada, resta 
saber-se  
            de partida. 

http://terapiaocupacionalsutilezas.blogspot.com/p/eu-indico.html
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Seguir o caminho do vau congelado. 
Segurar-se cego 
nas alvas tranças  
que pendem 
no absurdo. 

 

 

RAPUNZEL! Eis a infância, outra vez, com seu bem assimilado nonsense... 

 

... cheio de lógica para quem entende do assunto, como os autores destas duas 

obras: 

                                      

Inclusive para justificar isto: 

A faca yanagui 
despregou da glande 
a gota de sêmen. 

http://www.pikosky.sk/2013/01/25/taylor-swift-ako-princezna-ktora-nepoznala-noznice-a-epilator/1358968006_taylor-swift-rapunzel-disney-zoom-2/
http://aesquinadatecla.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
http://lagoenaoficial.blogspot.com/2013/09/nos-contos-de-fadas-acham-se-gravadas.html
http://www.pikosky.sk/2013/01/25/taylor-swift-ako-princezna-ktora-nepoznala-noznice-a-epilator/1358968006_taylor-swift-rapunzel-disney-zoom-2/
http://aesquinadatecla.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
http://lagoenaoficial.blogspot.com/2013/09/nos-contos-de-fadas-acham-se-gravadas.html
http://www.pikosky.sk/2013/01/25/taylor-swift-ako-princezna-ktora-nepoznala-noznice-a-epilator/1358968006_taylor-swift-rapunzel-disney-zoom-2/
http://aesquinadatecla.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
http://lagoenaoficial.blogspot.com/2013/09/nos-contos-de-fadas-acham-se-gravadas.html
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Resgatou da solidão 
o vicio cuspido. 
 

Solidão, Vício – vício solitário. Masturbação?  Algo mais, pois estamos... 

dissecando um poeta: 
 

A meditação é um vício solitário que cava no aborrecimento um buraco negro 
que a tolice vem preencher. 
Paul Valéry 

 
Ou seja: 

 
E, no silêncio, 
no cu 
desse branco profundo, 
aguarda, 
e se expande, 
e fulgura, 
o jardim das epifanias. 
 

É incrível: “epifanias” para Jorge Elias,  “tolice” para Valéry. Ficamos pasmos, 

sempre, com o inter-relacionamento de tudo que é humano.  Voltemos a este 

poema: 

 
Compondo o sitio arqueológico 
 
 
A vastidão  
é uma pedra 
redonda e fria.  
Grande esfera 
onde deslizam 
e desabam as criaturas. 
O horizonte ‒ gelo 
intransponível. 
Daí esse tatear – essa procura. 

(...) 

 

E vamos ao seguinte: 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/paul_valery/
http://www.asiashop.com.br/prod,IDLoja,7773,Amp,True,IDProduto,1845279,facas-sushi-e-sashimi-faca-p--sashimi-e-sushi-270mm--yanagui-ba----tojiro
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Da construção de cidades e sentenças 
 
Gélidos desfiladeiros 
ladeando avenidas... 
Estruturas metálicas 
        — andaimes —  
espinha dorsal  
de enormes geleiras 
que sentenciam à morte 
os que ignoram a cronologia 
do desespero. 
 

Caramba, em 2010 participei do filme O Som ao Redor, de Kleber Mendonça 

Filho, no Recife. Aí estou eu, num sonho de meu neto ( Gustavo Jahn ). 

 

 
 

Pois bem. Durante as filmagens conheci um célebre curta de Kleber – RECIFE 

FRIO – em que são vistas cenas com efeitos especiais, como esta: 

 

 
 

As coisas – confirma-se mais uma vez - estão “no ar”: 

 

 

http://rollingstone.uol.com.br/noticia/festival-do-rio-2012-io-som-ao-redori-e-eleito-melhor-longa/
http://eucurtorecife.com.br/curta-metragem-recife-frio/
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/festival-do-rio-2012-io-som-ao-redori-e-eleito-melhor-longa/
http://eucurtorecife.com.br/curta-metragem-recife-frio/
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O diretor do Setor das Investigações 

Cósmicas do Observatório de Pulkovo da Academia de Ciências da Rússia, Doutor em 

Ciências Habibullo Abdusamatov declara que o planeta já começou a esfriar. Estudando a 

periodicidade das alterações da atividade solar, é possível predizer os futuros aquecimentos e 

esfriamentos globais. “Conforme os nossos dados, a temperatura começará a decrescer 

estavelmente a partir do ano 2014. O pico do frio será em 2055, ou 11 anos antes ou depois 

desta data”, afirma o cientista. O esfriamento duradouro prognosticado poderá ser já a quinta 

menor era do gelo nos últimos nove séculos 

 

 

 

Cristais,  
    cristais, 
          e mais cristais desabam 
e lancetam a alvura. 
Sanha de cascos, 
cavalgada dos portentosos, 
          fogosos  
com os corpos e almas 
a tilintar no catre  
de suas masmorras. 

 

   

 

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQPtdspJzAUdRnQH-fAGp4lQ7a6ei89_2qYCCZYwMksuvU6CFIv
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-100745/
https://movimentodocente.milharal.org/2012/07/11/os-cavalos-de-netuno-1897-de-walter-crane/
http://delgadohumberto.blogspot.com/2012_10_24_archive.html
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQPtdspJzAUdRnQH-fAGp4lQ7a6ei89_2qYCCZYwMksuvU6CFIv
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-100745/
https://movimentodocente.milharal.org/2012/07/11/os-cavalos-de-netuno-1897-de-walter-crane/
http://delgadohumberto.blogspot.com/2012_10_24_archive.html
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQPtdspJzAUdRnQH-fAGp4lQ7a6ei89_2qYCCZYwMksuvU6CFIv
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-100745/
https://movimentodocente.milharal.org/2012/07/11/os-cavalos-de-netuno-1897-de-walter-crane/
http://delgadohumberto.blogspot.com/2012_10_24_archive.html
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQPtdspJzAUdRnQH-fAGp4lQ7a6ei89_2qYCCZYwMksuvU6CFIv
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-100745/
https://movimentodocente.milharal.org/2012/07/11/os-cavalos-de-netuno-1897-de-walter-crane/
http://delgadohumberto.blogspot.com/2012_10_24_archive.html
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Mas o poeta – como todo ser humano – que aqui soltou seu Id, tem, também, seu 

Superego: 

 
No caos, chupando manga 
 
O poeta se debruça no caos  
chupando manga 
e a Lei suprema 
se mistura  
         — indissoluta — 
às fimbrias que teimam 
em persistir 
agarradas 
entre os dentes. 
 

Vivi de 62 a 70 no alto sertão paraibano. “Cão chupando manga”, por lá, significa 

alguém muito especial no que faz. “Ariano Suassuna? É o cão chupando manga!” 

Veja o que conta Jorge Elias, numa entrevista a Hilton Valeriano: 

 

 
Quando tinha aproximadamente 5 anos, minha avó saiu do sertão do Rio Grande do Norte para 
morar em minha casa. Ela trouxe na bagagem a memória viva do povo sertanejo. Analfabeta, 
decorou tudo que ouviu de seus antepassados, poemas, versos, músicas e longas histórias. Eu 
passava horas, diariamente, deitado em seu colo ouvindo-a, apaixonado, cantar e recitar 
cordéis. Ela era considerada a guardiã das histórias em sua cidade de origem. 
 

 

“No caos, chupando manga”  é uma volta por cima, num hábil jogo de palavras. 

Porque se trata do desprezo pela fonte de seu tormento: 

 
e a Lei suprema 
se mistura  
         — indissoluta — 
às fimbrias que teimam 
em persistir 
agarradas 
entre os dentes. 
 

Aqui há muito do célebre GÉNESIS segundo Guerra Junqueiro: 
 
 
Jeová por alcunha - o Padre Eterno, 
 
Deus muitíssimo padre e muito pouco eterno, 
 
Teve uma ideia suja, uma ideia infeliz: 

 
Pôs-se a esgravatar co’o dedo no nariz, 
 
Tirou desse nariz o que o nariz encerra, 
 
Deitou isso depois cá baixo, e fez-se a Terra. 

 

Bem, tudo termina como se houvesse, por fim, um acomodamento à nova 

realidade. O poeta está produzindo... e basta.  
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A maior morte, 
        em vida,  
é a impossibilidade. 
 

Compara-se às formigas, que prosseguem sua faina – como na fábula A Cigarra e 

a Formiga: 
 
Morrem,  
       aos montes, 
             em fila,  
       agarradas  
à impossibilidade 
 

Qual o problema? 
 

 
 

Que venha, portanto,  
 

A ordem natural  
 
Vida,  
esse distúrbio das moléculas 
que se agrupam 
e se toleram; 
 
(...) 
 
e se expandem à busca 
de esperanças; 
que se esquecem da inexistência 
de possibilidades 
e se acasalam; 
que se transformam em autômatos 
e digladiam com seus iguais, 
 

  
 

http://passosdoempreendedor.blogspot.com/2009/08/observacoes-no-filme-vida-de-insets-das.html
http://dreamworks.wikia.com/wiki/The_Foreman
http://passosdoempreendedor.blogspot.com/2009/08/observacoes-no-filme-vida-de-insets-das.html
http://dreamworks.wikia.com/wiki/The_Foreman
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(...)  
quando, já inconscientes 
e verdadeiras,  
              retornam 
ao estado natural de fonte 
energética do Universo. 
 

E voltamos à visão de mundo de Augusto dos Anjos nO Lamento das Cousas,  

 

— O cantochão dos dínamos profundos, 

Que, podendo mover milhões de mundos, 

Jazem ainda na estática do Nada! 

  
 

Discurso para o cadáver  

 

(...)  

Que os vivos 
tratem da espessura 
das trevas. 
 

Inércia 

 

(…) 
 

O gelo conservou os corpos. 
Os gestos 
    —  consumidos pelo desespero — 
permaneceram. 
 
 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeia
http://deiatatu.wordpress.com/2010/02/06/pompeia/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeia
http://deiatatu.wordpress.com/2010/02/06/pompeia/
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Mas nem Baudelaire, Poe, Augusto dos Anjos... ou Jorge Elias – como todos nós – 

permanecem o tempo todo “pra baixo”. O que os faz, o que nos faz assim? 
 

 
 
 

E. Isto. É. Um belo. Poema: 
 

Um resto de sol no desalento 
 
 
Ocupo-me de uma febre  
sem propósito. 
Modos existem 
de forjar os dias, 
principiar universos, 
rir do descomunal 
segredo da vida ... 
Mas não nessa noite gelada 

em que persisto centelha. 
Eis a última pele ― a palavra ― 
que se desgarra inapta 
a prosseguir  
afirmando 
o esplendor da verdade. 
 
 

 

  

 
 

 

 

http://thelemapedia.org/index.php/Ankh
http://www.itshisgift.com/tetelestai-it-is-finished-john-1930-barnwood-block/
http://thelemapedia.org/index.php/Ankh
http://www.itshisgift.com/tetelestai-it-is-finished-john-1930-barnwood-block/
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